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L

ogene og leirene forbereder og gjennomfører årets
siste møter i tradisjonell form, og sikkert for de fleste med julens budskap som et vesentlig og naturlig
innhold. Spørsmålet om Ordenens forhold til den kristne
tro og markeringen av julens budskap, dukker naturlig nok
opp ved disse tider hvert år.
La meg for ordens skyld minne om at Odd Fellow Ordenen ikke er et trossamfunn, ei heller en erstatning for et
trossamfunn. Muligens kan man si at den kan være et supplement, i det vår Orden er å betrakte som meget rommelig og tolerant. Alle Ordenens medlemmer kjenner naturligvis til at for å bli medlem må man tro på et høyeste vesen som verdens skaper og opprettholder. Denne skaper og
opprettholder er for oss min Gud eller din Gud. Det stilles
altså intet krav til konfesjonstilhørighet, men kun til at vi
alle forholder oss til en Gud. Det vil si at det kun er mennesker som forholder seg til denne ene Gud – eller bekjenner seg til en monoteistisk religion – som kan bli medlemmer i vår Orden.
I Odd Fellow Ordenen i vårt land, har vi i dag medlemmer fra alle de tre store monoteistiske religionene; jødedommen, kristendommen, og muhamedanismen. Når vi
vet at mennesker i andre deler av verden, med blant annet
bakgrunn i disse tre religionene, fører krig med hverandre,
er det særdeles viktig at toleransebegrepet finner sin plass
i Odd Fellow Ordenen.
Denne toleransen bør i disse juletider gå begge veier.

Odd Fellow
Bladet 6•02

Odd Fellow

De av oss som bekjenner oss til den kristne tro, bør respektere at det finnes søstre og brødre som ikke markerer
julens budskap på den samme måten som oss. Da er det
viktig og riktig at de gitte retningslinjer følges for markeringen av julehøytideligheten i de enkelte Ordensenheter.
Like viktig er det for Ordenens jøder og muslimer å vise
tilsvarende toleranse.
I den siste utgaven av Den Danske Storloges bok Odd
Fellow Ordenen – Formål, Historie, Utvikling, gir Stor Sire Hans Pedersen, i artikkelen «Ordenen er tolerant overfor enhver religion», et meget godt bilde av nettopp dette.
I denne artikkelen viser han blant annet til at man så langt
tilbake som i 1849 bekreftet følgene: «Ingen bestemt religiøs overbevisning er nødvendig for å kunne opptas i Odd
Fellow Ordenen – men er ei heller noen diskvalifikasjon».
Kravet til troen på et høyeste vesen som verdens skaper og
opprettholder har således stått fast i vår Orden siden 1849,
et krav som igjen avler nye krav – respekt og toleranse for
andre. Respekt, toleranse og forståelse for andre mennesker, andre menneskers synspunkter og meninger og andre
menneskers religion og Gudstro gjenspeiles som vi kjenner til i Odd Fellow Ordenens grader.
Med jevne mellomrom blir Odd Fellow Ordenens forhold til religion tatt opp. I 1970 vedtok de daværende Stor
Sirer en ni punkts erklæring, som vi vil komme tilbake til i
Odd Fellow Bladet ved en senere anledning.
Kjære søstre og brødre. La den store julehøytid i loger
og leire bli en markering i fredens og toleransens tegn.
I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Harald Thoen
Stor Sire
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Disse ønsker deg og dine alt godt for fremtiden samt en velsignet god jul og et riktig godt
nytt år: Stor Sekretær Morten Buan, Stor Sekretær Liv Berit Johansen, Stor Skattmester
Edith Felle, Stor Skattmester Per-Arne Vidnes, Dep Stor Sire Britta Almaas, Eks Stor Sire
Oddvar Granlund, Stor Sire Harald Thoen og Dep Stor Sire Arne Grasdahl.
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D

en Norske Storloges valgte embedsmenn sender sine beste hilsener for julen
og det nye året. Det er
vårt ønske at hver og en
av dere må få oppleve en julehøytid
sammen med deres nærmeste i fredens
og fordragelighetens tegn.
Året 2002 har vært et bra år for vår
Orden. Tilgangen på medlemmer har
vært jevnt økende. Arbeidet i Rebekkaloger og Odd Fellow loger rapporteres å
være byggende, og arbeidet med logenes og leirenes indre liv synes å være
tiltagende.
Så langt Storlogen kjenner til har det
sosiale og humanitære engasjementet
vært omfattende, og det er også økende
innen flere områder.

I det kommende året står vår Orden
overfor en stor utfordring gjennom oppbyggingen av Odd Fellow barneby i El
Salvador. De bidrag enkeltmedlemmer
eller loger har anledning til å komme
med kan være forskjellige, men alle er
like velkomne. Vi kan love at dere på
alle mulige måter gjennom året vil bli
informert om fremdriften både hva gjelder innsamlingen og byggingen av barnebyen.

En riktig God Jul og et
Godt Nytt År til dere alle.

Odd Fellow
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Roald Larssen

Roald Larssen

Ordenen appellerer til
den nordnorske folkesjel
INTERVJUET:
ROALD LARSSEN

Eks DSS Roald Larssen
var ingen skårunge da
han 2. oktober 1963 ble
resipert i Loge nr 13
Malm i Narvik. Hans fadder, Harald Jacobsen, er
ennå medlem av denne
loge. I 1970 ble Roald
Larssen overført til Loge nr 14 Polarlys i Harstad hvor han senere
har hatt sitt logehjem.
Det er blitt et langt og
begivenhetsrikt logeliv
med både avbrudd, fravær og intensive perioder.
Inn i det ukjente
Det undrer meg ennå at jeg kunne gå
inn i en Orden som jeg visste så lite om
den gang. Jeg husker ganske levende
min fadders hovedbegrunnelse for at
jeg skulle bli medlem. Han sa med ettertrykk:«Både du og jeg vil ha godt av
det, Roald!» Og det hadde han jo helt
rett i. Men noen god forklaring var det
ikke. Jeg er sikker på at vi nå gir en helt
annen og tydelig begrunnelse for hvorfor vi mener mennesker bør søke vår
Orden. Så alt var ikke bedre før; tvert
imot.

Noe annet er at jeg fant meg til rette
fra først stund og har aldri angret på at
jeg ble medlem. Derimot har Ordenen
gitt meg langt mer og annet enn jeg
hadde drømt om. Det har vært blant
mitt livs store gleder.
Hverken i landsdelen eller i Forsvaret var det særlige kunnskaper om lukkede ordener, eller hemmelige ordener
som de gjerne ble kalt. Derfor var også
alt nytt, fremmed og ikke så lite spennende. Vi som gikk inn, gikk inn i tillit
til at våre faddere garanterte for kvaliteten. I ettertid ser jeg at det kunne de gjøre med god samvittighet. Ingen andre
steder har jeg blitt så påvirket i min personlighet som i Ordenen. Og det sier ikke så lite.

Trofasthet og fravær
En annen av mine opplevelser er at jeg
ikke var på ett eneste logemøte fra 1965
til 1968, ganske enkelt fordi det ikke
fantes loger der jeg oppholdt meg. Etter
bare to års logeliv kunne dette ha medført at jeg hadde forsvunnet ut av Ordenen. Med mitt arbeid i Forsvaret har det
skjedd meg flere ganger i livet at jeg har
vært avskåret fra å møte i Ordenen
gjennom ganske lange perioder. Det har
lært meg at vi må se på årsaken til at
folk ikke alltid møter. Hvis vi ikke gjør
det, kan vi i iveren over at alle skal møte, skyve mennesker fra oss. Vi skal ha
stor forståelse og holde kontakten med
dem av våre medlemmer som gjerne
ville møte, men som av ulike årsaker ikke kan. Vi må styrke nettverket, la det
vokse deg frisk og sundt, og vi må bruke det med vett når medlemmer av ulike grunner ikke kan møte. Det er en
viktig egenskap og evne i vår travle tid.
Ordenen har jo ganske mange medlemmer som er eller var sysselsatt i Forsvaret. Der var det slik i sin tid at arbeidet tok alt det vi hadde av tid. Vi formelig bodde i uniformen. Men det betydde
ikke at vi var likegyldige eller uinteresserte i Ordenen. Og for meg var det
godt å merke at mine logebrødre aksepterte min livssituasjon.
Mange medlemmer i en rekke yrker

Odd Fellow
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Roald Larssen sammen med sin fadder, 40-års veteran Harald Jacobsen.

har det slik i dag. Arbeidet krever nesten for meget. Da skal de vite at Ordenen er der for dem, og at de virkelig er
velkomne til å møte så ofte som de kan.

Et liv med
embeder og oppgaver
Først i 1975 fikk jeg anledning til å ta
på meg embeder. Da ble det til
gjengjeld de fleste embeder i loge og
leir. Og det hele kulminerte med 2 perioder som DDSS som det het før 2001.
Jeg er vel da et eksempel på at man kan
leve både med og uten embeder. Embeder i vår Orden gir sterke utviklingsimpulser. Takker man nei, takker man

samtidig nei til en utviklings- og fordypningsmulighet. Selvfølgelig finnes det situasjoner
hvor man ikke kan si ja. Og man skal ikke
strekke stikken for langt. Men det gjør ikke
noe om man strekker strikken. Samarbeid og
samvirke i en frivillig og positiv sammenheng
er alltid byggende.
Ordenshuset i Harstad ble bygget som ordenshus i 1953. Det var et modig sprang og et
stort løft som ble gjort da huset ble bygget.
Bygningen har gitt utleieinntekter, den har gitt
oss loge- og leirsal og selskapslokaler, og den
har gitt oss overnattingsmuligheter for gjestende brødre og søstre. Den er blitt et kjært
hjem for oss alle. Gjennom disse nesten 50 år
har bygningen hatt behov for tilsyn og vedlikehold. Det har selvfølgelig vært påkostet

betydelige summer. Men det mest bemerkelsesverdige er den enorme dugnadsinnsatsen
gjennom årene. Dugnaden har rettet seg mot å
løse de oppgaver som ikke var lovpålagt. I de
siste år har bygningen gjennomgått både en
indre og ytre renovering. Men det sier noe om
størrelsen og engasjementet når vi regner med
at bare i 2001 har det vært utført 2.700 dugnadstimer.
2.700 er bare et tall. Bak tallet ligger en innsatsvilje og innsatsen har gitt et samhold,
vennskap og samarbeidsglede som ikke kan
måles i penger. Å skape, ta vare på og hegne
om det som er kjært, gjør noe godt med oss.
Og når vi gjør noe godt sammen, får også fellesskapet en ny dimensjon.

Nord-Norge
i våre hjerter
Å reise i den nordlige landsdel påvirker deg
på en annen måte enn når du reiser i dype
skoger og over store marker og eng. Her i
nord er landskapet forrevet, vilt og storslått.
Kampen for livet er mer åpenbart her enn
andre steder i landet. Det har preget menneskene. Vi har et fandenivoldsk humør og et respektløst språk. Men vi har også et samhold
som kan være grensen mellom liv og død.
Noe av det som preger Odd Fellow Ordenen
Odd Fellow
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er denne balansen mellom det rituelle og det
sosiale. Det passer det nordnorske gemytt.
Hadde vi bare hatt det rituelle uten det sosiale,
ville det ikke passet. Hadde vi bare hatt det
sosiale uten det rituelle, ville vi kunne fått det
andre steder. Men med kombinasjonen av det
rituelle og det sosiale, gjør vi det beste ut av
begge deler. Og når vi har knyttet vennskapsbånd i logen, virker dette langt ut i det daglige
liv. Vi har oversiktlige samfunn. Og der kjenner vi igjen våre medlemmer på de ulike plasser i byen og distriktet. Det ligger der som et
finmasket sikkerhetsnett til støtte for den enkelte og til støtte for fellesskapet. Dette passer
den nordnorske folkesjel.
Og så liker vi å ha det festlig.
Et av mine flotteste Ordensminner var da
vi over flere dager innviet Ordenshus på Leknes, instituerte loge nr 124 Tore Hjort og
hadde embedsinstallasjon i loge nr 54 Lofotkjeden og nr 77 Nyken. Storlogen med Stor
Sire Johan Krohn i spissen og med store lokale delegasjoner satte merke på hele landsdelen
i flere septemberdager i 1993. Ordenen formelig vokste foran øynene på oss med nytt
Ordenshus, ny loge, nye medlemmer og et
landskap og et høstvær som ønsket oss hjertelig velkommen. Da kjenner man at det er godt
å være til, godt å tilhøre et felleskap som alltid
er friskt og skapende.
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Pentagrammet – et eldgammelt
visdomssymbol
25-års Veteranjuvel

Bjarne Thorud med EksOM-regalie.
40-års Veteranjuvel

D

nesker i årtusener. De er
blant verdens eldste symboler og finnes i alle kulturer.
Stjernene lyser i mørket.
Dermed blir de lett symbol
for håp og ledelse. Stjernene er også «Nattens øyne»
og «Nattens fyrtårn».
Stjerner har forskjellige
stiliserte former. Trestjernen er den enkleste form,
mens åtte-, tolv- og sekstenarmede stjerner er sammensatte og tillagt ulike
symbolske betydninger. Vi
skal se på noen av dem.
Trestjernen og trekanten er ofte treenighetssymbol i kristendommen. Men
ordet Jehova eller Jahve
skrives med tre konsonanter på hebraisk, og kan der-

et er ikke tilfeldig
når en orden som
vår bruker symboler. Disse er utformet og
gitt mening gjennom lange
tider. Mange av våre symboler henter sin tolkning fra
tidligere tider. Andre har
Ordenen gitt sin helt selvstendige tolkning. Dette er
eksempelvis tilfelle med alle våre sinnbilder. Når det
gjelder bruken av pentagrammet kan vi i hovedsak
hente symbolbetydningen
fra tidligere tiders tolkningstradisjon.

Stjerner som
symboler
50-års Veteranjuvel

Stjerner har fascinert menOdd Fellow
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med symbolsk uttrykkes
gjennom tretallet, trestjernen og trekanten.
Firestjernen står sammen med kvadratet som et
utrykk for helhet slik firetallet gjør det i eksempelvis
de fire himmelretninger,
kroppsvæsker og temperamenter.
Sekstjernen eller Davidstjernen skal etter legenden ha merket kong Davids
skjold og kalles da Scutum
Davidis. Det er nå Israels
nasjonalsymbol.
Syvstjernen kan vise til
den totale enhet. Den består
av tallene tre og fire. Tallet
for Gud er tre, og for verden fire.
Femstjernen har en lang
og kronglete historie. Det
ble mye brukt av Phytagoras – matematikeren - som
stiftet en lukket orden femhundre år før vår tidsregning. Phytagoreerne var
opptatt av tall. Femtallet
ble spesielt æret. Phytagoras laget en musikalsk skala
av fem tonetrinn, den pentatone skala. Pentagrammet
ble for phytagoreerne symbolet på sjelelig og legemlig harmoni og sunnhet.
I tidlig kristenhet oppsto
en teologisk og filosofisk
retning som ble kalt gnostikere. Navnet deres har sitt
utspring i det greske ordet
gnosis som betyr kunnskap
og visdom. De hadde den
oppfatning at verden besto
av fem grunnelementer; lys,
luft, vind, ild og vann. De
fant også femtallet igjen i
håndens fem fingre.
Pentagrammet ble for
dem et sentralt symbol og
et uttrykk for verdens helhet og for visdom og
kunnskap.

Pentagrammet kan tegne den med
én strek. Dette gir det også en helhetskarakter. I kampen mellom det gode
og det onde har pentagrammet blitt
brukt som markering. Hvis den ene stjernespissen viser oppover, er det et
godhetssymbol. Viser den nedover, er
den et ondskapssymbol. Her har vi
paralleller. Det høyre øye er det gode
øye. Det venstre øye er det onde øye.
Det samme gjelder høyre og venstre
hånd.

ringssymbol. Den som tildeles en Veteranjuvel har i alle fall vært medlem
av Ordenen minst et kvart sekel. En
person med en slik bakgrunn må nødvendigvis ha samlet seg en viss kunnskap. I det minste har man vært vitne
til en utvikling av
sin
loge og
Or-

Ordenens bruk av
Pentagrammet
Odd Fellow Ordenen bruker
pentagrammet på tre områder;
som hovedsymbol for Eksovermestere og som grunnsymbol på Veteranjuveler. Det
finnes også i Storlogeregalier.

Eksovermestere
Som EksOM-symbol kan
pentagrammet lede tankene
våre i flere retninger:
• EksOM er logens siste i
rekken av embeder. I motsetning til alle andre embeder
hverken velges eller utnevnes
man til EksOM. Det er en permanent status og en avslutning på et
løp, noe av det phytagoreerne legger i den fullførte harmoni.
• EksOM har gjennom sine embeder, funksjon og erfaring samlet seg
den kunnskap, visdom og innsikt som
bærere av et pentagram forutsetter å
ha.
Når Ordenen smykker sine EksOM
nettopp med pentagrammet, bruker
den dette symbol som et uttrykk for at
bæreren har fullført et løp og har innsikt, kunnskap og visdom; med andre
ord gnosis.

Veteraner
Som Veteransymbol er pentagrammet
meget velegnet. Her må det i helhet
oppfattes som et kunnskaps- og erfa-

hjemland, USA, finner vi en annen innfallsvinkel for bruk av den hvite farve i Ordenssammenheng. Der står
hvitt som symbol for Vennskap.
40-årsjuvelen
suppleres
med
blåfarve. Blått er tidens farve og i våre
logesaler er blått også knyttet til UMstolen som fra gammelt av har hatt
nattens farve. Her finner vi både påminnelsen om Tempus Fugit – Tiden
løper - og Memento Mori – Husk at
du skal dø. I amerikansk Ordenstradisjon er blått Kjærlighetens farve.
50-årsjuvelen får tillagt rødfarve.
Rødt er den farve som vel har flest
betydninger. Her bør vi lete etter verdighetstolkninger. Rødt var fredsdommernes farve, de som i kraft av sin innsikt og erfaring kunne dømme med
rettferd og visdom. Dette samsvarer
godt med den tolkning amerikanerne
bruker. I amerikansk Ordenstradisjon
er nemlig rødt Sannhetens farve.
60-årsjuvelen blir omringet av en
gullkrans. Dette leder tankene til en
akantus eller laurbær, symboler på
æresbevisninger og det ekstraordinære. Disse assosiasjonene gir
tilstrekkelig symbolmetning for
en slik Veteranjuvel. De
smykkes med Ærens Krans.
Rebekkasøstrenes farvekoder på Veteranjuvelene er litt
anderledes. Men pentagrammet
er felles for søstre og brødre.

Storembedsmenn

Marit Berg med EksOM-regalie.

denen.
Veteranjuvelene inneholder også en farvesymbolikk.
25-årsjuvelen er hvit. Hvitt er renhetens farve, men samstemmer også
med kandidaters farve, de som søker
seg videre fra kunnskap til mer kunnskap. Kandidat betyr på latin den som
er hvitkledd. Etter 25- års medlemsskap er man ikke utlært, men står fortsatt ved begynnelsen av å samle den
erfaring og innsikt man skal erverve
seg resten av livet. I vår Ordensgrens
Odd Fellow
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Når man i Storembedsmannsregalier også finner pentagrammet
sammen med andre Ordenssymboler, er det for å vise at den som
har et embede på dette nivå i vår
Orden forutsettes å ha nettopp den
klokskap, kunnskap og visdom som
skal til for å fungere i embedet. Sammen med de øvrige symboler i regaliet
sier det noe om embedsbærerens forpliktelser og de forventninger som
stilles.

Vil du støtte
Odd Fellow
Bladet?

Tegn en annonse i Odd
Fellow Torget!
Kontakt:
finols@online.no
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Thorleif Bredesen. Da han brått døde,
etterlot han seg et stort tomrom på
mange måter. Nå har EksOM Anstein
Nørseth overtatt arbeidet med Ordenens Internettengasjement. Han trakk
opp perspektivene hvordan vi nå kan
anvende Internettet i Ordenssammenheng slik at informasjonsnivået øker,
effektiviteten øker og arbeidet blir
enklere. Ikke minst vil data og fakta
om medlemmene bli dramatisk mye
bedre. Dette vil lette arbeidet for de
ansvarlige i alle Ordensenheter. Den
mest sentrale adresse å søke Ordensinformasjon på er nå oddfellow.no.

På Storembedsmannsmøtet:

Scenario 2012
Hvordan vil Odd Fellow Ordenen ta seg ut
i 2012? Slike spørsmål er beheftet med
svært mange usikkerhetsmomenter. Men
det å konstruere ulike scenarier skaper
en kreativ tankevirksomhet. De som deltar i prosessen, bevisstgjør mulige fremtidsretninger. Da kan man også foreta bevisste veivalg. Hele Storembedsmannsmøtet 2002 ble invitert til å være med i en
fremtidsanalyse. Dette var en av flere aktiviteter på årets Storembedsmannsmøte.
«Fremtiden
i våre hender?»

E

t utvalg bestående av Dep Stor
Sire Britta Almaas, Stor Sekretær Morten Buan og Stor
Masjall Olav Eggum hadde utarbeidet
tre ulike scenarier eller fremtidsbilder
om hvordan Odd Fellow Ordenen
kunne ta seg ut i 2012.
Scenarium I beskriver en situasjon
hvor Ordenen fortsatt holdt på den organisatoriske likestilling, men rent
Ordensmessig har reversert seg slik at
noe egentlig samarbeid mellom brødre
og søstre på tvers av ordensgrenene
ikke fant sted. I tillegg var det innstramninger i det å vise frem logesal
og ethvert utstyr til uinnvidde. Alle rituelle og Ordensmessige forhold har
fått fornyet oppmerksomhet, mens det
selskapelige og sosiale er skjøvet i
bakgrunnen.
Høygrader som Storlogegraden tildeles separat.
Scenarium II beskriver en situasjon hvor man har fått full integrering
og med et økende antall loger felles
for menn og kvinner. Det er i betydelig grad ektefeller og samboere som
søker til de nye logene. Dette betyr
også felles organisasjon og administrasjon på alle nivåer. Tradisjonene
og ritualene beholdes og holdes i hevd, men de har ikke den store oppmerksomhet som før, men represente-

rer mer en respekt overfor tidligere tider, og gir et visst konservativt anstrøk. Høygrader som Storlogegraden
er felles.
Scenarium III beskriver en situasjon hvor det Ordensmessige er falt
helt i skyggen til fordelt for virksomhet av velferdsmessig og sosial karakter. Ordenen bygger opp pensjons-,
bank og forsikringstjenester og gir sine medlem fordeler over et bredt register av tjenester.
Medlemmer behøver ikke ha noen
logetilknytning. Det som er igjen av
Ordensvirksomhet begrenser seg til
felles møter med noe rituelt innhold,
en virksomhet som stadig marginaliseres.
Etter at disse scenariene ble presentert, ble Storlogemøtet inndelt i seks
grupper med ulik sammensetning og
gitt i oppgave å drøfte de fremlagte
scenariene. Gruppene la vekten på
forskjellige områder og hadde ulike
svar. Men det gikk en rød tråd gjennom dem alle.
Ledelse av Ordenen slik den er i
dag fikk full tilslutning som modell.
Både Ordensvekst og erfaring vil derimot medføre justeringer for å beholde
effektiviteten. Dette kan medføre både
bortfall og opprettelse av nye embeder. Likeledes at krevende embeder
måtte gis godtgjørelse.
Integrering av Ordensvirksomhet
ble blankt avvist. Loger og leire skal
Odd Fellow
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Leirenes
utviklingsprogram

Storembedsmannsmøtet samles tradisjonelt i Den Grønne Sal i Stortingsgaten 28. Her ser vi et utsnitt av forsamlingen som følger Powerpointfremvisningene
som ble brukt i alle fremlegg under møtet.

utvikle seg på egne premisser. Arbeidet må rettes mot å styrke det eksisterende. De fellesmøter man har i dag er
tilstrekkelig.
Ritualer må beholdes og eventuelt
restaureres. Det kan åpnes for en viss
språklig fornyelse.
Antrekk er en del av Ordenens
særtrekk og beholdes uforandret.
Medlemmer vil komme fra hele
landet etter hvert som Ordenshus og
loger finnes over alt. Det er ikke noen
motsetning mellom å holde på tradisjonene og det å skape nye virksomheter som har interesse for medlemmene. Eksempler på nye aktiviteter er
Odd Fellow Golf. Flere slike aktiviteter kan komme uten at dette kommer i
konflikt med det spesifikke Ordensarbeid. Det er heller et byggende og positivt supplement.
Stor Sekretær Morten Buan oppsummerte arbeidet med at ved å
bevisstgjøre seg hvilke alternative ret-

ninger som foreligger og å velge blant
disse, vil styrke mulighetene for at
man kan påvirke den fremtidige virkelighet. I motsatt fall vil man bare skli
inn i en tilfeldig fremtid med ryggen
foran seg.

SOS-barnebyer blir den
nye Landssaken
Dette er ikke noen hemmelighet lenger at SOS-barnebyer er valg til Ordenens nye Landssak. I Storembedsmannsmøtet ble Landssaken omfattende presentert av Storlogens embedsmenn. Fra SOS-barnebyer var både generalsekretær Svein Grønnern og
organisasjonssjef Hans Emil Ratvik til
stede. Deltakerne fikk både med ord,
tall, bilder og drama presentert hva
SOS-barnebyer står for, og det prosjektet Odd Fellow Ordenen skal delta
i. I løpet av første halvår 2003 er byggingen av Odd Fellow-landsbyen i El

Salvador i full gang. De pengene som
samles inn gjennom landssaken vil i
sin helhet gå til byggearbeidet. Det er
laget en kjøreplan for hele 2003, og en
mengde profesjonelt informasjonsmateriale er utviklet for anledningen.
Samtlige DSS har nå i sin besittelse
alt nødvendig materiell for at Landssaksinnsamlingen skal bli en suksess.
Gjennom Ordenens internettadresser
vil det bli informer om hva som er
kommet inn. Det var en knallstart på
innsamlingen ved at loge nr 1 Norvegia har gitt kr 1.000 pr medlem til
Landssaken. Det blir til sammen kr
118.000. Storlogens Humanitære fond
bevilget under møtet kr 100.000. Dermed er det allerede nærmere
250.000,- på innsamlingskontoen.

Ordenen på Internett
En av gründerne for å få Odd Fellow
Ordenen på internett var EksDSS
Odd Fellow
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Logenes utviklingsprogram har nå
etablert seg over hele landet. Det er
grunn til å hevde at aldri har så mange
fått lære så mye om Ordenen og logene som gjennom dette programmet.
Hovedarbeidet foregår i den enkelte
loge gjennom logens opplegg for
utviklingsprogrammet. I tillegg er
også Informasjonsmappen som alle
nye medlemmer får, et vesentlig bidrag til systematisk kunnskap om både egen loge og Ordenens mange
virksomheter og grener. Informasjonsmappene for henholdsvis Rebekkaloger og Odd Fellow loger er nå solgt i
henholdsvis 7 000 og 6 000 eksemplarer.
DSS Leif-Egill Karlsen har ledet
arbeidet med å legge en ramme for
Utviklingsprogram II. Han fremla et
perspektivrikt utkast til utviklingsprogram som etter den almene reaksjon
borger for nok et suksessrikt tiltak for
å løfte kunnskaps- og innsiktsnivået i
leirene. Dette kommer i en tid hvor
både en del rapporter og statistikker
viser at det er behov for å heve leirenes Ordensmessige betydning.

De unge
utgjør fremtiden
Odd Fellow Ordenens Ungdomsarbeid består av UNP (United Nation
Pilgrimage) og Odd Fellow Ungdomscamp. UNP har vært i sving i mer enn
50 år, og Norge har deltatt i de senere
år. Sentralt i å bygge dette opp og som
reiseleder står Eks Stor Organist Erland Sætrang. Sætrang dro på en engasjerende måte forsamlingen med i
erfaringer han har høstet i dette arbeid. Dette arbeid har fremtiden foran
seg, profeterte Sætrang som ble takket

OFB 6•02

11.01.07

17:35

Side 10

Innlegg fra Rolf W. Olsen

Storembedsmannsmøtet 2002

Har vi tid?

for sin store innsats av Stor Sire Harald Thoen. Odd Fellow Ungdomscamp er et europeisk tiltak som har
samme formål som UNP, men en litt
annen form. Her samles ungdom fra
Europa til en leir i et av landene. Begge tiltakene setter kreftene inn for å gi
ungdom positive opplevelser i samarbeidets, vennskapets og forbrødringens ånd.

Av Eks DSS Rolf W.Olsen

M

De betydningsfulle
detaljer
I møtet ble som sedvanlig fremlagt
tall og tanker om:
• Ordensstatistikk
• Økonomiske nøkkeltall
• Rapport om arbeidet i
Storlogekollegiet
• Rapport om Kanselliet
• Rapport om Odd Fellow Utstyr
• Rapport om Odd Fellow Bladet

Fra munn til munn
Når et sekstitalls mennesker som alle
er opptatt av felles utfordringer, arbeidsoppgaver og problemstillinger er
samlet, er det gitt at samtaler fyller all

ledig tid. Under to middager, to lunsjer og et avslutningsmåltid får de fleste som planlegger det, anledning til å
snakke med dem man ønsker. Man
formelig ser hvordan det utvikler seg
bilaterale og multilaterale kontakter
som er med på å styrke Ordenens
kommunikasjonsnettverk. Å gjennomføre den formelle saksliste er bare et
av møtets mange formål. Å gi anledning til rådspørring, meningsutveksling, utprøving av tanker og idéer og
Odd Fellow

10

Bladet

synspunkter, gjør møtet til noe av en
smeltedigel. Ingen forlater disse møtene uten å ha fått påvirkeninger som
beriker Ordenslivet.
Og Storlogekollegiet har fått en vesentlig informasjon om hva som beveger seg i det mangfoldige som heter
Odd Fellow Norge. Det er et fellesskap som etter hvert nærmer seg
23.000 mennesker, og som i 2012
kanskje har doblet seg.

enneskene splittes, også i
vårt land. Familiene glir fra
hverandre. Søsken kjenner
ikke hverandre. Ekteskap går i oppløsning. Det blir rettssak om hvem som
skal ha barna. Det blir liten tid til å
besøke foreldre. Offentlig omsorg
overtar. Barnevernet må ta omsorgen
for mange barn.
Mange eldre kan ikke bevege seg
utendørs. Beboere på institusjoner må
legge seg tidlig fordi det mangler betjening. Noen har ikke pårørende.
Selv de som har pårørende må vente
lenge mellom hvert besøk, kanskje da
bare et "høflighetsbesøk". Under slike
omstendigheter blir gjerne begge parter forlegne. Det bli vanskelig å få til
en samtale. Foreldrene har ventet lenge på besøk. Når de omsider får besøket, venter de at barna skal innlede
til samtale. Den blir lett slik: «Dere

skjønner mor og far at jeg har vært så
opptatt. Har mye å gjøre på jobben og
arbeider ofte overtid. Så er det kveldsmøtene som jeg føler meg forpliktet
til å gå på. Jeg er leder i en forening
og er sekretær i en annen. Plen og hage skal også ha sitt. I helgene er det
hytta. Også skal vi jo ha med oss
Dagsrevyen. På fredager skal vi se på
Norge rundt, Beat for beat, Nytt på
nytt og Først og Sist, Tore på sporet,
Holmgang og Tabloid. Sporten må jeg
også ha med meg i helgene. Som dere
skjønner blir det liten tid til å ta seg av
kone og barn og til å besøke dere.»
Mor og far bare nikker, og inn i
mellom svarer de. «Ja, vi forstår at du
har det travelt som så mange andre.
Hvordan vi har det? Jo, bare bra. Vi
har våre plager ved at vi ikke kan lese
og gå ut. Dagene blir lange, men ellers skal vi ikke klage. Maten er god,
Odd Fellow
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betjeningen vennlig og omsorgsfull,
madrassene er gode og rent sengetøy.
Herfra har vi panoramautsikt. Det
betyr mye for oss som ikke kan gå
ut.»
Den besøkende svarer: «Det var
godt å høre at dere trives og har det
bra. Det var jo derfor dere kom hit.
Jeg må dessverre gå nå. Jeg lovet kona å være snar. I kveld skal jeg se på
Holmgang. God natt da mor og far.
Håper dere får sove godt. Jeg skal hilse fra dere».
Samtalen ble innledet og avsluttet
etter en stoppeklokke.
Det er nedladende og sårende for
de gamle som slet for sine barn og
sørget for at de fikk seg en utdannelse.
Det var så mye foreldrene ville snakke
om, blant annet spørre hvordan det
står til med barnebarna, hvordan det
går med dem på skolen, hva de gjør i
sin fritid, hvordan de hadde det i ferien.
Er det noe vi har overflod av i dag
er det tid. Vi har jo fått innført kortere
arbeidsuke, frilørdager, lengere ferie
og all verdens tekniske hjelpemidler
både hjemme og på arbeidsplassen.
Det dreier seg kun om å prioritere.
Det gjelder også det å besøke sine foreldre. Ja, vil mange si, men fritiden
skal benyttes til helt andre formål enn
å besøke familie og foreldre.
Foreldre og familie blir lett for kjedelig. De har det godt der de bor. Bor
de hjemme, får de hjemmehjelp. Er de
på sykehjem får de god pleie og har
det trygt. Hvorfor skal vi stresse ved å
gå jevnlig på besøk, og påta oss ekstra
bryderi med å invitere mor og far til
middag, og kanskje i tillegg la dem
overnatte?
Hva er det som har skjedd med
mange av oss? Vi er stresset, sies det.
Av hva? Ikke av å gjøre en god gjerning. Gode gjerninger er til glede for
andre.
Har vi glemt at vi skal besøke de
syke og hjelpe de trengende? Nei, det
har ikke alle, men mange. Det gjelder
like mye andre som våre egne som vil
sette pris på og glede seg over å få besøk og noen å prate med i sin ensomhet.
Kjære søstre og brødre. Praktiserer
vi vår lære utenfor våre Ordenslokaler?
Vi har mange læresetninger i vår
Orden som forteller hva vi skal gjøre
for andre ved siden av å arbeide på
oss selv. Og arbeider vi nok på oss
selv, blir dette alltid til glede for and-
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Koranens beretning om Jesu fødsel

Juleevangeliet etter Lukas

World Islamic Mission, Åkebergveien i
Oslo.

Juleevangeliet
etter
Lukas

D

et skjedde i de
dager at det
gikk ut befaling fra keiser
Augustus om
at hele verden
skulle innskrives i manntall.
Denne første innskrivning ble
holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle drog av
sted for å la seg innskrive, hver
til sin by.
Josef drog da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til
Davids by Betlehem, siden han
var av Davids hus og ætt, for å
la seg innskrive sammen med
Maria, sin trolovede, som ventet barn. Og mens de var der,
kom tiden da hun skulle føde,
og hun fødte sin sønn, den førstefødte, svøpte ham og la ham
i en krybbe. For det var ikke
plass til dem i herberget.
Det var noen gjetere der i
nærheten som var ute og holdt
nattevakt over sauene sine. Med
ett stod en Herrens engel foran
dem, og Herrens herlighet lyste
om dem. De ble meget forferdet. Men engelen sa til dem:
«Frykt ikke! Jeg kommer til
dere med bud om en stor glede,
en glede for hele folket: I dag er
det født dere en frelser i Davids
by; han er Kristus, Herren. Og
dette skal dere ha til tegn: Dere

Foto: Arthur Sand

Koranens fortelling
I Guds, den Barmhjertiges,
om Maria
den Nåderikes navn

«Hyrdenes tilbedelse» av Eilif Petersen.

skal finne et barn som er svøpt
og ligger i en krybbe.»
Med ett var engelen omgitt
av en himmelsk hærskare, som
lovpriste Gud og sang:
« Ære være Gud i det høyeste
og fred på jorden blant mennesker som har Guds velbehag!»
Da englene hadde forlatt dem
og vendt tilbake til himmelen,
sa gjeterne til hverandre: «La
oss gå inn til Betlehem for å se
dette som har hendt, og som
Herren har kunngjort oss.» Og
de skyndte seg av sted og fant
Odd Fellow
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Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben. Da de
fikk se ham, fortalte de alt som
var blitt sagt dem om dette barnet. Alle som hørte på, undret
seg over det gjeterne fortalte.
Men Maria gjemte alt dette i
sitt hjerte og grunnet på det.
Gjeterne drog tilbake mens
de priste og lovet Gud for det
de hadde hørt og sett, alt var
slik som det var blitt sagt dem.
Lukasevangeliet kapittel 2,
versene 1 til 20.

O

mtale av Herrens nåde mot Sin
tjener Sakarias, da han påkalte
Herren i stillhet.
Han sa, «Min kropp er gebrekkelig
og hodet glinser av grå hår, men aldri
er jeg blitt skuffet i min bønn til Deg,
min Herre.
Jeg frykter mine nære slektninger
når jeg er borte. Min hustru er ufruktbar, så skjenk Du meg en rettsefterfølger, som kan arve meg og Jakobs hus,
og la ham bli velbehagelig Herre!»

«Sakarias, Vi bebuder deg en sønn
og hans navn skal være Johannes, Vi
har ikke latt ham bli oppkalt efter
noen!»
«Herre sa han, hvordan skal jeg få
en sønn når min hustru er ufruktbar og
jeg selv er gammel og avfeldig?»

Sa Han, Det blir slik! Herren sier,
«Det er lett for Meg! Jeg har før skapt
deg, da du ingenting var».
Han svarte, 'Herre, la meg få et
tegn', og Han sa, 'Ditt tegn skal være
at du ikke skal snakke til folk i tre
samfulle døgn'.
Så gikk han ut fra helligdommen til
folket, og gjorde dem forståelig, «Gi
lovprisning morgen og kveld!»
'Hør Johannes, hold deg fast til
Skriften!' Og Vi gav ham visdom
mens han var barn, og mildhet og renhet fra Oss. Han var gudfryktig, og
god mot sine foreldre, - aldri arrogant
og ulydig.
Fred over ham, den dag han ble
født, og den dag han dør, - og den dag
han gjenreises levende.
Odd Fellow
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Kom ihu Maria i Skriften. Hun trakk seg tilbake fra sin familie til et
sted i øst, og anla slør fremfor dem. Vi
sendte Vår ånd til henne, og den fremstod for henne som en vakker mann.
Hun sa, 'Jeg ber den Barmhjertige
bevare meg mot deg, - om du har
gudsfrykt'.
Han svarte, 'Jeg er bare en Herrens
utsending for å gi deg en sønn, - ren
av hjertet'.
Da sa hun, 'Hvordan skal vel jeg få
en sønn, da ingen mann har rørt meg?
Jeg er ikke løsaktig!'
Han svarte, 'Slik blir det! Herren
sier, «Dette er lett for Meg! For Vi vil
gjøre ham til et tegn for menneskene
og en nåde fra Oss. Dette er avgjort
sak.»
Så ble hun svanger med barnet, og
trakk seg tilbake til et avsides sted.
Fødselsvéene kom over henne ved
et palmetre, og hun sa, 'Å, hadde jeg
bare vært død før dette, og gjemt og
glemt!'
Da ropte det til henne fra under
henne, 'Vær ikke lei deg! Herren har
latt en bekk strømme ved dine føtter!
Og ryst palmestammen, så faller
friske og modne dadler over deg!
Spis og drikk, og tørk tåren! Og får
du se et menneske, så si,
«Jeg har lovet den Barmhjertig faste, og vil ikke snakke med noen i
dag.»
Så kom hun hjem til sitt folk med
barnet i sine armer, og de sa,
«Maria, du har gjort noe uhørt! Du
Arons søster, din far var ingen dårlig
mann, og din mor ingen løsaktig!»
Maria gjorde tegn henimot barnet
og de sa, 'Hvordan vil du vi skal snakke til den som er et barn i vuggen?'
Da sa barnet, 'Jeg er Guds tjener.
Han har gitt meg Skriften, og gjort
meg til profet! Han har velsignet meg
hvor jeg enn ferdes, og Han har pålagt
meg bønn og godgjørenhet så lenge
jeg lever,- og godhet mot min mor!
Han har ikke gjort meg arrogant eller
ussel.
Måtte fred være over meg den dag
jeg ble født, den dag jeg dør, og den
dag jeg gjenreises levende!'
Dette er Jesus, Marias sønn, sanne
ord - som de er i tvil om.
Koranen,
kapittel 19, versene 1 til 35
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50-års Veteran i
Loge nr 14 Dagmar

D

50-årsveteran i
Loge nr 31 Erling Skjalgsson

D

en 9. sepember 2002 ble
søster Tordis Gausen tildelt
50 års Veteranjuvel for trofast medlemskap i Rebekkaloge nr.
14 Dagmar.
Tordis Gausen ble 12. juni 1952
resipert i Rebekkaloge nr. 4 Pax i
Trondheim, og hun var en av initiativtagerne da Rebekkaloge nr
14 Dagmar ble instituert i Steinkjer i 1954. Hun var logens organist fra institueringen og helt frem
til høsten 1985. 1 tillegg fungerte
hun også i mange år som logens
sangerinne. For sin innsats ble Tordis Gausen hedret med Storlogens
Hederstegn i 1995.
DSS Liv Margrete Woll foretok
tildelingen av Veteranjuvelen, og
holdt en varm tale til jubilanten og
berømmet henne for hennes innsats for logen og Ordenen.
Strorepresentant
Anne-Berit
Wanderås fungerte som Stor Marsjall.
Veteranfeiringen fortsatte i festsalen med gode ord, hilsener og
blomsteroverrekkelser. 52 med-

Foran fra venstre: Veteran Tordis Gausen, DSS Liv M Woll. Bak står Storrepresentant Anne-Berit Wanderås og OM Astri Kleven Sexe.

lemmer og 4 gjester var til stede.
Tordis Gausen takket for all oppmerksomhet som var blitt henne til
del denne kvelden. Kvelden ville
bli et minne for livet. Hun mintes
tilbake til sin første tid i logen,
med lange turer til møter i Trondheim, en strekning på 12 mil. Det
ble ofte sene kvelder, klokken kun-

ne bli både 3 og 4 på natten før de
var hjemme igjen. Tordis Gausen
er kjent som en gledesspreder med
sin kvikke replikk og mange muntre historier, og talen hennes kalte
både på smil og tårer. Hun avsluttet med å ønske Rebekkaloge nr 14
Dagmar alt godt for fremtiden.

DSS Arne Grasdahl, Veteran Leif Jacobsen og OM i Erling Sjalgsson, Egil Nielsen.

et var høytidelig stemning
29. april i år da loge nr. 31
Erling Skjalgsson under
sitt møte nr. 1332 tildelte bror Leif
Jakobsen 50-års Veteranjuvel. Det
var første gang at logen kunne tildele en bror en Veteranjuvel for så
langt medlemsskap. Tildelingen
ble foretatt av DSS Arne Grasdal i
samsvar med det høytidelige ritualet for denne begivenhet.
Bror Leif Jakobsen har helt siden han ble innviet i Ordenen 28.
april 1952 vist trofast fremmøte og
vært en meget god støttespiller
overfor de andre brødre. Han har
også vært mangeårig og ivrig medlem av Odd Fellow koret i Stavanger. I tillegg til at han har deltatt
flittig i det såkalte «Torsdagstreffet».
Gjester og brødre hadde også
funnet veien til Ordenshuset i Stavanger denne kvelden for å delta
ved denne store begivenheten.
Logen og Ordenen ønsker bror
Leif Jakobsen riktig lykke til videre med hans logearbeid.

Loge 37 Voluntas
feirer 50 år

D

en 5. oktober 2002 i Ordenens 184 år feiret loge 37
Voluntas sitt 50 årsjubileum. Logen ble instituert 4. oktober
1952, i en periode hvor Odd Fellow Ordenen etter krigen skulle
etablere seg på nye steder. Den var
ganske ukjent og en fremmed fugl.
I løpet av perioden fra 1946 til
1952 ble det stiftet 17 nye Odd
Fellow loger, også på Gjøvik.
Under feiringen av 50-årsjubileet kunne logen glede seg over å
ha med seg to av dem som var
med å starte for 50 år siden, Magne Høgetveit og Ole Cristian Prestesæther. 107 personer hadde satt
hverandre stevne for å feire
åremålsdagen til Voluntas, og dermed at Ordenen i samme tidsrom
har hatt sitt virke i Oppland. I spissen for gjestene deltok Stor Sire

50-årsveteran i
Ragnvald Mørejarl

D

en 29. april 2002 ble EksOM
Odd Chr. Schelderup tildelt
veteranjuvelen for 50 års
medlemsskap i Odd Fellow Ordenen.
Veteranjuvelen ble tildelt av Stor
Skattmester Per Arne Vidnes.
Mange brødre overvar tildelingen
for å hylle en svært avholdt og respektert logebror. Odd Chr Schelderup har en omfattende karriere bak
seg som butikksjef og selvstendig
handelsmann i Ålesund.
I talen til jubilanten fremhevet Per
Arne Vidnes hans omfattende virke i
Logen.
Hans omgjengelige og blide
væremåte har vært en berikelse for
brødrene og kan stå som eksempel
for oss alle i vårt virke.

Odd Fellow
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Harald Thoen med frue. Jubileet
ble åpnet med en stilfull Festloge.
Deretter fulgte en hyggelig fest
med gjester, gaver, blomster og
mange gode ord. I kjølvannet etter

Odd Fellow
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stiftelsen av Voluntas har Gjøvik i
dag to Odd Fellow loger, hvor den
andre er loge 99 Petrus Beyer, og
Rebekkaloge nr 35 Arnica.
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Nye Ordensmedlemmer og Veteraner
Fra venstre: UM Turid Skjelstad Bakkevoll, OM Liv Growen, Sekr Kari
Sonja Ekeland. Bak: Skattm Solveig
Nordnes og Kass Elisabeth Jensen.

Rebekkaloge nr 115 Kesia instituert

R

ebekkaloge nr 115 Kesia ble
instituert 28. september 2002.
Dette er den tredje Rebekkalogen i Tromsø. Etter drøftelser ble Kesia logens navn. Kesia var datter av
Job, og nevnes i Jobs bok. Job ga sine døtre lik arverett med sønnene.
Navnet Kesia betyr "en som er idealistisk, generøs og som ønsker å tjene
andre". Kesia er også navnet på også
kanelblomsten.
Kvinneskikkelsen
Kesia sammen med kanelblomsten er
blitt logens vakre emblem, kompo-

nert av søster Ann Skjelstad Pettersen.
Stor Sire Harald Thoen foretok
den høytidelige institueringen. Tilstede var 29 søstre og 68 gjester
fra øvrige Rebekkaleir og Rebekkaloger i Distrikt 11.
Logens Chartermedlemmer er:
• Kjellaug Vollen
• Birgit Haug
• Liv Growen
• Turid Skjelstad Bakkevoll
• Annikken Hay

Etter den høytidelige institueringen ble den nye Rebekkalogens
embedsmenn installert av Dep Stor
Sire Britta Almaas sammen med
Stor Sekretær Liv-Berit Johansen,
Stor Skattmester Edith Felle, Stor
Kapellan Astrid Vilberg, Stor Marsjall Wenche Størseth, DSS
Kjellaug Vollen og fung. Storvakt
Wenche Aas Hermansen. Det ble
en høytidelig og stemningsfull seremoni.
OM Liv Growen takket for instituering og installasjon, og overrakte hvert sitt eksemplar av Jobs
bok til Stor Sire Harald Thoen og
Dep Stor Sire Britta Almaas. Deretter fulgte gaver og lykkeønskninger fra Rebekkaleiren og alle
Rebekkaloger i distriktet.
Ved den påfølgende festbankett
deltok også HP i leir nr 11 og OM
fra samtlige Odd Fellow loger i
distriktet. Det ble flere gaveoverrekkelser, lykkeønskingerog mange tankevekkende og humørfylte
taler.

50-årsveteran i loge nr 25 Irene

D

en 29.august 2002 ble søster Karin Michelsen tildelt
50 års Veteranjuvel. Karin
Michelsen er bosatt på Tåsen Sykehjem hvor seremonien fant sted
med 17 søstre tilstede.
DSS Kari Ringstad gjennomførte handlingen på en vakker og stilfull måte,og mintes jubilanten for
hennes innsats. Karin Michelsen
ble innviet i Rebekkaloge nr 9 Caritas 25. september 1952 og overført til Rebekkaloge nr. 25 Irene i
1960. Hun var logens første CM,
og aktiv i nevnder og komiteer, og
særdeles flittig til å møte i logen.
Flere talere fortalte om gode minner og et godt samhold fra logens
første år. Karin Michelsen har

Karin Michelsen flankert av DSS Kari Ringstad og Logens OM.

betydd mye med sin gode og sosiale væremåte, og hatt god kontakt både med gamle og nye søstre.
Hun var flittig til å møte helt til

Odd Fellow

16

Bladet

helsen satte en stopper for det.
Loge nr 25 Irene takker for trofasthet gjennom 50 år, og ønsker
henne alt godt.

Nye brødre:
4 DE SYV FJELDE
Bergen
Sandstå, Dag
Våge, Jostein
Kjellevold, Trond
Senneseth, Øystein
6 RUNE Kristiansund
Enaasen, Bjørn
Gregersen, Frantz Terje
Mundal, Hans Ivar
Espvik, Per Jan
Pedersen, Svenn Gunnar
10 ST. HALLVARD Oslo
Blix, Arnt Eirik
Delingsrud, Even-Martin
13 MALM Narvik
Sørensen, Bjørn
Dragly, Kurt Arnulf
15 KONGSHAUG Sandefjord
Torbergsen, Dag Årstein
16 HIMINGEN Notodden
Øya, Hallgeir
Svalebjørg, Tore
17 DAG Porsgrunn
Kjørholt, Ole-Johnny
18 VARNA Moss
Pollen, Espen
Myrhaug, Hans-Petter
20 FRIDTJOF NANSEN Oslo
Jensen, Bjørnulf
Hansen, Geir Arne
21 FRATERNITAS Bergen
Tviberg, Åge
26 SVENØR Larvik
Himberg, Glenn Erling
28 AGDESIDEN Kristiansand
Heitmann, Helge
Uberg, Pål
Finne, Sigurd Fredrik
29 DROFNUM Drammen
Tandberg, Johnny
Fredriksen, Per
37 VOLUNTAS Gjøvik
Haugen, Kjell Jonny
Grindstrand, Roger Erling
39 ANKERET Kristiansund
Kanck, Jan Erling
Gundersen, John Louis
40 VERN Horten
Papst, Raymond R.
41 SKAULEN Sauda
Håheim, Bjørn
44 STEIN Steinkjer
Langseth, Asgeir
45 BAUNE Fredrikstad
Jahren-Pedersen, Eivind
49 HARDANGER Odda
Hovland, Toralv
50 BERGENSIANA Bergen
Lein, Kåre
51 FOLDEN Moss
Blindheim, Bjørn-Chr
Kaldhusseter, Webjørn
53 VESTEROMD Sortland
Berg, Knut
Johansen, Trygve Torleif
55 VARANGER Kirkenes
Hendriksen, Stein Erling
56 JOHAN MIDDELTHON
Oslo
Ramton, Tore B.
58 HØYANG-BJØRN
Høyanger
Aggvin, Dan-Erik
Nesse, Øyvind
59 HERMAN ANKER Hamar
Grinden, Geir Henning
Østby, Jul Anders
61 TERJE VIGEN Arendal
Jernquist, Dag Tore
62 HÅKON HÅKONSSON Mysen
Frøshaug, Per Christian
68 LANDEGO Bodø
Helskog, Karl Laurits
Skavhaug, Karl-Edvard
70 KVITBJØRN Hammerfest
Rebbestad, Lars Rune
71 ØYFJELL Mosjøen
Thrana, Øystein
72 ETERNA Kristiansand
Dyrøy, Roger
73 NAMSEN Namsos
Hansen, Geir Jostein
Aspli, Steinar
75 VERITAS Fagernes

Strømmen, Erland G
Fauske, Ola Jørgen Kaata
Kittelsen, Runar
80 DRIVA Sunndalsøra
Aarstein, Kolbjørn
84 DE TRE KJEDELEDD
Finnsnes
Jørgensen, Ronny Andre
85 DE TRE HOLMER
Holmestrand
Kjølsrød, Hans Jørgen
93 HENRIK WERGELAND
Trondheim
Skansen, Gunnar
Køhler, Karl-Otto
Jakobsen, Ole Martin
94 MARTIN LINGE Måløy
Kråkenes, Eldar
Kolseth, Terje
97 LODVE LANGE Narvik
Wold, Per Ivar
100 OLAV HARALDSSON
Sarpsborg
Stabbetorp, Gunnar
103 LISTER Farsund
Stava, John Oddvar
Bruntveit, Magnus
107 TORUNGEN Arendal
Wroldsen, Ove Louis
109 NIDAROS Trondheim
Lien, Gunnar
Engelsås, Kjell Oddvar
Olsen, Svein
110 ISTINDKJEDEN Bardufoss
Jensen, Dagnor
Svendsen, Håvard
Hole, Steinar
111 OLAV TRYGGVASON
Trondheim
Reinset, Jan Kjetil
Enoksen, Svein Arne
Aasved, Svein
114 TORD FOLESSON Levanger
Damås, Tor-Odd
120 COLIN ARCHER Larvik
Strand, Jan Erik
128 LYNGØR
Tvedestrand
Ausland, Frode
Giving, Per Elling
131 GRIP Kristiansund
Reknes, Even
Boksasp, Knut
Åkvik, Odd
133 OTTO SVERDRUP Steinkjer
Skrove, Luige Olai
Sandseter, Svante
134 GODTHAAB Sandnes
Torgersen, Gunnar
Johnsen, Roald Åge
136 MILLENNIUM Oslo
Farago, Dan-Erlend
138 CHRISTIAN FREDERIK
Moss
Lilleng, Christian Holstad
Grimsrud, Sverre
25-års Veteraner:
2 EIDSVOLD Oslo
Skippervold, Per Jørgen
7 RAGNVALD MØREJARL
Ålesund
Pedersen, Odd
8 HARALD HAARFAGRE
Haugesund
Fahlvik, Carl Fr. W
Bjordal, Tore
9 EGESTUBBEN
m.d.g.s. Stavanger
Bru, Bernt Emil
11 VEØY Molde
Gjerde, Kåre Emil
Eide, Odd Sigmund R
14 POLARLYS Harstad
Andreassen, Arild
16 HIMINGEN Notodden
Bjørnsen, Petter Halvor
18 VARNA Moss
Nilsen, Kjell
Gloppen, Terje
30 GRIMKELL Sarpsborg
Paulsen, Sverre Kjell
36 SAM. EYDE Rjukan
Liavik, Gunnar

39 ANKERET Kristiansund
Grønseth, Kjell Olav
40 VERN Horten
Henriksen, Erik
52 CATENA Haugesund
Johnsen, Ole Martin
59 HERMAN ANKER Hamar
Paulsen, Rolf Erling
Haug, Ove
Haugli, Jan
Håvardstun, Harald Atle
Kirkemo, Asmunn
60 HANS EGEDE Harstad
Gressnes, Øivind
63 ANDERS SANDVIG
Lillehammer
Aarseth, Trygve
65 BOREA Tromsø
Jørgensen, John Hermann
66 GUNNERUS Trondheim
Tøndelsstrand, Edgar
81 MORILD Bodø
Tverbak, Kåre
88 HÅKON DEN GODE Stord
Laukhammer, Hans G.
93 HENRIK WERGELAND
Trondheim
Becker, Walter
Mortensen, Per Morten
Næss, Kjell
99 PETRUS BEYER Gjøvik
Holsen, Per
106 BODIN Bodø
Jørgensen, Jørgen Valter
40-års Veteraner:
7 RAGNVALD
MØREJARL Ålesund
Clausen, Olaf
Mork, Ove Nordvald
30 GRIMKELL Sarpsborg
Karlsen, Oskar William
61 TERJE VIGEN Arendal
Mosberg, Arne
65 BOREA Tromsø
Hansen, Tore Halvard
50-års Veteraner:
7 RAGNVALD MØREJARL
Ålesund
Schjelderup, Odd Chr.
28 AGDESIDEN Kristiansand
Bjørndal, Endre
Storlogens Hederstegn:
15 KONGSHAUG Sandefjord
Vabog, Birger Bugge
57 FIDELITAS Skien
Elnan, Ole
Nye søstre:
5 DE SYV STJERNER Bergen
Haukenes, Margit Irene
7 DE HVITE LILJER
Kristiansand
Langfeldt, Aud Torhild
Løset, Liv R. Møretrø
Qvale, Torgun Ekrem
14 DAGMAR Steinkjer
Skogan, Anne-Lise
Kolsvik, Bjørg
Skevik, Olaug
15 VIA NOVA Skien
Sagvolden, Anita
Hassel, Gunn Mari
Hauge, Sølvi
18 RAGNHILD Oslo
Martinsen, Grethe Hornnæss
Spro, Hilde
Hol, Lillen
21 MAUD Hamar
Amdahl, Bergljot
Østgård, Eli
Vekony, Julianna
22 NOOMI Stavanger
Helland, Eli
Einarsen, Gunvor
Raugstad, Inger Johanne
23 LABOREMUS Harstad
Ursin, Elin May
24 BAUGEID DAGSDATTER
Porsgrunn
Forberg, Unni
Halvorsen, Wenche Antonie
29 IRIS Drammen
Sørensen, Liv
30 SIGRID UNDSET
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Lillehammer
Larsen, Berit
Bjerke, Bjørg Inger
Dahlum, Randi Gunvor
31 CECILIA Mysen
Bakurowitz, Eva
Haug, Frøydis
Sparre-Enger, Inger Synøve
Aldal, Margot Brita
37 VERDANDE Sandefjord
Foshaug, Anne-Mari
Andersen, Tone Elisabeth
38 ASTRID Sarpsborg
Ødegaard, Beate F.
Mjørud, Vigdis
43 KILDEN Mosjøen
Iversen, Bjørg Mari
Torgersen, Stina Julie
Larsen, Turid
46 SYMRA Ørsta/Volda
Bergmann, Hanna
Myklebust, Svanhild
49 AD ASTRA Kongsvinger
Larsmon, Anne grete
53 GYDA Fagernes
Strand, Bergljot
54 BØLGEN Sortland
Berntsen, Karen Helene
Novstad, Sigrid
55 MARGRETHE Odda
Eitrheim, Anne
Aggvin, Ingebjørg
56 CAMILLA COLLETT
Kristiansand
Naustdal, Eva
Drange, Marit
Eskedal, Sigrunn
58 GUDRUN Levanger
Knoph, Astrid Marit
Lund, Gudrun Urstad
59 SELENE Finnsnes
Gauthun, Gunn-Elin
Folkestad, Kamilla
60 FJELLBRUD Glomfjord
Strømsnes, Rannveig
62 TILLA VALSTAD Asker
Edminson, Kari
67 CORDELIA Horten
Johansen, Berit
Nilsen, Elfrid Moe
Bugge, Torhild
69 ATHENE Haugesund
Lampe, Kari
70 ARCTANDRIA Svolvær
Bjerkvik, Anne
Johansen, Brit Åse
Øvrevoll, Unn Margareth
71 MORIA Tromsø
Rønne, Heidi Annie
Skogeng, Nina
72 KONKYLIE Bodø
Nilsen, Rigmor
Hakalahti, Salli
80 VELA Vadsø
Herland, Inger
Sørensen, Kiss Anita
81 GJERTRUD RASK
Harstad
Nordheim, Anne-Elise
Nilsen, Kari-Mette
Rasmussen, Margareth
Bergersen, Ninsa Elisabeth
Jensen, Turid
Hokland, Vigdis Karlsen
83 SANCTA MARGARETHA
Stjørdal
Bjørgum, Ann Judith
Wetting, Lillian
Schiefloe, Sylva Irene
84 KALKEN Sunndalsøra
Romfo, Reidun Bjørg Aase
85 REGNBUEN Oslo
Hafr, Elisabeth
86 ANGELICA Steinkjer
Brattberg, Hanne Turid
Grøttan, Ingjerd
Bredesmo, Liv
Arnøy, Aase Mari
88 SYN Ulsteinvik
Gjerdsbakk, Kari Sølvi
Holstad, Karin Brit Svendsen
Andersen, Nerit Anne
Ringstad, Åse Sundgot
90 HANNAH Ski
Kristensen, Eli Johanne
Fredriksen, Ellen
Melgaard, Grete

Bøhler, Sigrun Elisabeth Solli
93 KAPRIFOL Arendal
Halvorsen, Astri Elise
Hjertnes, Marit
97 LANTERNEN Florø
Jensen, Anne Margrethe Bjørkum
Ask, Kari Olaug Sandnes
Stavang, Aase Torhild Sæther
98 ISSOLEIE Narvik
Laukvik, Britt Krogstad
99 NIDELVEN Trondheim
Johansen, Herdis Anita
Løvdal, Inger Harriet
Stigum, Tina Elisabeth
101 BIRGITTA Sandnes
Oma, Berit
102 CONSTANTIA Oslo
Garbin, Brenda April Dlugokinski
Wardour, Mette C
103 KONVALL Stathelle
Zazula, Dorota
Bjønnes, Svanhild Elisabet
104 MÅKEN Grimstad
Marcussen, Ann-Carén
Østrem, Anne Marie
Sætra, Else
105 DE SYV SØSTRE
Sandnessjøen
Tennebø, Rigmor
106 EMBLA Kristiansund
Furu, Anne Marit Hyldbakk
Elshaug, Reidun
Gjerde, Sølvi
Ellingsen, Torill Rød
108 KIRSTEN FLAGSTAD
Hamar
Amdal, Anne Guri
Strickert, Inger
Johansen, Lisbeth Stenseng
112 BARBRO HAFFSFIORD
Vikna
Lindstrøm, Aud Johanne
113 SISSIHØ Oppdal
Storli, Elin
Grøseth, Liv
Aune, Lola
Ishol, Marta R.
Sørli, Sanna
114 NORA Skien
Jørgensen, Anne-Gina Goberg
Dahlstrøm, Bjørg
Magnussen, Unni
25-års Veteraner:
3 VAAR Stavanger
Tou, Rigmor
9 CARITAS Oslo
Bjerke, Inger Lise
21 MAUD Hamar
Sveen, Rutt Karin
26 GRY Fredrikstad
Hansen, Elsa Haugsten
Kristiansen, Lilly Marie
37 VERDANDESandefjord
Loneland, Kari
Christensen-Moe, Aase Marie
67 CORDELIA Horten
Kvebek, Gro
82 FELICITAS Hønefoss
Næss, Edith
102 CONSTANTIA Oslo
Høiland, Trine-Lise
40-års Veteraner:
10 SEMPER ARDENS Moss
Østberg, Kathe
31 CECILIA Mysen
Jacobsen, Dagny
Løvfald, Bjørg
37 VERDANDE Sandefjord
Kristoffersen, Else Marie
Johansen, Ragnhild Virik
40 PROVIDENTIA Bodø
Marthinussen, Gunvor
66 MILKA Moss
Kure, Sonja Margareth
76 PERLEN Stavanger
Johansen, Beth
108 KIRSTEN FLAGSTAD
Hamar
Johansen, Gunvor
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Odd Fellow Torget
Bransje/Firma
ADVOKATER
Advokatene Aspeflaten, Løitegård & Frønstrup
ANTIKVITETER
Antikkhuset ANS – Auksjons- og takstforretning
ARKITEKTER
Arkitekt MNAL
Arkitektkontoret Riiser Thalberg
Sivilarkitekt MNAL Svein Sørensen
AVFETTINGSPRODUKTER
OK Kjemi Drammen AS
BANK•FINANSINSTITUSJON
Haugesund Sparebank
BEGRAVELSESBYRÅER
Frydendal Blomster og Begravelsesbyrå A/S
Odd Abbedissen Begravelsesbyrå
BENSINSTASJON
Aksdal Bensinstasjon A/S
Esso Sandmoen – Dag og Natt
BETONGSKJÆRING
Dybdahls Betongskjæring
BIL SALG•REKVISITA•UTLEIE•SERVICE
Kjell Western AS
NAF Senteret Haugesund/EU-kontroll•Taksering etc
Raglamyr Bilutleie
Raglamyr ESSO Servicesenter
Polar Dekk A/S
BLOMSTERFORRETNINGER
Orchidée Blomster
Fredrikstad Blomster
Drivhuset
Engen Blomster
Frydendal Blomster og Begravelsesbyrå A/S
BOBILUTLEIE
Målselv Bobilutleie
BOKHANDEL
Stange Bok og Papir A/S
Stjørdal Bokhandel A/S
BRANN- OG VERDISIKRING
N.R. Brannsikring A/S
BRODERIER
Fredrikstad Broderiforretning
BYGNINGSARTIKLER
A.S. Farveland
CATERING OG SELSKAPSMAT
Reidar´s Selskapsmat
DAME- OG HERREKONFEKSJON
Aleksander A/S
Hauge & Co AS
VIC – Hamar
Gunnar Ree A/S
Eva´s Tekstil & Utstyr
Mote Senteret A/S
Kristina A/S Klær for kvinner
EIENDOMSFORMIDLING
Spanske Solhus DA
EIENDOMSFORVALTNING
Advokat Terje Jacobsen AS
Saga Eiendomsselskap AS
EIENDOMSTAKSERING
Murmester Willy Preintoft ANS
Nortakst DA
Per Egil Ilsaas
FERIE OG FRITID
Botn Fjellstoge AS - rom, jakt og fiske
Feriehus ved fransk Riviera til leie (Nice/Cannes)
Ny leilighet m/Middelhavsutsikt og basseng i Nice til leie
Leilighet Spania til leie i Albir eller ved Puerto Banus
Feriehus i Spania – ved Torrevieja – rimelig til leie

Odd Fellow

Odd Fellow Torget: Annonsering, adresseforandringer, oppsigelser, endrede persondata etc: Finn Olstad, finols@online.no
Telefon 23 38 04 24•mob 91 33 43 65

Kontaktperson

Telefon

Postnummer

Lars Aspeflaten

35 55 41 70

3901 PORSGRUNN

Otto Nessemo

74 08 21 05

7600 LEVANGER

Atle Ustad
Steinar Thalberg
Svein Sørensen

22 59 28 56
69 25 68 28
37 02 42 12

0360 OSLO
1503 MOSS
4801 ARENDAL

Sven Karlsen

32 80 10 70

3003 DRAMMEN

Odd Tofte

52 70 50 00

5527 HAUGESUND

Per Frydendal
Odd Abbedissen

76 94 23 93
55 15 40 90

8500 NARVIK
5147 FYLLINGSDALEN

Sigvald Velde
Jan Erik Jacobsen

52 77 50 00
72 84 88 65

5570 AKSDAL
7072 HEIMDAL

Johannes Dybdahl

52 83 04 34

5500 HAUGESUND

Kjell Western
Thorbjørn Torgersen
Gulleik Kruse Haaheim
Gulleik Kruse Haaheim
Bjørn Finjord

32 84 01 88
52 70 85 00
52 71 73 10
52 71 73 10
77 07 97 70

3400 LIER
5535 HAUGESUND
5536 HAUGESUND
5536 HAUGESUND
9400 HARSTAD

Kathe Gro Aas
Inger Johanne Berntsen
Asbjørn Langvik
Anders Opskar
Per Frydendal

22 20 77 27
69 31 03 33
51 55 66 84
55 90 17 44
76 94 23 93

0178 OSLO
1607 FREDRIKSTAD
4021 STAVANGER
5010 BERGEN
8500 NARVIK

Eldbjørg Rognmo Hansen

77 83 75 47

9334 ØVERBYGD

Franck Tønseth
Svein Eriuk Schefte

62 57 18 96
74 82 43 85

2335 STANGE
7501 STJØRDAL

Steinar Jansen

52 71 73 44

5500 HAUGESUND

W Solberg

69 31 28 51

1607 FREDRIKSTAD

Alf Martin Stangnes

77 06 10 60

9400 HARSTAD

Reidar Larsen

51 52 23 22

4001 STAVANGER

Terje Øverås
Per Hauge
John Øveraas
Arne Kobberød
Gunnar Vikse
May Øverås
Else Vikan

73 52 12 08
51 89 59 89
62 52 38 63
73 52 72 82
52 72 47 77
73 52 02 60
75 54 00 44

7011 TRONDHEIMH
4006 STAVANGERVIC2317 HAMAR
7010 TRONDHEIM
5500 HAUGESUND
7011 TRONDHEIM
8003 BODØ

Kjell Gustavsen

69 32 67 00

3022 DRAMMEN

Grethe V Skullerud
Johanna Skarpenes

23 11 88 57
51 55 85 39

0121 OSLO
4042 HAFRSFJORD

Willy Preintoft sr
Kai-Haftor Olsen
Per Egil Ilsaas

22 60 66 07
64 84 53 00
67 12 41 12

0356 OSLO
2001 LILLESTRØM
1340 BEKKESTUA

Frode Salvesen
Einar Åstorp
Egil Aas
Odd Furuseth
Morten Hedenstrøm

35 06 20 00
22 50 95 36
92 46 71 37
98 07 29 05
64 95 79 36

3895 EDLAND
0382 OSLO
0280 OSLO
(0034) 67 96 70 100
1555 SON
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FLYSELSKAP
KATO AIRLINE A/S
FILM-FOTO-VIDEO
Fotoservice A/S
FRIMERKER
SKANFIL AS
FRISØRER
Art Beauty Cut
Ernst Frisørsalong
Lille Salong
GALLERI•RAMMEVERKSTED
Hantho Galleri og Rammeverksted
GLASSMESTERE
Glassmester A Schøyen
SNE Glasservice A/S
GULLSMED
Odd Inge´s Gull & Sølv AS
HOTELL
Bardu Hotell
Quality Arcticus Hotel
Honningsvåg Brygge hotel
Hotel Neptun
KONTORMØBLER
Kinnarps Kontormiljø
TALJER OG LØFTEUTSTYR
Munck Cranes A/S
KUNSTHÅNDVERK
Marit Annys Vevstogo
MALERMESTERE
Velde´s Malerservice og Fargehandel
MURMESTERE
Hedmark Murmesterforretning A/S
MØBLER
Bohus GB Møbler A/S
OPTIKERE OG URMAKERE
Ole M Karlsen Ur & Optik
ORGANISASJONSKONSULENTER
FBL - Konsulenttjenster
Consensus Training A/S
REGNSKAPSTJENESTER
Bedriftstjeneste A/S – Aut. regnskapskontor, EDB, salg, support
Dønland Regnskapsservice A/S
Merkantil-Konsult A/S
REKLAMEBYRÅER
Embla Reklamebyrå
REISEBYRÅER
Oppland Arrangement
Travelnet Reisebyrå A/S
RENHOLD OG HJEMMEASSISTANSE
AB Renholdsservice
RESTAURANT•PUB•BAR
Sir Toby AS
REVISORER
Statsaut revisor Steinar B Syvertsen
Kjell Johansen Revisjon ANS
Noraudit Sentrum Revisjon A/S
RØRLEGGERE
Moderne Rør Service a.s
Trond Foss A/S
Porsgrunn Rørleggerforretning A/S
Arne W Tindeland Aut Rørleggerfirma
Haugaland Rør A/S
SELSKAPSLOKALER OG CATERING
AES – Haraldsvang Kafé og Restaurant
SIGARER OG PIPER
Tobakk Sørensen
SKADEDYRKONTROLL
Østlandske Skadedyrkontroll
SKILT, BILDEKOR, KLISTREMERKER
Reklamekontakt AS
SNEKKERE
Jøndal & Hoff A/S
STORKJØKKENUTSTYR
HUMA A/S
Odd Fellow

Torlaug Karlsen

76 98 13 80

8536 EVENES

Dag Magne Søyland

51 58 68 27

4023 STAVANGER

Frank Ariansen

69 15 10 41

1701 SARPSBORG

Inger-Lill B Tuverud
Reidun Sundbø
Lill Kraft Johnsen

22 71 93 41
38 02 29 49
22 35 65 13

0567 OSLO
4612 KRISTIANSAND
0173 OSLO

Karl Johan Hantho

52 72 99 90

5527 HAUGESUND

Thore Schøyen
Einar Rafoshei-Klev

22 20 01 05
38 26 16 21

0182 OSLO
4519 MANDAL

Odd Inge Bøe

52 72 42 89

5501 HAUGESUND

Patricia Sørensen
Kjell Solheim
Svein Rune Pettersen
Hermann Loftheim

77 18 59 40
77 07 50 00
78 47 64 64
52 71 44 55

9365 BARDU
9400 HARSTAD
9750 HONNINGSVÅG
5500 HAUGESUND

Stein Kåre Mannes

52 70 03 00

5514 HAUGESUND

Ola Skrondal

55 59 80 00

6040 VIGRA

Marit Anny Løken Tvenge

61 34 39 99

2967 LOMEN

Jan Erik Lima Velde

52 82 47 50

4276 VEDAVÅGEN

Einar H Hernes

62 81 49 23

2212 KONGSVINGER

Gunnar Berg

77 01 95 00

9400 HARSTAD

Ole M Karlsen

69 34 59 50

1653 SELLEBAKK

Fred Bonde Lykkås
Tore Aalberg

38 15 92 29
90 69 80 06

4700 VENNESLA
2001 LILLESTRØM

Viggo Bjørk
Arne-Kristian Dønland
Are Halseth

52 71 44 90
77 68 46 47
77 01 90 90

5501 HAUGESUND
9002 TROMSØ
9404 HARSTAD

Tor Håland

52 73 80 50

5522 HAUGESUND

Anders Lunde
Terje Tverdal

61 12 03 20
53 65 04 50

2890 ETNEDAL
5751 ODDA

Berit Merg

22 38 16 24

0463 OSLO

Ivar Øistein Lae

90 62 36 06

5525 HAUGESUND

Steinar B Syvertsen
Preben Johansen
Finn Heggdal

32 89 44 50
37 08 88 40
77 64 70 60

3018 DRAMMEN
4800 ARENDAL
9008 TROMSØ

Roger J Tuverud
Trond Foss
Jens-Petter Engh
Arne W Tindeland
Peter Johannesen

90 13 18 44
22 26 13 30
35 55 57 66
97 18 13 50
52 72 27 01

0491 OSLO
0667 OSLO
3917 PORSGRUNN
5500 HAUGESUND
5519 HAUGESUND

Allan Sandven

52 71 63 31

5501 HAUGESUND

Fritjof Sørensen

55 31 67 21

5014 BERGEN

Petter Hansen

69 16 69 51

1700 SARPSBORG

Jon Richard Skelvand

22 32 63 60

0614 OSLO

Jan Jøndal

67 90 24 60

1472 FJELLHAMAR

Bjørn Steinar Olsen

22 62 61 61

0659 OSLO
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Odd Fellow Utstyr
TRANSPORTFIRMA
Jørgen Langum Transport -lastebil med kran
Lindstrøm Transport A/S
Transportsentralen – IL-X
TRYKKERI
Gløsmyr Trykk
A/S Karmøy Trykkeri
TRUCKER
Materialhåndtering AS
TURISTBEDRIFT
VAKTSELSKAPER
Securitas AS
VASKERI OG RENSERI
St Hanshaugen Service Systemer
Bjerregaardsgaten Renseri (rens og vask)

Jørgen Langum
Leif LIndstrøm
Sven O Karlsen

92 84 19 74
75 64 64 66
38 05 69 00

3019 DRAMMEN
8200 FAUSKE
4631 KRISTIANSAND

ASbjørn Gløsmyr
Otto Jarle Hydle

35 59 56 99
52 85 07 22

3735 SKIEN
4250 KOPERVIK

Jørund Voll

67 13 73 70

1309 RUD

Tore E Nilsen

38 00 22 00

4626 KRISTIANSAND

Trine Havn
Thor R Eriksen

22 60 97 31
22 20 28 95

0170 OSLO
0174 OSLO

Rebekkafigur fra
Magnor Glassverk

M

agnor Glassverk
har på oppdrag
fra Odd Fellow
Utstyr utformet en vakker Rebekkafigur slik
den her fremkommer på
bilde. Detter er kunsthåndverk på sitt beste.
Selve figuren kan plasseres på to måter, enten på
en liten sokkel uten innlagt lys, eller på en sokkel med underlys som
stråler lys opp i selve figuren.
Hvis figuren skal stå på
et lyst sted, kan det være
naturlig å velge sokkel
uten lys. Står figuren på
et noe mørkere sted, eller
man ønsker at den skal
avgi lys, kan man velge
sokkel med innlagt lys.
Symbolet og designet
gjør figuren til en prydgjenstand, og samtidig er
den Ordensrelatert på en
diskret måte.
Bestillingsnummer for
figuren og de to ulike
sokler finnes i bestillingslisten for Odd Fellow Utstyr.

Bestillingsliste for Odd Fellow Utstyr:
Bestillingene må sendes skriftlig, pr e-post eller på fax. Porto tillegges.
Ved bestillinger under kr 100, tillegges et gebyr på kr 30,-.

Art nr Betegnelse

1002
1005
1009
1018
1020
1021
1029
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1041
1042
1043
1051
1052
1062
1066
1067
0176
0177

Antall

Regalieveske i skinn for søstre og brødre
.....
Skopose i skinn for søstre og brødre
.....
Selskapsveske konvoluttype, sort skinn
.....
Tennisskjorte Hvit str M/L
.....
Rebekkabilde
.....
Thomas Wildey-bilde
.....
Burgunder slips med kjedeledd til privat bruk
.....
Sort slips med hvite kjedeledd til logebruk
.....
Mansjettknapper i hvit emalje og gull (tre kjedeledd)
.....
Skjorteknapper for livkjole, hvit emalje og gull (tre kjedeledd)
.....
Halsgropsmykke for søstre
.....
Jakkemerke i gull, liten størrelse
.....
Forgylt jakkemerke, stor størrelse
.....
Sort skinnbelte, tre kjedeledd på spennen
.....
Slipsnål, forgylt, tre kjedeledd
.....
Slipsnål, hvit emalje, tre kjedeledd
.....
Rebekkafigur
.....
Tresokkel til Rebekkafigur
.....
Lyssokkel til Rebekkafigur
.....
Lenkering for brødre (oppgi ringmål: . . . . . . . . . . .)
.....
Lenkering for søstre (oppgi ringmål: . . . . . . . . . . .)
.....
For ringer er det ca 4 ukers leveringstid
Hvite vanter, søstre
.....
Livkjoleskjorte
.....
Hvit skjorte
.....
Båtflagg/gjesteflagg
.....
Båtvimpel
.....
For skjorter kan det være opptil 8 ukers leveringstid

Pris

kr 750,kr 545,kr 405,kr
95,kr 320,kr 370,kr
85,kr 110,kr 420,kr 420,kr 190,kr 218,kr
80,kr 285,kr 115,kr 202,kr 285,kr
50,kr 162,kr 1 170,kr 770,kr 65,kr 350,kr 225,kr 90,kr 90,-

Navn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Odd Fellow Utstyr
Stortingsgaten 28
Postadresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0161 OSLO
Postnr/sted: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefax: 22 83 81 88
E-post: of.utstyr@oddfellow.no
Telefon dagtid: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odd Fellow
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Hanna-Kari Thue

Redaktørens refleksjoner

Kanselliets
telefoner:
Ordenskanselliet
22 83 92 40
Telefax:
22 83 81 88
Kansellisjef:
22 83 92 48
Odd Fellow utstyr:
22 83 92 50
Stortingsgaten 28:
22 83 32 40
Telefax:
22 83 40 07

I ei
førjulstid

M I N
M E N I N G :

HANNA-KARI THUE

D

en 21. november opna julegatene i min heimby. Da
starta jula. Den jula du
veit - som eigentleg markerer
fødselen til Han vi går i kyrkja
for den 24. desember. Den einaste
gongen enkelte av oss går til kyrkje i løpet av året.
Før vi kjem så langt har vi
vore med på vel ein månad med
kjøpefest. «Her kommer dine arme små» og «Glade Jul» har vi
høyrt over høgtalarane i butikkane like lenge.
Den kommersielle jula vert
den kalla. Og det er handelsstanden si skuld, seier vi. Butikkane
flyt over av varer, englar og nisser slåss om vår gunst. «Løp og
kjøp» er eit slagord som passar
som hand i hanske i ei hektisk
førjulstid. Dei fleste av oss er
med på gildet, anten vi vil vedgå
det eller ei.

- I år skal eg ikkje stresse slik
til jul.
- I år skal vi ikkje kjøpe så dyre gåver,
- Det er tanken bak som tel, ikkje kostnaden.
Slike talemåtar kjenner vi
igjen. Dei blir stort sett brukt
kvart år utan at noko drastisk
skjer.
Ein skal vere varsam med å
fordele skuld for ei utvikling av
julefeiringa dei fleste av oss tek
litt avstand frå. Det er for enkelt å
gjere handelsnæringa til syndebukk. Vi som har vakse opp i etterkrigstida og tilhøyrer «dessertgenerasjonen» har etter omdømmet mest pengar og størst kjøpekraft. 68-arar med kjærleik og fridom som to av sine viktigaste paroler, - står vel framleis på krava?
Ikkje som ego-tripparar, men
med nestekjærleik som ideal og
fridom til å gjere kloke val.
Ein kan undrast på korleis barn
anno 2002 i eit av verdas rikaste
land vil minnes si barndoms jul
når dei vert vaksne.
Det som var viktig for besteforeldre- og foreldregenerasjonen
er kanskje utgått på dato. Det er
heller ikkje sikkert vi har makta,
eller vore bevisste nok på å vidareføre dei verdiane vi trur på.
Eg har lyst til å ta opp igjen
ordlyden i den kjente julesalmen:
«Her kommer dine arme små»,
men med ei anna tyding enn som
bakgrunnsmusikk i julesjauen. Vi
veit jo at det er mange arme små
barn rundt om i verda. Utmagra
av underernæring, augo som botnlause brønnar av sorg og utan
håp, ser dei på oss frå tv-skjermen der vi sit i dei lune, fredelege stuene våre. Dei er så mange,
og vi er så få. Det monnar så lite
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det vi kan gjere, er tankar som
slår oss.
Då vil eg minne om kva
grunnleggjaren av SOS-barnebyer sa da han skulle byggje den
første barnebyen etter 2. verdskrig: ”Ingen kan hjelpe alle, men
alle kan hjelpe noen, gi en shilling i måneden”. På dette grunnlaget har SOS-barnebyer tufta
sitt internasjonale arbeid for foreldrelause og forsømte barn. Etter 50 år har 50.000 barn og unge
heimen sin i dei vel 400 barnebyane i 131 land verda over.
Dette arbeidet skal vi som Rebekkasøstre og Odd Fellow brødre få vere med på i fullt monn når
Landssak SOS-barnebyer for alvor skyt fart i 2003. Det trengs ei
mobilisering over heile landet til
gjennomføringa av sjølve Barneaksjonen 2003. Det bør ikkje vere
vanskeleg for søstre og brødre å
hente fram entusiasmen i ei slik
sak. 120 foreldrelause og forsømte barn skal få ein ny heim i Odd
Fellow barnebyen som skal byggjast i San Vicente i El Salvador.
Innsamlingsmålet i Landssak
SOS-barnebyer er minst seks millionar kroner. Det greier vi med
glans! Kan hende vi nettopp i år
skal gjere alvor av omprioritering
av pengebruken i samband med
jula, slik vi har snakka om i mange år.
God jul når kyrkjeklokkene
ringjer jula inn 24. desember.
I Vennskap, Kjærleik
og Sannheit
Hanna-Kari Thue

Kjære
leser . . .

Utenlandske
adresser:

Foto: Jon Esben Johnsen

O

rd og vendinger kommer og
går. Et begrep som ikke lenger
brukes ofte er sivilt mot. Sivilt
mot ble mye brukt under og etter 2.
Verdenskrig. Med det mente folk at
den som hadde sivilt mot ikke bare sto
for noe, men gjorde det kjent og tok
konsekvensene av det. Arnulf Øverland har vel fattet noe av begrepets
kjerne i setningen:
«Du må ikke tåle så inderlig vel
den urett som ikke rammer deg
selv.»
Da jeg intervjuet søster Gerd Lehmann våren 2000 (Odd Fellow Bladet
3-00), fortalte hun om Rebekkaloge
Grys første OM, Else Pedersen. Hun
så det som en vesentlig oppgave å
oppdra sine søstre. Hvis hun hørte
noen talte nedsettende om en annen
søster, sa hun klart fra: « Slik sier ikke
vi om hverandre!»
Ellen Lehmann sier videre:«Det var
lærerikt og til mektig ettertanke. Jeg
savner denne konkrete oppdragelse og
veiledning…»
Odd Fellow Ordenen er en etisk bevegelse. Vi skal bli bedre og mer menneskekjærlige. Men det kan bli en
ganske blodfattig menneskekjærlighet
hvis den ikke er paret med sivilt mot;
sivilcourage som man sa tidliger. Else
Pedersen så det. Hun så at det var
nødvendig å påpeke det riktige og
korrigere det gale.

Vi blir så lett tilskuere til baktalelse, lufting av fordommer og urettferdigheter. Slikt opplever vi alle. De fleste av oss unngår å måtte forholde oss
til misbruk, kriminalitet og vold.
Men over alt hvor urettferdighet råder, er det behov for en stemme som
står på den forurettedes side. Det er
lett å be Frans av Assisis bønn, en av
verdens mest kjente bønner. Det er derimot himmelropende vanskelig å leve
etter den. Det er så vanskelig at de
som klarer det, får status som helgener og minnes gjennom historien.
Vi hverdagsmennesker har også en
plikt til å ta på oss det ubehag det er å
stå opp mot det onde, det gale og det
nedbrytende. Det er en treningssak.
Neste gang du hører en nedsettende
bemerkning, en urettferdig beskyldning eller et ondsinnet rykte er du herved utfordret til å ta til motmæle. Metodene kan være så mange. Men det
må gjøres. Gjør vi det ikke, kan de beste miljøer forsumpes og de gode intensjoner forsvinne i en sky av motkrefter.
Dette kunne vel være noe av et nyttårsforsett for oss alle?
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Odd Fellow Foreningen
Costa Blanca
v/Bodil Maria Berg
Calle del Pal 39,1
03570 Villajoysa
Alicante
telf 00 34 96 58 91 211
epost:bodilmaria@eresmas.com
møtested: Det Norske
Kirkesenteret, El Albir
Odd Fellow foreningen
AMISTAD
v/Ernst Flom-Jacobsen
Torreblanca marine XIII
Bloque 1, No 10
Calle Cupido
03188 Torrelamata (Alicante)
telf/faks 00 34 96 69 21 509
e-post: ernstl@terra.es
møtested: Rest. Los Arcos
Odd Fellow-klubben
Tre Kjedeledd
Tres Encadenados
v/Ivar Fredriksen
Bahia Azul Apt. 708-Avda La
Cornisa, S/N-35130 Puert Rico
Gran Canaria
telf 00 34 92 87 25 189
telafaks 00 34 92 87 25 189
møtested: Hotett Dorado
Beach, Arguineguin

Vil du støtte
Odd Fellow
Bladet?

Tegn en annonse i
Odd Fellow Torget!
Kontakt:
finols@online.no
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C-Blad
Returadresse ved varig endring:
Odd Fellow Bladet
Stortingsgaten 28
0161 OSLO

Noen
Noen
stiger ut av vårt liv, noen
kommer inn i vårt liv,
ubedt og setter seg ned,
noen går likegyldige forbi, noen
skjenker deg en rose, kjøper en ny bil,
noen
står deg meget nær, noen
har du alt glemt,
noen, noen
er deg selv,
noen
har du aldri sett, noen
spiser asparges, noen
er barn, noen går opp på
taket,
sitter ved et bord, ligger i en hengekøye,
går med rød
paraply,
noen ser på deg,
noen har aldri lagt merke til deg, noen
vil holde deg i hånden, noen
døde i natt,
noen er andre, noen er deg, noen
er ikke,
noen er.
Foto: Jon Esben Johnsen

Rolf Jacobsen

