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Odd Fellow Bladet ønsker alle sine lesere
en fredfull jul og et riktig godt nytt år!
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Side 2

Stor Sire har ordet

Som dagene går

Gyldne
timer
Foto: Sturlason

I

romanen Gøsta Berlings saga
benytter forfatterinnen Selma Lagerløf beskrivelsen gyldne tider. I
denne romanen berømmes skjønnhet
og livsglede i samklang med lystige
påfunn og romantiske opplevelser.
Men under den glitrende overflaten
fremtrer en moralsk og sosial tendens
i den høye vurderingen av arbeid,
omsorg og uselvisk kjærlighet. Et av
hennes spørsmål synes å være hvorledes menneskene skal kunne være
både glade og gode.
Med bakgrunn i det Nobelprisvinneren i litteratur skriver har jeg tillatt
meg, i min enfoldighet, å endre gyldne tider til gyldne timer. Min begrunnelse for dette ligger i det håp at Odd
Fellow Ordenens søstre og brødre er
i besittelse av fornemmelsen av at et
logemøte, eller et leirmøte, oppleves
som gyldne timer, og at disse skal
være både glade og gode.
Jeg håper, uten at det skal virke
klisjéaktig, at enhver av oss under loge- eller leirmøtene skal føle at nettopp tiden som går med til et møte

oppleves på denne måten. Møtenes innhold utført
med
verdighet,
stil og høytidelighet skal være belærende, utdannende
og givende, i den forstand at det hele
oppleves med glede - som gyldne timer.
Et hvert menneske opplever gjennom livet mørke og lys. Perioder
med motgang, som sikkert oppfattes
som uoverkommelige, men også perioder hvor en føler at livet og fremtiden hilser en velkommen. Odd Fellow Ordenens mål er i korthet å styrke og utvikle et Ordensmedlems karakter. Vi er alle forskjellige mennesker. Forskjellig bakgrunn og ulik
fremtid. Vi vurderer og oppfatter vår
Orden, ritualenes mening, dens
budord og formål på forskjellig måte.
En ting har vi imidlertid felles; ritualenes trykte ord og rammen rundt et
loge- eller leirmøte, i noen gyldne timer. Noen gyldne timer hvor vi som
mennesker ikke blir forandret, men
forbedret.
I forbindelse med den store julehøytid som vi er inne i tør jeg minne om det jeg skrev i min leder i Odd
Fellow Bladets juleutgave i fjor, at

Odd Fellow
Bladet 6•03

Odd Fellow

Odd Fellow Ordenen er konfesjonsfri. Det vil si at den ikke er tilknyttet
en enkelt spesifikk religion, men har
et klart og naturlig forhold til de monoteistiske religioner. Det er således
viktig for oss alle å vise respekt og
toleranse for den høytid som står for
døren. Respekt og toleranse fra den
store majoritet som tilhører den kristne tro ved ikke å lese juleevangeliet,
eller annet, i åpen loge. Samtidig
som det bør også være naturlig for de
av Ordenens medlemmer som er jøder og muslimer å vise respekt og toleranse for denne høytiden. Odd Fellow Ordenen er tolerant overfor enhver religion.
Kjære søster og bror. La nettopp
denne julen og ditt julemøte i logen
bli den julen og det møtet som gir
deg en dypere forståelse av menneskeverdet. En jul og et julemøte hvor
respekt og toleranse for andre mennesker, for egen og andre religioner
og derigjennom for vår Ordens lære
blir omrammet av noen gyldne timer.
Den Norske Storloges valgte embedsmenn ønsker alle søstre og brødre i våre 117 Rebekkaloger og 146
Odd Fellow loger en fredelig og velsignet jul. Vi sender også våre hilsener med de beste ønsker for det kommende år til alle loger, leire og foreninger.
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Julenatt
Natt! Hyrdene sov
– stående med armen
strakt
oppad de lange staver.
De unge profeter
nærte dyp forakt
for Israel
som åt sitt brød
og drakk sin vin
og lot elendige og ringe
leve i ydmykhet og nød
i Betlehems grønne
olivenhaver!
Her lå Rachel –
den skjønne hyrdinne
og sov i jordens skjød.
I tusen år
sto spedalske og blinde
ved denne grav
og ba om lekedom
for sine mange sår
- men Nei!

Da skjedde
verdens største under.
Himlen sto i flammer
over Betels grønne lunder
- de så gyvelbuskens
blomster
i skyggene fra muren
rundt «Davids Stad».

En engleskare steg ned
fra røde skyer.
Kom de fra Lysets Bolig,
den, intet øye hadde
skuet
og ingen jordisk tanke
kunne nå?
Ville jord og himmel
nu forgå?
Nei! Nei!
De sang en lovsang,
for Betlehems hyrder
De gikk på sine krykker - den ene gang!
den smertefulle vei
Var ikke Guds lov
og stirret
forbrutt?
mot mørke skygger
«Eder er i dag
i det fjerne
en frelser født!»
de ventet Ham
I dag! I natt?
Johan Falkberget (1879-1967)
Hebrons stjerne
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Side 4

Asbjørn Bekken

Asbjørn Bekken
ble han fagarbeider på KV, bare
16 år gammel i 1938. Og i denne
bedriften fikk han hele sitt arbeidsliv som henholdsvis formann, verksmester, driftsingeniør og til sist fabrikksjef. Og
med unntak av noen år i Narvik
har Kongsberg hele tiden vært
den faste ramme om hans liv.

Odd Fellows
– et mangfold
Da Ordenen kom til Kongsberg i 1948
startet arbeidet med å få igang en broderforening. Den gang var nok de fleste medlemmene fra handelsstanden.
Det hadde vel sin forklaring i at ildsjelen fremfor noen, Leif Wahlø, også
var handelsmann. Han ble resipert allerede i 1927 i Trondheim og ivret for
en Odd Fellow loge i Kongsberg. Men
i dag kommer medlemmene fra mange yrker og kanter av samfunnet. Dette mangfoldet er en berikelse for en
loge. Vi møter så mange forskjellige
oppfatninger og erfaringer, og det
oppdrar oss til vidsyn og toleranse.
Det er også viktig å ha en aldersmessig spredning.
Ikke minst har jeg opplevet dette
gjennom mine mange år som embedsmann i loge og leir. Å lære seg samarbeid på tvers av yrkesmessige, geografiske og erfaringsmessige skillelinjer er noe som bygger en opp. En av
vår Ordens hovedidéer er jo dette med
toleranse og samarbeid.

Ordener var ukjent
Jeg hørte ikke engang begrepet
Odd Fellow før ved slutten av
krigen. Riktignok hadde jeg kontakt med avholdslogen som de
fleste den gangen. IOGT var jo
en kjempe i sin tid. Jeg husker
lokalet med de fire embedsstoler
og at det var noen spennende seremonier der, men er ikke sikker
på at om jeg var medlem eller ikke. Dette var jo i barneårene og

INTERVJUET:
ASBJØRN BEKKEN

Jeg lytter alltid
til ritualene. . .
Som en ledesnor for
hvert loge- og leirmøte
har Asbjørn Bekken alltid lyttet til ritualene.
«Når jeg kommer inn i
salen, musikken starter
opp og brødrene skrider
inn, faller det en ro og
indre glede over meg.
Og da lytter jeg nøye til
hvert ord av ritualene.
Det er alltid ny innsikt å
hente, alltid noe overraskende. Ritualene har
gitt meg retning og styrke til å leve, og gitt meg
etiske perspektiver som
jeg aldri ville ha vært foruten.»
sbjørn Bekken er «barnefødt» i Kongsberg og har
faktisk sin seng stående
på samme plass og i samme hus
hvor han ble født for mer enn 80
år siden. Byen som ble grunnlag
av Kristian Kvart var først preget
av gruvedriften. Da denne stanset
opp, var det en ny virksomhet
som dominerte; Kongsberg Våpenfabrikk. Etter middelskolen

A

vi var med på det «alle» var med
på.
Under krigen hadde tyskerne
en arbeidsleir for russiske fanger
like utenfor Kongsberg. Det var
et uhyggelig sted. Når krigen var
over skulle de overlevende fraktes hjem. Jeg var med på en slik
transport med fire frigitte fanger
inn til hovedstaden. Og denne
transporten endte av alle steder i
Stortingsgaten 28 hvor russerne
fikk kontakt med sine myndigheter. Der så jeg at det sto Odd Fellow på veggen, men mer visste
jeg ikke.
Etter krigen ble jeg aktivt med
i speiderarbeidet og i Røde Kors.
I dette arbeid var det mange idealister og folk som var opptatt av
å gjøre noe for andre. To av mine
gode venner, Jens Storfossen og
Halvor Hydal, ble medlemmer av
Odd Fellow Ordenen omlag fem
år før jeg kom med. I 1958 var
turen kommet til meg, og jeg ble
resipert 24. mars i loge nr 33
Sølvet med Halvor Hydal som
fadder.
Jeg vet vel egentlig ikke hva
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årsaken var til at jeg ikke kom
med samtidig med mine venner.
Men jeg husker jo at Kongsbergmiljøet den gang var noe spørrende og kanskje negativt til denne merkelige nykomlingen. Vi
følte oss jo unektelig som noen
«pussige fyrer» når vi gikk gatelangs i logeantrekk eller galla.
Det var ikke et daglig syn i Kongsberg den gangen, og kalte vel
hos noen på latteren og litt hoderistning.
I dag har jo vår Orden et meget godt omdømme så lang jeg
kan forstå.
Situasjon for Ordenen og vår
loge var jo ganske anderledes
den gang. Da loge Sølvet ble in-

Etikk er ikke ord

stituert i 1952 hadde den jo bare leiede lokaler, for øvrig i en restaurant.
Lokalene måtte rigges opp og rigges
ned for hvert møte, og det var ikke lett
å få den ro og uforstyrrethet som vi
ønsket. Provisoriske dører var et must.
Så flyttet vi til et kjellerlokale i hotell
Gyldenløve. Men også dette krevde
opp- og nedrigging ved hvert møte.
Først i 1965 kunne logen skaffe seg
eget lokale, og nå skal også det opprustes. Vi som har vært med i mange år
merker at Orden nå er blitt stor og veletablert. Det gjelder at den ikke blir
selvtilfreds og glemmer sitt egentlige
oppdrag, nemlig at vi alle skal bli bedre og mer menneskekjærlig. Derfor er
logen indre liv viktigere enn noen sinne.

Jeg husker at jeg fra først stund både
gledet meg over og undret meg over
Ordenens vektlegning av etikk. Jeg
festet meg tidlig ved at Ordenen så ettertrykkelig sier at ord ikke er nok.
Dette har stimulert meg til å søke videre blant annet i litteraturen. En av
de forfattere som jeg synes får den
etiske konsekvens tydeligst frem er
Eli Wisel. Hvis etikk blir ord, risikerer
vi fortsatt å få konsentralsjonsleire.
Hvis etikk blir handling, kan vi kanskje unngå en slik katastrofte. Logene
danner vårt etiske fundament. Lytter
vi nøye til ritualene og reflekterer
over dem, blir vi langsomt formet av
ordenenes etikk. Og i leiren får vi en
annen dimensjon. Der er forståelsen
for anderledes troende og tenkende
det som fører oss videre, Jeg har hatt
mitt liv i Leir Norge og Leir Buskerud. Og i begge disse leirene har jeg
møtt patriarker som etter min oppfatning har nådd meget langt på den utviklingsveien vår Orden legger fremfor oss. Og det har vært meget berikende å møte disse patriarkene; ingen
nevnt og ingen glemt.

De gode minner
I et langt Ordensliv er det svært manOdd Fellow
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ge gode minner. Et av dem var den
søndag jeg ble sendt etter Rådspresidentens avgjørelse for å motta alle Rebekkagradene på Rjukan. Det var en
stor presatsjon av Rebekkalogen der å
gjenomføre det. Og vi tre som fikk
være med på dette, Jens Storfossen,
Odd Eriksen og jeg selv, fikk et en
uforglemmelig opplevelse.
Jeg hadde også noen år som fabrikksjef i Narvik. Da fikk jeg oppleve Odd Fellow virksomheten i Narvik,
Harstad og Lofoten. De lange veiene,
den sprudlende entusiasmen, den hjertevarme gjestfriheten som jeg møtte
over alt jeg kom har overbevist meg
om at Nord-Norge og menneskene der
må ha særskilte forutsetninger for å
virkeliggjøre vår Ordens idéer til
praktisk liv. Jeg blir i godt humør bare
å tenke på det.
Og så gleder det meg meget at min
kone Anne-Lise også allerede i mange
år har vært Rebekkasøster.

Hvordan skal jeg leve?
Når jeg har sett utviklingen så langt,
er jeg optimistisk når det gjelder Ordenens fremtid. Så lenge Ordenen kan
holde sin egenart i hevd og gi søkende
mennesker svar på spørsmålet: «Hvordan skal jeg leve?» gjennom å innføre
dem i og tolke våre ritualer, er det ingen fare. Vi blir neppe noen massebevegelse, men vi skal være et viktig
etisk kommentar i det samfunn vi lever i, slutter Asbjørn Bekken.
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Bakgrunn

Kulturell bakgrunn for ritualene
Odd Fellow Ordenen har sine røtter i England. Hvor lang tilbake vi skal for å finne
den første loge er uvisst. Vi mener å vite
at vår Orden har sin rot i det gamle laugsvesen der de moderne lukkede Ordener
etter hvert skapte sin egenart. Passord,
tegn, logesalens utformning og symboler
vokste frem av en rikholdig flora og på
spennende bakgrunner. Senere er de blitt
stilisert og utviklet til et harmonisk hele.

D

a vår Orden trer klarere frem
fra historien skyggeland, blant
annet gjennom Thomas Wildey (1782-1861), hadde England hatt
Den franske revolusjon (1789) utenfor
sin stuedør. Dette skapte stor nervøsitet hos myndighetene som var livredde for «sosial smitte» og for at «revolusjonære tendenser» skulle ta seg
over kanalen fra Frankrike.
Dette medførte blant mye annet at
det var forbudt for engelske borgere å
være med i slike sammenslutninger
som vår Orden. Denne redselen for
opprør kjenner vi også igjen fra vårt
land. Et eksempel på restriksjoner på
retten til å møtes har vi i Konventikkelplakaten (1741-1842) som forbød folk å komme sammen til religiøse oppbyggelse uten at det var en ordinert prest til stede. For ikke å bære
kompromitterende skriftlige medlemsbevis, var det vanlig at man brukte
tegn og passord for å gi seg til kjenne.
Passord og tegn har man med seg i sitt
hode og ingen kan kontrollere dem.
Dermed var de ikke tilgjengelige
for andre enn dem som kjente dem.
Passord og tegn ble brukt langt mer
omfattendende enn det vi tenker oss i
dag. Det var en måte å legitimere seg
på når man skulle reise langt. Når vi
fortsatt bruker dette, bør vi huske at
dette var vanlig i den tiden de ble til.
Nå er det derimot blitt uvanlig, bortsett fra i de lukkede Ordener. Vi bruker passord og teg som en del av våre
særegenheter, og for å holde på tradisjoner og historie. Men tenker man seg
dette igjennom, er det også meget
praktisk og effektivt som identifikasjonmerker hvis de brukes på korrekt

måte. Logesalen kan ha hatt sin opprinnelse i sidekapellene i de store katedralene hvor de enkelte laug hadde
sine altere og skytshelgener. At laug
holdt til i katedralene er hevet over
tvil.
Når vi i dag ideelt sett tenker oss at
logesalen er plassert i bestemte himmelretninger, kan det ha sin opprinnelse i at kirker alltid var lokalisert i
retningen øst-vest. De fleste lukkede
Ordenener ser på sine saler som rituelle rom av meget bestemt karakter.
OM-stolen befinner seg vanligvis i øst
der solen går opp. Dette medfører seg
logisk at all bevegelse i logesalen følger solens retning.
Idéene om ritualene er også vokst
frem over en lang periode. Hvordan
skal man fremstille Ordenens lære slik
at resipiendene griper fatt i det på en
god måte? Det er en vedvarende utfordring som blant annet kommer til
praktisk uttrykk gjennom vårt Utviklingsprogram. Men hvordan tenkte
de og løste de utfordringen for flere
hundre år siden? Det er et interessant
spørsmål. Derfor kan det være spennende å se hva våre forgjengere på
sekstenhundretallet var opptatt av når
det gjaldt folkeopplysning.
I England var smaken for skuespill
gammel. Bibelske skuespill vokste
frem av selve Romerkirkens gudstjeneste som den greske tragedie hadde
vokst frem av fester til ære for gudene. Prester og korgutter fremførte
opptrinn i form av levende bilder og
vekselsang eller samtale. Men etter
som skuespillet vokste i omfang, ble
det ikke plass nok og ikke frihet nok
innenfor kirkemurene. Så flyttet de
Odd Fellow
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scenen ut i fri luft, til gater og kirkegårder. Fra presteskapet gikk skuespillene over til håndverkslaugene.
Laugene oppførte en rekke scener helt
fra skapelsen til dommedag. I dette
veldige drama hadde hvert laug sin
scene.
Tidlig en forsommermorgen, torsdag etter trefoldighet, hadde innbyggerne fra byen York tatt oppstilling
som tilskuere på fjorten gatehjørner
og plasser. Klokkeklang og orgelspill
hørtes fra kirken, og gatene, var pyntet med brokete tepper og blomster.
Klokken var halv fem om morgenen
da den første scenen kom kjørende på
en stor vogn og stanset foran plass nr.
1. Det var garverlauget som spilte

Englenes skapelse og Lucifers fall. Etterpå kjørte de vognen videre til plass
nr. 2, der den samme scenen ble oppført på nytt og for nye tilskuere; så til
plass nr. 3 og helt til 14 til hele byen
og sognet hadde sett og hørt denne delen av skapelseshistorien.
I mellomtiden var vogn nr. 2 kjørt
opp til plass nr. 1. Folk hadde fått se
og høre gipsformerlauget fremstille de
fem første dager av skapelsen, da klodene med planter og dyr ble formet.
Så kjørte et tredje laug fram og fremstilte Adams og Evas skapelse. Senere
kom bøkkerlauget med Evas og
Adams fall, og våpensmedene fulgte
etter med utdrivelsen fra Edens have.
Våpensmedene hadde selvsagt lettest

for å få tak i rekvisitter som engelens
blinkende sverd. Nå sto kanskje hanskemakernes vogn allerede og ventet
på å få fremføre Abel og Kains ofring
og Kains brodermord på Abel. Etter
dette kom skipstømmermennene
kjørende med scener om byggingen
av Noas Ark. Så kom fisker- og sjømannslauget med syndeflodscenen.
Det var jo helt naturlig at fiskerne og
sjømennene ville ta seg av nettopp
denne scenen. Slik kom de viktigste
opptrinnene i det gamle testamente
kjørende fra den ene tilskuergruppen
til den neste.
De skuespillere som forestilte store
høvdinger, som Herodes og Pilatus,
sørget for ro og orden blant tilskuerne.
Odd Fellow
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De gikk omkring i groteske drakter og
var væpnet med slagsverd. Den ustyrlige folkehopen målbandt de ved å
vekke redsel og munterhet, det ene eller det andre etter omstendighetene.
Langt om lenge kom krydderhandlerne med Maria bebudelse, og lysestøperne med englenes forkynnelse
for hyrdene på marken, trolig med stjerneskinn fra talglys.
Gullsmedene hadde valgt å spille
de hellige tre konger, som selvsagt
måtte ha gylne kroner på hodet. Og
slik fram gjennom hele det nye testamente. Det støtte ikke folk at
bakerlauget fremstilte brytelsen av
brødet og den første nattverd, eller at
slakterne tok seg av korsfestelsen. Og
til slutt da sola ut på kvelden luende
gikk ned, kom silkehandlerne med
dommedag. Enda så naivt som dette
skuespillet kan synes for oss, har verden likevel kanskje aldri sett noe så
stort i sin art eller så dristig i sin oppbygning.
De frie og stolte handels- og håndverksborgerne i middelalderen ville
oppleve de viktigste hendinger i verdenshistorien om igjen, år etter år. De
ville selv spille hovedrollen i den hellige historie og sette seg på englenes
og patriarkenes, ja tilmed på guddommens plass. Det var et skuespill skapt
for folket og av folket, en billedbibel i
tablåer og levende handling, med tale
og sang. Det var skuespill og opera på
én gang, stundom med komiske mellomspill, som for eksempel fremstillingen av familiestriden i Noas familie. I sitt storslagne anlegg minner disse skuespillene om middelalderens
veldige katedraler, selv om de står tilbake for dem i kunstnerisk utforming.
Blant de bayerske bønder i Oberammergau har en form av de store bibelske skuespill holdt seg i en avkrok helt
til våre dager, og hvert tiende år har
tusener fulgt disse spillene med dyp
sinnsbevegelse.
(Shakespeareeksperten Chr. Collin
er kilde for opplysningene).
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Barneaksjonen 2003

Barneaksjonen 2003:

En ny type utfordring for Odd Fellow Ordenen
Landssaken 2003 følger opp
gamle stier i vår Orden. Vi
har hatt store landssaker
opp gjennom årene. Disse
vises fortsatt gjennom eksempelvis de medisinsk/vitenskapelige fonds og et
par redningsskøyter som
daglig patruljerer kysten
vår. Ordenens tidligere sosiale arbeid gir oss fortsatt
inspirasjon når vi ser at det
nytter.

G

år vi enda lenger bakover i Ordenshistorien finner vi mange
eksempler på innsamlinger og
aksjoner som er satt i verk for å realisere Ordenens budord. Rundt om i
landet kan en rekke eldre loger fortelle om bemerkelsesverdig innsats som
nå går lett i glemmeboken om historien ikke tas frem og fortelles til neste
generasjoner. Historien om «Veslehjemmet» i Kristiania som engasjerte ikke minst loger på Nord-Vestlandet er verd å ta med seg. Denne
gangen skal vi også ta med oss hva
som har skjedd med Barneaksjonen på
Møre.
Dette årets innsats skjer på to fronter. Den ene er Landssaken 2003 hvor
vi innen Ordenen nå har nådd mer enn
6 millioner kroner.
Den andre fronten er Ordensmedlemmenes innsats i Barneaksjonen
2003. Det har vært en ganske ny opplevelse. Å ta på seg yttertøyet og dra

ut for å samle inn penger på gater og
torg har ikke vært vanlig kost i vår
Orden. Her trenges ikke logeantrekk,
men arbeidshabitt.Vi snakker om synliggjøring av vår Orden. Da tenker vi
ofte på avisartikler og presseoppslag.
Det er en ganske uforpliktende synliggjøring. Noe annet er det når den enkelte søster og bror gjør ord om til
handling i sitt lokalmiljø. Mens en
avisartikkel er og blir ord, er en person som går med en innsamlingsbøsse
i lokalmiljøet noe helt annet levende
og konkret. Dette er uvant for oss som
Ordensmedlemmer. Med det er et vesentlig spørmål om ikke dette er en
mer meningsfull form for synliggjøring. Vår tid strømmer over av ord,
av medier og reklame. Like overbefolket er ikke i de områdene som roper
på konkret innsats i det stille og i det
lokale. Arnulf Øverland får tak i noe
av dette konkrete når han sier: «En times omhu for en ensom venn. . .»
Dette kan også uttrykkes Ordensmessig når vi sier at Ordenen lærer oss at
ord ikke er nok.

En landsinnsats
I alle Ordenens distrikter over hele
landet har uke 47 pluss noen dager ekstra stått i Barneaksjonens tegn. Hvor
mange bøssebærere som har vært i ute
og gått har vel ingen tall på. Men det
er et betydelig tall. Det er gledelig og
har skapt nye opplevelser for mange
av bærerne. Men det er grunn til å tro
Odd Fellow

8

Bladet

at mennesker som aldri har gått med
en innsamslingsbøsse og som i utgangspunket heller ikke hadde tenkt
seg å gjøre det, har kastet av seg gamle fordommer og latt det stå til. Det er
spennende å gjøre noe nytt. Det gir livet et større handlingsrepertoar. Det å
gi ut av sine vaner og faste livsmønstre er faktisk med på å holde en fleksibel og mobil. Vanegjengeri har aldri
vært sunt for noen.
Det er forskjell på hva de enkelte loger og distrikter har gjort. Også i dette
er det kulturelle forskjeller fra landsdel til landsdel. Det er forskjell på
folk som bebor det trauste innlandet
og dem som bor på vestlandet. Det er
heller ikke noen grunn til at alle skal
kopiere hverandre. Det å ta fatt i særegenhetene i eget miljø, få fatt i det
som tenner folk, er en vesentlig forutsetning for å skape engasjement og
suksess. Og når det gjelder innsamlinger er sunnmøringene svært dyktige.

En uke i Volda og Ørsta
Fra 15. til 22. november var det et
yrende liv i Volda og Ørsta. Det skulle
gjøres et krafttak på dugnad for å hjelpe barn i en annen verdensdel. I denne
litt store uken samla frivillige medlemmer tilsluttet SOS-barnebyer seg
sammen med søstre og brødre i logene
Symra og Frendar inn penger til inntekt for SOS-barnebyer. Det var et
betydelig mannskap som virkelig
pløyet seg igjennom distriktet for å nå

alle gode givere og alle rike kilder. Da
aksjonen var kommet til vegs ende
lørdag 22. viste det seg det seg ganske
tydelig at givergleden og giverevnen
hos folk i Ørsta og Volda hadde vært
stor. Hele 112.500 kroner hadde det så
lang kommet inn viste den første opptellingen.

Hvem er innsamlerne
og hvor mange er de?
Odd Fellow Ordenen kom tidlig til
Møre. Allerede i 26. oktober1919 ble
loge nr. 6 Rune instituert i Kristiansund, og tre dager etter kom loge nr. 7
Ragnvald Mørejarl. 28. mai 1922 fikk
Molde sin loge ved institueringen av
loge nr 11 Veøy. 26. mai 1922 ble Rebekkaloge nr 6 Sct:a Veronika instituert i Ålesund. Deretter sto distriktene
for tur.
Loge nr 46 Frendar ble instituert
25. juni 1955 og hadde den gang 36
brødre. Nå er tallet steget til 98. Logen har hatt eget Ordenshus fra den
tid man skaffet seg og tok i bruk
«A/S Frendetun» 25. juni 1962. For
en nyetablert loge er det en bragd å
kunne etablere seg med eget Ordenshus i løpet av syv år.
23. oktober 1971 ble Rebekkaloge
nr 46 Symra instituert og denne logen
har i dag 112 søstre.
Det var altså disse to logene som i
hovedsak dro igang og skaffet til veie
et sekssifret beløp til SOS-barnebyer.

De mange,
villige hender
Hermod Langlo fra loge Frendar var
leder for den lokale aksjonen. Det var
«mannsterk» oppslutning med omlag
til sammen hundre søstre og brødre i
fra de to logene. Arbeidet var organisert slik et bygdene var delt inn i roder, og i hver rode gikk man fra dør til
dør med bøsser. På avslutningsdagen
22. november organiserte man arbeidet litt anderledes. Da sto søstre og
brødre på stands utenfor matvareforretningene i Ørsta og Volda .
Bøssebærerne ble vel mottatt der de
kom, og innsamlingen til SOS-barnebyer gikk tydelig hjem hos folk. Det
er hyggelig å bli møtt av folk som
sier: «Vi ser at det trengs!» og «Barnebyene er et flott tiltak!»
Aksjonsledelsen i Ørsta og Volda
besto foruten Hermod Langlo, av Ingebjørg Leikanger, Åse Endal, Svanhild Myklebust og Per H. Muren.
I tillegg til å ha gjort noe meningsfullt for budordet «Å oppdra de foreldreløse», gjør alltid slike aksjoner
noe med det indre liv i en loge. Det å
gjøre noe sammen, for ikke å snakke
om å gjøre noe godt og meningsfullt
sammen, skaper et samhold og bekrefter viktigheten av Ordenens lære om
at ord er ikke nok, men må følges opp
av handling.

Odd Fellow
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En hustavle
Det er en lykke i livet
som ikke kan vendes til lede:
Det at du gleder en annen,
det er den eneste glede.
Det er en sorg i verden
som ingen tårer kan lette:
Den at det var forsent
da du skjønte dette.
Ingen kan resten av tiden
stå ved en grav og klage.
Døgnet har mange timer.
Året har mange dager.
Arnulf Øverland
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Tempel Ridder Ordenen
I

1840 startet seks håndverkere en
avholdsbevegelse i Baltimore,
Maryland i USA. Drikkfeldigheten
i samfunnet var enorm i USA som den
var det i Norge på den tiden. Det var
opprinnelsen til Tempel Ridder Ordenen i moderne tid. For Odd Fellow
Ordenen er det interessant å merke
seg at Tempel Ridder Ordenen har sin
rot i samme by og delstat hvor Thomas Wildey over tyve år tidligere –
26. april 1819 – hadde stiftet vår gren
av Ordenen.
I 1842 ble logen The Sons of Temperance instituert. Foruten avholdssak
drev de også med selvhjelp gjennom
gjensidig forsikring ved sykdom og
død. De la meget stor vekt på selvoppdragelse for å styrke sin karakter
og forbedre sitt sinnelag. Her finner vi
igjen den gamle formelen som så
mange av de lukkede Ordener er bygget opp over – gjensidig understøttelse og selvutvikling på etisk grunnlag.
Som forbilder tok de Frimurerordenen og Odd Fellow Ordenen, to Ordenener som var meget utbredt i USA på
den tiden, og faktisk kunne dominere
deler av samfunnet.
Noen medlemmene var ikke tilfredse med den utvikling bevegelsen tok
fra begynnelsen av. 5.desember 1845
samlet 45 mann seg i New York og
dannet en mer ordensmessig sammenslutning under navnet «The Temple of Honor». Det var selve stiftelsen
av Tempel Ridder Ordenen slik vi
kjenner den i dag.

Ordet tempelridder gir assosiasjoner tilbake til Korstogstiden (1095-1204). Det var flere ridderordener i den tiden; Johanitterordenen og Tempelherrene for å nevne et
par til. I den senere tid har ikke minst Jan Guillous meget
leste romaner om Arn fra Gotia som ble tempelridder mot
sin vilje, aktualisert begrepet. Den Tempel Ridder Orden
som vi kjenner som en av de lukkede Ordener i Norge, har
sitt norske hovedsete i Parkveien 41 a i Oslo, og har omlag
1500 medlemmer.
Odd Fellow
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medlemmer, og har heller ingen planer om å innføre dette.

Ordenen formål
TRO bygger på kristen grunn, men er
ingen erstatning for kirketilhøringhet
eller forstyrrer konfesjonell overbevisning. Tar man i betrakning den tiden Ordenen blir til ville det vært
overraskende om Ordenen hadde valg
noen annen basis enn å tufte den på
kristen grunn. Det var jo i praksis den
eneste religion som eksisterte i verdensdelen den gang. Ordenens budskapet er tuftet på kristen etisk forståelse. Det er et forutsetning og et kravet
at dem som resiperes skal elske Gud,
sin neste og fedrelandet. Det hele omfattes i Den Gyldne Regel fra Matteusevangeliets kapittel 7, vers 12: «Alt
dere vil at andre skal gjøre mot dere,
skal også dere gjøre mot dem.»
Tempelridderne uttrykker at de har
et klart formål for medlemmenes samvær og arbeid. Det skal gi:
• et fordypet livsinnhold,
• et fengende og varmt fellesskap,
• en styrket vilje slik at egen livsførsel gjennom totalavhold og et
kristent livssyn skal føre frem til en
bedre verden.
Tempel Ridder Ordenen har som
mål å sammenføre menn med etiske
og sosiale interesser til et brorskap
bygget på kjærlighet og trofasthet.

Til Europa

Et pedagogisk
system

Ingeniøren Emil 0. Johansson kom tilbake til Sverige fra Amerika i 1887.
Han var blitt medlem av TRO under
sitt opphold i USA, og hadde fullmakt
til å prøve å vekke interesse for, og
om mulig innstifte et Tempel i Sverige. Det lyktes han med, og det første
Tempel – med navnet Alpha - ble stiftet i Gränna 26. oktober 1887. I dag
finnes Tempel Ridder Ordenen i Sverige, Norge, Danmark, Finland,
Færøene og Island. I Norge har TRO
28 Templer og 28 Utposter spredd
over hele landet, og omlag1500 medlemmer. TRO har ikke kvinnelige

Den utvikling tempelridderen mottar
gjennom et rikt og dyptloddende rituelt og seremonielt arbeidet og gradspasseringer medføre at den enkelte
får et rikere og verdigere liv. Gjennom
å fremholde hvert enkelt menneske
som en viktig del av tilværelsen søker
TRO å påvirke samfunnet i retning
mot kjærlighet og fred mellom folkene hvor hvert enkelt menneske har
sin del av ansvaret for helheten.
Tempelridderne vil sky:
• griskhet,
• ærgjerrighet,
• misunnelse

• sinne
• hovmot.
Den italienske renesanssedikteren
Petarea sa:
«Hvis vi kunne lyse disse «fiender» i bann,ville vi kunne glede oss
over å leve i evig fred.»
For å kunne oppnå dette i det daglige liv må temperidderne arbeide på
seg selv ved å reise et Tempel i sitt
eget indre!
Tempel Ridder Ordenen har tatt
opp en variant av den gamle esséerordenens devise eller motto: «Sannhet
– Kjærlighet – Renhet – Trofasthet».

Gradssystemet
og embeder
Lukkede Ordener har nesten uten
unntak et gradssystem. Ser man dem
opp mot hverandre er de ganske like,
men er alle preget av den respektive
Orden.
Tempelherrene holdt til på tempelhøyden i Jerusalem hvor det tredje
tempel – Herodestempelet – sto. Salomos tempel som ble bygget for omtrent tre tusen år siden, var for lengst
forsvunnet da Herodes bygget sitt
tempel.
Jerusalem har hatt tre templer:
• Salomos tempel
• Serubabels tempel
• Herodes tempel som var det største og flotteste og tok mål av seg til å
bli den største bygningen i antikken,
300 meter bred og 500 meter langt.
Tempelet gir inspirasjonen til Tempel
Ridder Ordenens struktur og grader.
TRO har en særlig ordning som
hverken Odd Fellow Ordenen eller
Frimurerordenen har. Den kalles
Læring, og lærling kan man bli i en
utpost. En Utpost er nærmest å sammenligne med en Broderforening slik
vi kjenner dem fra de to andre nevnte
ordener. En lærling representerer en
form for novisat, også ukjent for de to
andre Ordener. Men novisatet er kjent
både fra antikkens lukkede Ordenssamfunn og fra middelalderens religiøse Ordener. Novise er et ord fra latin, og betyr ny.
Odd Fellow
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Når man blir innviet, gjennomgår
man etter hvert følgende grader:
• Innvielsesgraden
• Kjærlighetens Grad
• Renhetens Grad
• Troskapens Grad
• Prøvet Ridders Grad
• Antagen Ridders Grad
• Utvalgt Ridders Grad
Disse gradene tildeles i ulike templer. Innvielsen foregår i Innvielses
Tempelet. De tre neste gradene tildeles i Vepner Tempelet, og de tre siste
gradene tildeles i Ridder Tempelet.
Dermed ser man en viss parallell til
vår Ordens loge- og leirinndeling, og
Frimurerordenens inndeling i Johannes- og Andreasloger. Det som skiller
klarest er at TRO har et egen klasse
for innvielsen – en tredeling av systemet.
TRO har i tillegg to embedsgrader
og en æresgrad. Dette er:
• Stor Tempel Graden
• Stor Tempelets Indre Cirkel Grad
• Hedersgraden.
Selv om det er forskjellig innhold ,
oppdeling og vektlegning, kan vi si at
Tempel Ridder Ordenen har 10 grader,
Odd Fellow Ordenen 8, mens Frimurerordenen har 12.
I et Tempel er det en del faste embeder som går igjen i alle ordensenhetene.
• Mester
• Vice Mester
• Under Mester
• Sekretær
• Seremoni Mester
• Skattmester
• Bokfører
• Kapellan

Ordenens oppbygging
Med 1500 medlemmer sier det seg
selv at man ikke kan ha store Ordensenheter over alt. Ordenen er bygget
opp med den laveste enhet
• Utpost. Det er som tidligere sagt
en forening som i tillegg til å smale
medlemmene også har Lærlinger.
Dernest kommer
• Templene. Templene sorterer så
under et
• Stor Tempel som er den nasjonale enhet.
• Det Høyeste Tempel er den internasjonale samling.
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Loge nr 145 Høgenhei
instituert i Bamble
Instituering
og installasjon

Det er i dag vanlig å snakke om første-, andre- og tredjegenerasjons utvikling og utstyr. Når Odd Fellow Ordenens historie skal skriver, vil man måtte se på om det har vært slike bølger eller generasjoner i utviklingen av Ordenen.
Spranget fra 1898 til 1918 er tydelig. Da var det den grunnleggende etablering som fant sted med loger for brødre og
søstre, med leir for brødrene og Storlogedannelsen.

I

nstitueringen av Odd Fellow logene nr 3, 4 og 5 i 1918 var opptakten til en ny epoke. Men over det
hele har brødrenens institusjoner vært
først ute – av naturlige grunner. Men
nå ser vi at dette ikke er like naturlig
lenger. I Bamble kom det første en
Rebekkaloge, loge nr 103 Konvall allerede i 26. oktober 1996.

En start på det hele
Den 15. mai 2000, ble Bamble Broderforening stiftet med loge nr 24
Gregorius Dagssønn som «faderloge».
Det har vært vanlig å velge historisk
orienterte navn på Odd Fellow loger i
denne landsdel. Etter drøyt 3 år som
forening var det klart for etablering av
egen loge. Det er ikke bare medlemmer som skal til i en slik prosess, men
en mengde utstyr og praktiske detaljer. Men Ordenshuset sto jo der allere-

de. Det hadde Rebekkasøstrene sørget
for gjennom en betydelig innsats.

Hva heter »barnet»?
Prosessen med å komme frem til et
navn er ikke det enkleste. Navnet
skal jo gi mening til en loge og være
en inspirasjon i arbeidet fremover.
Ved dannelsen av denne logen kunne
man jo følge de historiske tradisjoner
og hente inspirasjon fra middelalderen. Den veien ble ikke valgt, men et
navn fra geografien i området falt i
smak gjennom drøftelsene. Navnet
Høgenhei ble valgt. Det er navnet på
et landemerke som sees når man
kommer over Grenlandsbroen til
Bamble. Landemerker, merkestener
og peilingspunkter er ikke uvesentlige metaforer i vår Orden. Den er i
seg selv et landemerke og en veiviser.
Odd Fellow
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8. november ble loge nr 145 Høgenhei
instituert i det nyinnviede Ordenshusetpå Rønholt i Bamble. Stor Sire
Harald Thoen ledet det hele, verdig
assistert av Dep. Stor Sire Arne Grasdal, Stor Sekretær Morten Buan,
Fung. Stor Skattmester Roar Sten Olsen, Stor Marsjall Olav Eggum, Stor
Kapellan Arnfinn Evjen, Stor Vakt
Knut Borgen og Storrepresentant Jan
Pedersen.
Stor Sire berømmet Bamble Broderforening for iherdige innsats med
å danne loge nr 145 Høgenhei, og å
fremskaffe det nye Ordenshus. Deretter ba han Stor Marsjall om å føre logens Chartermedlemmer frem. Disse
er:
• Tor Lyngmo
• Knut Erik Knudsen
• Per Kristian Nilsen
• Jan Roger Heftye Barth
• Rolf Løvstad
• Dag Norheim
• Jens Iver Hansen
Etter at disse var blitt avkrevd sine
løfter, overleverte Stor Sire Harald
Thoen Charterbrevet til logen.
Kollegiet for termin 2003 - 2005
er:
• Storrepresentant Knut Erik
Knudsen (nominert)
• Eks OM Frank H Halvorsen
• OM Tor Lyngmo
• UM Jan Roger Heftye Barth
• Sekretær Jens Iver Hansen
• Skattmester Per Kristian Nilsen
• Kasserer Rune Bringslimark
Installasjon av embedsmenn ble utført av Dep. Stor Sire Arne Grasdal,
med hjelp av Stor Marsjall Olav Eggum.
Etter at logen var instituert og embedsmenn installert fulgte det tradisjonelle taffel med taler, gaver og sanger.
For alle tilstedeværende ble dette en
minnerik aften som igjen vil være
opptakten til nok et logeliv med innhold, glede og ringvirkninger av
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.

De hellige tekster
I fjor tok vi for oss «Juleevangeliene» fra henholdsvis Lukasevangeliet og fra Koranens beskrivelse
av Jesu fødsel. Men Det nye Testamentet har fire evangeliser som beretter sitt. Evangelisten Matteus
gir en annen beskrivelse enn Lukas. Og evangelisten Markus har ingen beretning om Jesu fødsel i
det hele tatt. Evangelisten Johannes skriver om hendelsen på en helt annen måte enn de andre.
Han formulerer det hele i den berømte Johannesprologen. Vi skal her ta for oss tekstene fra evangelistene Matteus og Johannes.

Evangeliet etter Matteus –
Første kapittel, versene 18 til 25.
Med Jesu Kristi fødsel gikk det slik til: Hans mor Maria
var trolovet med Josef; men før de var kommet sammen, viste det seg at hun var med barn, ved Den Hellige
Ånd.
Josef, hennes trolovede, som var en rettskaffen mann og
ikke ønsket å føre skam over henne, ville da skille seg
fra henne i stillhet. Mens han nå tenkte på dette, viste
en Herrens engel seg for ham i en drøm og sa: «Josef,
Davids sønn! Vær ikke redd for å føre Maria hjem som
din hustru. For barnet som er unnfanget i henne, er av
Den Hellige Ånd. Hun skal føde en sønn, og du skal gi
ham navnet Jesus; for han skal frelse sitt folk fra deres
synder.» "Alt dette skjedde for at det Herren har talt
gjennom profeten, skulle oppfylles:
Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de
skal gi ham navnet Immanuel - det betyr: Gud med
oss.
Da Josef våknet av søvnen, gjorde han som Herrens engel hadde pålagt ham, og tok sin trolovede hjem til seg.
Men han levde ikke sammen med henne før hun hadde
født sin sønn; og han gav ham navnet Jesus.

dem gav han rett til å bli Guds barn - de som tror på
hans navn. De er ikke født av kjøtt og blod, ikke ved
menneskers vilje og ikke ved manns vilje, men av Gud.
Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så
hans herlighet, den herlighet som den enbårne Sønn
har fra sin Far, full av nåde og sannhet. Johannes vitner
om ham og roper ut: «Det var om ham jeg sa: Han som
kommer etter meg, er kommet foran meg, for han var
til før meg.»
Av hans fylde har vi alle fått, nåde over nåde. For loven
ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus
Kristus. Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne Sønn, som er Gud, og som er i Faderens favn, han
har vist oss hvem han er.

Evangeliet etter Johannes –
Første kapittel, versene 1 til 18
I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet
var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til
ved ham; uten ham er ikke noe blitt til av alt som er til.
I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Og lyset
skinner i mørket, men mørket tok ikke imot det.
En mann stod fram, utsendt av Gud. Johannes var hans
navn. Han kom for å vitne; han skulle vitne om lyset, så
alle skulle komme til tro ved ham. Det var ikke han
som var lyset, men han skulle vitne om lyset.
Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til
verden. Han var i verden, og verden er blitt til ved ham,
men verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, men
hans egne tok ikke imot ham. Alle som tok imot ham,
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Odd Fellow i Spania

Odd Fellow i Spania

Dansk Odd Fellow loge instituert i
Spania
Det eneste sikre med en
menneskeskapt struktur er
at den alltid er i bevegelse.
Vi later som om vår Orden
er et fasttømret og urokkelig byggverk. Men det er
den ikke, selv om vi har klare oppfatninger om å holde
fast på verdiene. Det er
også vesensforskjell på om
det er verdiene som forandres, eller formen.

D

en 15. november 2003 ble Odd
Fellow/Broderloge Costa Del
Sol nr. 1 instituert av den
danske Stor Sire i nærvær av alle de
øvrige Stor Sirer i Norden. At et lands
jurisdiksjon oppretter en loge i et annet land er ganske oppsiktsvekkende
nytt. Det har skjedd før også, men da
som en del av en strategi å plante Ordenen i et nytt land. Det skjedde for
eksempel da den danske jurisdiksjon
instituerte den første Odd Fellow loge,
loge nr 1 Noreg i Stavanger i 1898.
Den gang var poenget nettopp å danne
en norsk Odd Fellow loge i Norge for
at den skulle skyte knoppet og spre
seg, noe den vitterlig har gjort. Den
aller første loge i Spania, Rebekkaloge/søsterloge Andealucia nr. 1 ble instituert for seks år siden.

En verden i forandring
Det som nå har skjedd i Spania er noe
helt nytt. Der er det instituert en dansk
loge som prinsipalt er til for nordiske
medlemmer. Det er klart at det nordiske perspektiv må understrekes her.
Dette sier noe om Ordenen tilpasningsdyktighet, og det sin er noe om
samfunnsutviklingen i Europa. Med
dagens kommunikasjonsmuligheter og
befolkningens mobilitet har en rekke
nasjoner fått kolonier i andre land. Ikke minst mennesker fra nord-Europa
finner det hensiktsmessig å reise sydover for lengre tider av året. Da er
det ikke som en del av en gammel
emigrasjon, men et uttrykk for en moderne levemåte.

Hvem kan være medlemmer og hvem har
adgang?
Alle nordiske Ordensmedlemmer som
har bopel i Spania størstedelen av året
kan være medlemmer i de to logene i
Fuengirola. Etter hvert er det også
ønskelig å innvie nye nordiske medlemmer fra miljøet på Costa del Sol
eller Solkysten som den heter på
norsk. Høytideligheten med instituering og installasjon av embedsmenn
ble da også etterfulgt av innvielse av
fire nye brødre.
Den danske Stor Sire foresto naturlig nok institueringengen av logen
med den norske Stor Sire på Understolen, den svenske Stor Sire besatte
Sekretær funksjonen og den finske
Stor Sire Skattmester funksjonen.
Dette viser jo hvor nordisk denne logen egentlig er, selv om den sorterer
under den danske jurisdiksjon.
Og dette nordiske kommer videre
til uttrykk ved at logens nye Overmester er dansk, Undermester er norsk
og Sekretæren er svensk.
Den 17. november var alle de nordiske Stor Sirene invitert til å være tilstede under en innvielse av seks nye
søstre i søsterloge Andalucia nr. 1. I
søsterloge Andalucia er mer enn halvparten av medlemmene norske, og
svært mange av disse er innviet i Ordenen i denne logen.

To flotte seremonier
Begge seremoniene var opplevelsesrike. Det var jo unektelig spesielt at fire
Stor Sirer fra de norske land deltok i
de samme seremoniene med instituering og embedsmannsinnstallasjon av
loge Costa del Sol. Likeledes er det
vel også første gang at fire Stor Sirer
er sammen på et møte i en Rebekkaloge.
Seremoniene ble også imponerende
flott fremført, både av embedsmennene i den nye broderlogen og av embedsmennene i søsterlogen. Enhver
norsk søster og bror ville kunne notere
Odd Fellow
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seg at det rituellearbeid foregikk helt i
tråd med norske ritualer. Etter hvert
som kontakten over landegrensene
øker, vil også betydningen av ens ritualer være viktig for identitet og
gjenkjennelse.

Sitatet:

«Jeg trenger ikke en venn som retter seg etter mine innfall og som bare svarer på mitt nikk. Det gjør
min skygge bedre.
Plutark
Odd Fellow
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Nye brødre og søstre

Nye brødre og søstre

Nye Ordensmedlemmer og Veteraner
Nye brødre:
2 EIDSVOLD Oslo
Normann, Stein Arne
4 DE SYV FJELDE Bergen
Feness, Tore
7 RAGNVALD MØREJARL
Ålesund
Brandal, Kenneth
9 EKESTUBBEN
m.d.g.s. Stavanger
Eide, Harald
Flesen, Steinar
Sveinsvoll, Tom E.
13 MALM Narvik
Øverås, Einar
15 KONGSHAUG
Sandefjord
Borge, Kåre
16 HIMINGEN Notodden
Svendsen, Jon Dahle
17 DAG Porsgrunn
Sundberg, Kjell Erik
Stordalen, Thore
18 VARNA Moss
Olavesen, Thore
26 SVENØR Larvik
Rauan, Geir Gudmund
Nævdal, Magnar
29 DROFNUM Drammen
Bolstad, Håvard
31 ERLING SKJALGSSON Stavanger
Stunes, Even
32 VIKEN Oslo
Quale, Andreas
33 SØLVET Kongsberg
Søberg, Finn
Vegarud, Terje
36 SAM. EYDE Rjukan
Cristoffersen, Ivan
Stigen, Omar Nils
37 VOLUNTAS Gjøvik
Linnerud, Arne Harald
Wold, Hans H
Fjeldstad, Henning
38 BJARG Åndalsnes
Ramstad, Rune
39 ANKERET Kristiansund
Strøm, Tore
Kjønnøy, Trond Sverre
42 HUMANITAS Trondheim
Rødset, Gunnar
43 NORDLYS Honningsvåg
Johansen, Espen
Pettersen, Sten Arne
44 STEIN Steinkjer
Lundseng, Oddvar
Kristiansen, Snore
45 BAUNE Fredrikstad
Ruud, Ole Henrik
48 FÆRDER Sandefjord
Carlsen, Freddy Helge
49 HARDANGER Odda
Ullensvang, Halldor Martin
Jensson, Torstein
50 BERGENSIANA Bergen
Sandal, Kjetil
Staines, Peter
Røsok, Terje
54 LOFOTKJEDEN Svolvær
Hilmo, Per Mikal
Hanssen, Roar Ødegaard
Aanesen, Svein Inge
55 VARANGER Kirkenes
Jørgensen, Ketil
Pettersen, Per Kristian Håkon

57 FIDELITAS Skien
Fagermo, Øystein
60 HANS EGEDE Harstad
Overgaard, Bjørnar Olsen
64 OLAF HALLAN
Drammen
Pedersen, Per Olaf Kruse
65 BOREATromsø
Moen, Richard
66 GUNNERUS Trondheim
Sætherhaug, Jan
68 LANDEGO Bodø
Didriksen, Arne
Hansen, Frode
Benonisen, Jack
Gudvangen, Narve
71 ØYFJELL Mosjøen
Bjørgan, Svein Erik
72 ETERNA Kristiansand
Hovda, Edvard
73 NAMSEN Namsos
Hatland, Svenn Tore
Valderaune, Victor
74 FJORDLENKEN Førde
Naustdal, Kjell
Bruland, Per
75 VERITAS Fagernes
Buene, Kåre Anders
76 STIKLESTAD Levanger/Verdal
Forberg, Trygve
81 MORILD Bodø
Eivik, Arne Kristian
Antonsen, Geir-Ståle
Torrissen, Osvald Åge
82 VESTERVEG Ålesund
Blomvik, Ronny Harald
83 ORION Mo i Rana
Thoresen, Arne Johnny
Jacobsen, Ole Christian
Maan, Roger Anton
84 DE TRE KJEDELEDD
Finnsnes
Høyer, Peter Johannes
Jørgensen, Tor Edvard
Folkestad, Tor Kjetil
Poschadel, Walther Grime
87 HAVEGGEN Florø
Bjåstad, Håkon Inge
89 SKAGERAK
Kristiansand
Tollefsrud, Endre
93 HENRIK WERGELAND
Trondheim
Nilssen, Asbjørn
94 MARTIN LINGE Måløy
Silden, Freddy
95 ISEGRAN Fredrikstad
Bang-Olsen, Haakon
99 PETRUS BEYER Gjøvik
Kristoffersen, Arne
100 OLAV HARALDSSON Sarpsborg
Aarum, Arnstein Martin
Jessen, Rolf Ludvik
101 FANNE Molde
Klunderud, Andreas Fodstad
104 GLOPPANG Sandane
Lothe, Peter Holvik
107 TORUNGEN Arendal
Flegstad, Jan Rune
110 ISTINDKJEDEN
Bardufoss
Simonsen, Geir Arne
113 FLÅVÆR Ulsteinvik
Jøsokbakke, Jan Harald

Odd Fellow

Overvåg, Kjell-Peder
114 TORD FOLESSON
Levanger
Sundfær, Bjørn
116 UTSTEIN Stavanger
Wiig, Ole Geir
117 OSEBERG Tønsberg
Gyth-Dehli, Bernt-Ole
120 COLIN ARCHER
Larvik
Saga, Bjarne
124 TORE HJORT Leknes
Kibsgård, Bernt
Granhus, Kåre
Fredriksen, Knut Harald
Torrissen, Odd Hjalmar
Vian, Roger Arne
Larsen, Tom Andre
127 GABRIEL SCOTT
Lillesand
Østerås, Rolv Normann
Hykkerud, Svein
132 ALBERT
SCHWEITZER Oslo
Ulriksen, Petter
133 OTTO SVERDRUP
Steinkjer
Bjugan, Håkon
Lund, Rune Tommy
134 GODTHAAB Sandnes
Hauge, John
Lithun, Knut Owe
136 MILLENNIUM Oslo
Andresen, Geir
Ness, Roy Erik
Wanggaard, Tom Egil
137 FRIAREN Stranda
Vågsæther, Jan-Kåre
Tronsen, Per
143 LODENGIA Lødingen
Marthinussen, Are Kristen
Bakken, John Sverre
Gundersen, Thommy G.
25-års Veteraner:
2 EIDSVOLD Oslo
Mæland, Kjell Ingolf
11 VEØY Molde
Tande, Svein Fredrik
17 DAG Porsgrunn
Bruun, Per
Nilsen, Rolf
18 VARNA Moss
Hanssen, Paul Jan
Urdal, Arild
21 FRATERNITAS Bergen
Eriksen, Rolf
25 SAM. JOHNSON Bergen
Bordvik, Trygve Ole
45 BAUNE Fredrikstad
Larsen, Thor
46 FRENDAR Volda/Ørsta
Sætre, Ivar A.
52 CATENA Haugesund
Martinsen, Arnt Martin
60 HANS EGEDE Harstad
Ridderseth, Åge
Klæboe, Svein Erik
61 TERJE VIGEN Arendal
Stiansen, Karl Rolf
62 HÅKON
HÅKONSSON Mysen
Forvik, Evald Julius
70 KVITBJØRN
Hammerfest
Clausen, Geir
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80 DRIVA Sunndalsøra
Røkkum, Lars
102 SVANEN Alta
Daniloff, Reidar Åge
Ottem, Knut
108 STEINVIKHOLM
Stjørdal
Schefte, Svein-Erik
127 GABRIEL SCOTT
Lillesand
Næser, Johan Fredrik
137 FRIAREN Stranda
Langlo, Stein Eldar
40-års Veteraner:
1 NORVEGIA Stavanger/Oslo
Baanrud, Egil Hermod
2 EIDSVOLD Oslo
Bjørseth, Ludvig
14 POLARLYS Harstad
Simonsen, Rolf
20 FRIDTJOF
NANSEN Oslo
Jordan, Helge Erling
26 SVENØR Larvik
Hansen, Arne Svein
Hansen, Robert David
32 VIKEN Oslo
Pettersen, Odd Birger
39 ANKERET Kristiansund
Svendsen, Harald Andreas
43 NORDLYS Honningsvåg
Bjørnå, Rolf B.
44 STEIN Steinkjer
Holder, Adolf
45 BAUNE Fredrikstad
Sandbekk, Magne
47 GRENMAR Porsgrunn
Moland, Bjørn Adler
Uldal, Finn
64 OLAF HALLAN
Drammen
Aamodt, Nils Jacob
76 STIKLESTAD
Levanger/Verdal
Bentzen, Ingemund
106 BODIN Bodø
Hunstad, John Richard
50-års Veteraner:
9 EKESTUBBEN
m.d.g.s. Stavanger
Stavnem, Ole
25 SAM. JOHNSON Bergen
Simonsen, Birger Hauge
39 ANKERET Kristiansund
Warhol, Gunnar E.
40 VERN Horten
Dahl, Sverre Lyngaas
42 HUMANITAS Trondheim
Vestgøte, Knut Harald
47 GRENMAR Porsgrunn
Sundby, Ragnar Kristoffer
Johnsen, Leif W.
59 HERMAN ANKER
Hamar
Solemsli, Leif
Nye søstre:
1 Sct.a SUNNIVA Oslo
Smith-Nielsen, Berit
Nilsen, Evy
Brendsrud, Leila Jane Wilskow
3 VAAR Stavanger
Johnsen, Berit
Geithus, Inger Margrethe

Nye Ordensmedlemmer og Veteraner
Høiland, Marit
Strømø, Synnøve
6 ST. VERONIKA Ålesund
Vik, Torunn
7 DE HVITE LILJER
Kristiansand
Moen, Johanne
Henden, Rano Erica
8 MIDNATSOL Narvik
Jespersen, Elsa
Zimmermann, Randi
12 ELISABETH Stavanger
Møgster, Haldis Marie
Møgster, Halldis Marie
13 RUTH Haugesund
Strand, Anne Røthing
Lundal, Marit
15 VIA NOVA Skien
Taalesen, Bente
Lindgren, Ingrid
Vasdal, Sylvia
16 URD Porsgrunn
Langlete, Berit
17 UNITAS Halden
Berg, Ellen Tronaas
18 RAGNHILD Oslo
Skaarberg, Eva Cecilie
Næss, Lill Agnes
21 MAUD Hamar
Krogh, Anne Mari
Jensen, Annemari
Bagron, Mona
Tørudbakken, Randi Odlaug
Sundheim, Randi
Andersen, Turid Gulbrandsen
23 LABOREMUS Harstad
Ligaard, Brita
Davidsen, Inger Anne
Finjord, Liv Synnøve
26 GRY Fredrikstad
Kolbeinsen, Ragnhild
28 MARGRET
SKULESDATTER Tønsberg
Mermoud, Sigrun
30 SIGRID UNDSET
Lillehammer
Stenumgård, Anna
Bremerthun, Guri Tina
33 CORONA Kirkenes
Jørgensen, Hilde V Røtvold
Alexandersen, Inger Ann
36 TINN Rjukan
Persson, Marit
Rydningen, Randi
37 VERDANDE Sandefjord
Olsen, Berit
Andreassen, Elisabeth Riis
Bugge, Laila Strang
Bergsted, Marianne
Huseby, Marit
Horn, Nina
Nor, Toril
38 ASTRID Sarpsborg
Bull, Solveig Marit
39 SIGNI Namsos
Stene, Anita Bekkevold
Kolås, Sidsel Hoff
Aakervik, Sissel Hole
Engedahl, Thorun
Berre, Tove Ørjasæter
Tangen, Tove Wannebo
40 PROVIDENTIA Bodø
Ødegård, Ingrid
Nordhaug, Laila
Bartnes, Unni Skodvin
41 MIRJAM Honningsvåg

Jensen, Elny Gunvor
Nilsen, Ragnhild Anita
42 SKULD Larvik
Holm, Ingjerd
Hillestad, Jorun
44 VENIA Sykkylven
Strand, Arnhild
Hovet, Dagfrid
Hatlemark, Kirsti Alice Slinning
Tominska, Leokadia Anna
Holmen, Marianne
47 VICTORIA Oslo
Juul, Anne-Lise
Aamodt, Lill
49 AD ASTRA Kongsvinger
Marthinsen, Gro Kari
Tangen, Liv Marit
56 CAMILLA COLLETT
Kristiansand
Rivenes, Åse-May
Kristiansen, Marit
Halaas, Ruth
58 GUDRUN Levanger
Jønvik, Gudrun
Nordenborg, Karen Elisabeth
63 SINCERITAS Lillestrøm
Myhrer, Anne Grethe
Gudmundseth, Astrid
64 ELSE Fredrikstad
Eliassen, Berit
Jacobsen, Vera Victoria
65 TERESA Oslo
Rosenberg, Karin
Solli, Solveig Røed
66 MILKA Moss
Hellum, Bodil
Haanes, Mette Lise
67 CORDELIA Horten
Førde, Helga Elisabeth
Yndestad, Inger-Johanne
68 LINNEA Sauda
Solland, Gunn Helen
Granberg, Kirsti Haraldsen
Breivik, Signe Marie
Valskår, Siv Turid Vik
71 MORIATromsø
Svendsen, Randi Skancke
Hanssen, Sonja L.
Pedersen, Wenche L. Nelson
72 KONKYLIE Bodø
Brækka, Eli
Pedersen, Kirsten Henie
Høgetveit, Kirsten Setsaa
Brambani, Nina
74 AURORA Stokmarknes
Eide, Aud
Celius, Grethe
Rynning, Inger
Nilsen, Liv-Karin
Andreassen, May Britt
82 FELICITAS Hønefoss
Skryten, Toril
85 REGNBUEN Oslo
Kurland, Anne Birgitte
90 HANNAH Ski
Madsen, Elin M.
Tendal, Inger Lise
Andersen, Lisbeth
Brønn, Mette S.
Lyngmoe, Sandra S.
91 SITAREH Sandane
Drageset, Mary Kristine
Stenhaug, Tordis
92 DRONNING AASA
Farsund
Pedersen, Åse Wenche L.

Odd Fellow

Bjusand, Hanne Marie
94 MIRA Stord
Koppang, Anita Geirunn
Smith, Diana Francesca
Sydnes, Gro
Vikanes, Kristine
99 NIDELVEN Trondheim
Ness, Borghild Amalie
100 SAREPTA Holmestrand
Sæverud, Eva S Strømhaug
Sørensen, Jenny
101 BIRGITTA Sandnes
Gyland, Inger Elise
102 CONSTANTIA Oslo
Valstad, Åse Ingrid
Sandvik, Britt Gro
Flatmo, Inger Bjørnstad
109 SILDRE Bodø
Skogvold, Eva
Veizovi, Zeljka
110 SØLVKJEDEN
Kongsberg
Dokken, Elin Rødberg
Kvam, Lill
112 BARBRO
HAFRSFIORD Vikna
Ingebrigtsen, Asbjørg
Brandtzæg, RAndi S.
114 NORA Skien
Sandvik, Britt Jorunn
115 KESIATromsø
Sivertsen, Berit
Willumsen, Inger
Henriksen, Kirsten
Johansen, May-Brith
116 NAVIGARE Tvedestrand
Bråten, Evy Fone
Langmyr, Gerd
Kvifte, Gunhild
Jacobsen, Monica
25-års Veteraner:
1 Sct.a SUNNIVA Oslo
Hals, Anne
5 DE SYV STJERNER
Bergen
Abrahamsen, Elisabeth
Birkeland, Kari Krüger
Nikolaisen, Anne Karin
8 MIDNATSOL Narvik
Torgersen, Karin
Bille, Bertha
Hillestad, Bjørg
11 CONCORDIATromsø
Rydningen, Reidun Julie Wines
14 DAGMAR Steinkjer
Kvistad, Laila
Ryan, Winnefried
17 UNITAS Halden
Olsen, Aymy
19 TACITA Kristiansund
Lyngstad, Annlaug
Olsen, Bjørg Monge
24 BAUGEID
DAGSDATTER Porsgrunn
Halvorsen, Bjørg Sonja
Dahlman, Alfhild
25 IRENE Oslo
Eggum, Vigdis Hillegaard
Skougaard, Toril Grundtvig
Øvergård, Erna Hennie
26 GRY Fredrikstad
Vister, Ruth
28 MARGRET Tønsberg
Lofthus, Anne Grethe
30 SIGRID UNDSET
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Lillehammer
Johnsrud, Thorbjørg
32 HILD Molde
Thue, Hanna Kari
Outzen, Anne Turid
40 PROVIDENTIA Bodø
Karlsen, Hanna Gudveig
Carlsen, Bjørg
41 MIRJAM Honningsvåg
Karlsen, Valborg
Olsen, Rigmor
46 SYMRA Ørsta/Volda
Hagen, Lillian
53 GYDA Fagernes
Eggum, Marit
57 RØSSLYNG Bergen
Eileng, Hetta
64 ELSE Fredrikstad
Hoff, Drude Daae
67 CORDELIA Horten
Andersson, Turid
69 ATHENE Haugesund
Tordal, Eva
Bjordal, Randi
Bærøy, Sigrid Hjertnes
Jacobsen, Kitty
72 KONKYLIE Bodø
Mentzoni, Hanna Olea
74 AURORA Stokmarknes
Bogstrand, Solveig
Sløveren, Sylvi
Pettersen, Ragnhild
Martinsen, Esther
Arntzen, Undis
77 MALMFRID Narvik
Rensaa, Randi Elisabeth
Normark, Solfrid
Hanssen, Edel
99 NIDELVEN Trondheim
Eriksen, Bjørg Nørbech
106 EMBLA Kristiansund
Solli-Sæther, Dagny Margrethe
108 KIRSTEN FLAGSTAD
Hamar
Larsen, Oddveig Margrethe
111 STORFJORD Stranda
Krohn, Bjørg
40-års veteraner:
ST. VERONIKA Ålesund
Solnørdal, Karin
20 MÄRTHATrondheim
Hansen, Lillian
28 MARGRET Tønsberg
Ottestad, Eva
31 CECILIA Mysen
Eek, Jenny Christine
34 LIV Ålesund
Rohdin, Jacobine
Blindheim, Helga
40 PROVIDENTIA Bodø
Westvig, Anna
64 ELSE Fredrikstad
Krøtøe, Laila
106 EMBLA Kristiansund
Hanssen, Randi

6

50-års veteraner
11 CONCORDIA Tromsø
Øien, Jenny
57 RØSSLYNG Bergen
Nergaard, Agnes Johanne
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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
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 www.essosandmoen.no
BETONGSKJÆRING
Dybdahls Betongskjæring
BILSALG•REKVISITA•UTLEIE•SERVICE
Kjell Western AS
NAF Senteret Haugesund/EU-kontroll•Taksering etc
Raglamyr Bilutleie
Raglamyr ESSO Servicesenter
Polar Dekk A/S
BLOMSTER
Operablomsten
Orchidée Blomster
Fredrikstad Blomster
Drivhuset
Os Blomsterservice
Frydendal Blomster og Begravelsesbyrå A/S
BOBILUTLEIE
Målselv Bobilutleie
BOKHANDEL
Stange Bok og Papir A/S
Stjørdal Bokhandel A/S www.stjordal.bokhandel@start.no
Bokmarkedet.no – Brukte Bøker – email: hansa@bokmarkedet
BRANNBILER OG UTSTYR
Braco AS
BRANN- OG VERDISIKRING
N.R. Brannsikring A/S
BRODERIER
Fredrikstad Broderiforretning
BYGGMESTER
Arne Holhjem A/S
CATERING OG SELSKAPSMAT
Reidar´s Selskapsmat
DAMEKLÆR
Kristina A/S – Klær for kvinner
Zig Zag
DAME- OG HERREKLÆR
Aleksander A/S
Eva´s Tekstil & Utstyr
Gunnar Ree A/S
Hauge & Co AS
T. S. Adolfsen AS – Klær for mannfolk
VIC – Hamar
ELEKTRO/AUTOMASJON
EAS-Automation AS www.eas.no
EIENDOMSMEGLING–FORMIDLING
Saga Eiendomsselskap AS
Arve Feet as
EIENDOMSTAKSERING
Murmester Willy Preintoft AS
Nortakst DA
Per Egil Ilsaas
FERIE OG FRITID
Botn Fjellstoge AS - rom, jakt og fiske
Feriehus ved fransk Riviera til leie (Nice/Cannes)
Feriehus i Spania – ved Torrevieja – rimelig til leie
Leilighet Spania til leie i Albir eller ved Puerto Banus
Ny leilighet m/Middelhavsutsikt og basseng i Nice til leie
Oldernes gård – hus – hytte – ørretfiske
To sommerhus v/Løkken i Danmark 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

22 59 28 56
69 25 68 28

0360 OSLO
1503 MOSS

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
9498 HARSTAD

Bjørn og Berit Grøtlien
Kathe Gro Aas
Inger Johanne Berntsen
Asbjørn Langvik
Anders Opskar
Per Frydendal

22 42 10 90
22 20 77 27
69 31 03 33
51 55 66 84
56 30 15 90
76 94 23 93

0181 OSLO
0178 OSLO
1607 FREDRIKSTAD
4021 STAVANGER
5201 OS
8500 NARVIK

Eldbjørg Rognmo Hansen

77 83 75 47

9334 ØVERBYGD

Franck Tønseth
Svein Erik Schefte
Hans-Andreas Holth

62 57 18 96
74 82 43 85
99 03 73 45

2335 STANGE
7501 STJØRDAL
0482 OSLO

Einar Glenthøj

32 22 66 70

3420 LIERSKOGEN

Steinar Jansen

52 71 73 44

5501 HAUGESUND

W Solberg

69 31 28 51

1607 FREDRIKSTAD

Arne Holhjem

33 11 64 23

3269 LARVIK

Reidar Larsen

51 52 23 22

4001 STAVANGER

Else Vikan
Reidun Persson

75 54 00 44
22 43 06 90

8003 BODØ
0157 OSLO

Terje Øverås
Gunnar Vikse
Arne Kobberød
Per Hauge
Tor S Adolfsen
John Øveraas

73 52 12 08
52 72 47 77
73 52 72 82
51 89 59 89
51 67 40 80
62 52 38 63

7011 TRONDHEIMH
5500 HAUGESUND
7010 TRONDHEIM
4006 STAVANGER
4306 SANDNES
2317 HAMAR

Thorodd Skontorp

33 35 72 04

3166 TOLVSRØD

Johanna Skarpenes
51 55 85 39
Arve Feet/Cathrine Krogholm 23 25 44 88

4042 HAFRSFJORD
0282 OSLO

Willy Preintoft sr
Kai-Haftor Olsen
Per Egil Ilsaas

22 52 41 00
64 84 53 00
67 12 41 12

0282 OSLO
2001 LILLESTRØM
1340 BEKKESTUA

Frode Salvesen
Einar Åstorp
Morten Hedenstrøm
Odd Furuseth
Egil Aass
Steingrim Hauffen
Børge Alexandersen

35 06 20 00
22 43 09 49
64 95 79 36
98 07 29 05
92 46 71 37
99 52 42 92
91 55 13 40

3895 EDLAND
0382 OSLO
1555 SON
(0034) 67 96 70 100
0280 OSLO
7760 SNÅSA
Løkken DANMARK
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FLYSELSKAP
KATO AIRLINE AS
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
GRAFISK PRODUKSJON
Njord Kompetanse
GULLSMED
Odd Inge´s Gull & Sølv AS
HELSEKOST
Bio Helse A/S www.biohelse.no
HOTELL
Bardu Hotell
Quality Hotel Arcticus
Honningsvåg Brygge hotel
Hotel Neptun
Mosjøen Hotell AS
HYTTETOMTER
Hyttetomter til salgs v/Snåsavannet
KONTORMØBLER OG AV-UTSTYR
Kontor- og AV-utstyr www.kontorav.no
Kinnarps Kontormiljø
KUNSTHÅNDVERK
VIVIS-VEV
LØFTEUTSTYR OG TALJER
Munck Cranes A/S
LÅSESMED
Alarm- og Låsservice Rolf Hemer AS www.hemer.no
KUNSTHÅNDVERK
Marit Annys Vevstogo
MALERMESTERE
Velde´s Malerservice og Fargehandel
MURMESTERE
Hedmark Murmesterforretning A/S
OPTIKERE OG URMAKERE
Ole M Karlsen Ur & Optik
PORTTELEFONANLEGG
Alarm- og Låsservice Rolf Hemer AS www.hemer.no
REGNSKAPSTJENESTER
Bedriftstjeneste A/S – Aut. regnskapskontor, EDB, salg, support
Dønland Regnskapsservice A/S E-post:akd@donland.no
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
Noraudit Sentrum Revisjon A/S
RØRLEGGERE
Moderne Rør Service a.s
Trond Foss A/S
Porsgrunn Rørleggerforretning A/S
Tindeland Rør – Aut Rørlegger
Haugaland Rør A/S
Larvik Rørhandel A/S
SELSKAPSLOKALER OG CATERING
AES – Haraldsvang Kafé og Restaurant
SIGARER OG PIPER
Tobakk Sørensen
SKADEDYRKONTROLL
Østlandske Skadedyrkontroll
SNEKKERE
Jøndal & Hoff A/S
Portnerservice 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

Jon Esben Johnsen

67 53 74 48

1344 HASLUM

Odd Inge Bøe

52 72 42 89

5501 HAUGESUND

Toril og Dagfinn Rødstøl

6021 ÅLESUND

Patricia Sørensen
Kjell Solheim
Svein Rune Pettersen
Hermann Loftheim
Bård Bergrem

77 18 59 40
77 04 08 00
78 47 64 64
52 71 44 55
75 17 11 55

9365 BARDU
9480 HARSTAD
9750 HONNINGSVÅG
5500 HAUGESUND
8651 MOSJØEN

Steingrim Hauffen

99 52 42 92

7760 SNÅSA

Thorstein Eriksen
Stein Kåre Mannes

55 29 30 80
52 70 03 00

5068 BERGEN
5514 HAUGESUND

Vivi B Støver

75 51 60 90

8020 BODØ

Ola Skrondal

55 59 80 00

6040 VIGRA

Arne Hemer

22 37 48 77

0557 OSLO

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

Ole M Karlsen

69 34 59 50

1653 SELLEBAKK

Arne Hemer

22 37 48 77

0557 OSLO

Viggo Bjørk
Arne-Kristian Dønland
Are Halseth

52 71 44 90
77 60 69 30
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
Finn Heggdal

32 89 44 50
77 64 70 60

3018 DRAMMEN
9008 TROMSØ

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

90 13 18 44
22 26 13 30
35 55 57 66
97 18 13 50
52 72 27 01
33 18 18 00

0491 OSLO
0667 OSLO
3917 PORSGRUNN
5500 HAUGESUND
5519 HAUGESUND
3251 LARVIK

Allan Sandven

52 71 63 31

5501 HAUGESUND

Fritjof Sørensen

55 31 67 21

5014 BERGEN

Petter Hansen

69 16 69 51

1700 SARPSBORG

Jan Jøndal
Kevin Hunter Nielsen

67 98 05 20
91 55 02 13

1472 FJELLHAMAR
0657 OSLO
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Odd Fellow Utstyr

STORKJØKKENUTSTYR
HUMA AS
TRANSPORT
Jørgen Langum Transport -lastebil med kran
Lindstrøm Transport A/S
TRYKKERI
Gløsmyr Trykk
A/S Karmøy Trykkeri
TRUCKER
Materialhåndtering AS
VAKTSELSKAPER
Securitas AS
VASKERI OG RENSERI
St Hanshaugen Service Systemer
Bjerregaardsgaten Renseri (rens og vask)

Bjørn Steinar Olsen

22 62 61 60

0659 OSLO

Jørgen Langum
Leif Lindstrøm

92 84 19 74
75 64 64 66

3019 DRAMMEN
8200 FAUSKE

Asbjørn Gløsmyr
Otto Jarle Hydle

35 59 56 99
52 85 07 22

3735 SKIEN
4250 KOPERVIK

Jørund Woll

67 18 67 00

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

Gaveartikler
Art nr 1033
Art nr 1051/52
Art nr 1050
Art nr 1035

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 1034

Antall

1002
1005
1009
1018
1020
1021
1028
1029
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1041
1042
1043
1051
1052
1070
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.....
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.....
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.....

kr 750,kr 545,kr 405,kr
95,kr 320,kr 370,kr 220,kr
85,kr 110,kr 460,kr 460,kr 210,kr 257,kr 100,kr 285,kr 115,kr 202,kr 285,kr
50,kr 162,kr 1 210,kr 840,kr 235,-

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

1062
1066
1067
1068
1069
0176
0177

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
Slips, silke, grått m/kjeddeledd
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: . . . . . . . . . . .)
Silkeskjerf dame m/kjedeledd
For ringer er det ca 4 ukers leveringstid
Hvite vanter, søstre
Livkjoleskjorte
Hvit skjorte
Paraply Herre sort m/kjedeledd
Paraply Dame sort m/kjedeledd
Båtflagg/gjesteflagg
Båtvimpel
For skjorter kan det være opptil 8 ukers leveringstid

Navn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postadresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postnr/sted: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefon dagtid: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odd Fellow
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Pris

65,450,340,100,100,90,90,-

Art nr 1039
Art nr 1032

Art nr 1038

Art nr 1029
Art nr 1031

Art nr 1037

UTSOLGT!!!

Art nr Betegnelse

Odd Fellow Utstyr
Stortingsgaten 28
0161 OSLO
Telefax: 22 83 81 88
E-post: of.utstyr@oddfellow.no
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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 01 20 40
Telefax:
22 83 40 07

Brødre og
søstre i
nye roller

M I N
M E N I N G :

HANNA-KARI THUE

D

en siste tiden har jeg stiftet mange nye bekjentskaper. Jeg har samarbeidet
med mange mennesker jeg ikke
kjente fra før. Det har kun vært
en hyggelig opplevelse. Det er
selvfølgelig Barneaksjonen jeg
snakker om.
I løpet av noen hektiske uker,
ja en kan vel alt i alt snakke om
måneder, har jeg vært en av mange, mange søstre og brødre over
det ganske land, som har jobbet
for SOS-barnebyer fordi. en ny
SOS-barneby er i emning.
Som regionsleder for Barneaksjonen med 11 Ordenshus og
like mange barneaksjonsgrupper i
sving, har jeg for alvor fått testet
hvordan moderne kommunikasjonslinjer fungerer. E-post har
blitt sendt alle veier. I ettertid ser
en klart at uten denne form for
«samtale» hadde det blitt proble-

matisk å holde seg oppdatert og
få gitt/fått beskjeder til rett tid.
Men jeg ville ikke unnvært de
mange, gode samtalene jeg underveis har hatt med brødre og
søstre i et stort distrikt. Den gleden, optimismen og entusiasmen
som er lagt for dagen, gjør at en
nok en gang stolt av å tilhøre
Odd Fellow familien. I møte med
slike holdninger skapte det en
klokketro på at vi skulle lykkes!
Den største satsingen noen
gang innen vår Orden har også
satt oss på en slags prøve. I løpet
av den uken Barneaksjonen varte
skulle vi ut i lokalsamfunnet med
bøssene våre. Vi måtte bevege
oss utenfor det «indre liv» i logesalen. Se det var litt problematisk
for mange.
I Odd Fellow Ordenen er vi ikke vant med å stikke oss frem,
heller tvert imot. Vi har i alle år
ytet bistand til mange gode sosiale formål, men det har stort sett
skjedd i det stille. Nå skulle vi
plutselig som bror og søster bevege oss ute blant folk for å be
om penger, riktignok til et svært
godt formål – men likevel. Det
var en terskel å stige over. Kanskje skulle vi sågar gå på dørene!
Den største utfordringen var
da også å rekruttere bøssebærere.
Men det gikk til slutt rimelig bra.
Ja, i enkelte kommuner stod nærmest søstre og brødre i kø for å
gjøre en innsats.
Og det har kommet mange gode tilbakemeldinger fra bøssebærere om blide og rause givere.
Mødre med småbarn var de
mest positive, er en erfaring.
– Jeg er så overrasket over at
ungdommen så gjerne ville gi, sa
andre. De gamle er alltid så rause, var nok en kommentar. Da

Odd Fellow
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skjønner vi at givergleden var
stor hos alle!
Samarbeidet med SOS-barnebyer har vært en hyggelig opplevelse. Sekretariat og frivillige sitter inne med både kunnskap og
erfaringer vi har hatt stor nytte
av. De er vant til å være utadvendte. Barneaksjonen skulle jo
synliggjøres i media, det være
seg radio/tv eller aviser. Dette var
nok en ny erfaring for mange ordenssøsken. Og aldri før har vår
Orden fått slik mediedekning.
Så til det siste og viktigste. Resultatet av innsamlingen. Det er
utrolig flott!
– Jeg synes alle bør gratuleres!
Brorparten av de 16,4 milloner
kronene kan tilskrives en formidabel dugnadsinnsats av SOS-frivillige og brødre og søstre innen
vår Orden. 10.000 mennesker var
ute med bøsser. Og ingen kjenner
helt omfanget av arbeidet som er
nedlagt i de enkelte barneaksjonsgruppene.
En kan være fristet til å ta i
bruk alle honnørord som takk.
Jeg sier det enkelt – Tusen takk!
– for innsatsen, den store entusiasmen, kreativitet og vilje til å
gjøre en god jobb for veldig godt
formål.
120 foreldreløse og forsømte
barn i El Salvador vil nå få et nytt
hjem og en ny start på livet.
I Vennskap, Kjærlighet
og Sannhet
Hanna-Kari Thue

Kjære
leser . . .

Utenlandske
adresser:

Foto: Jon Esben Johnsen

J

eg har grublet på denne setningen
i noen tid: «Hold smigeren, denne
lastens tjenestepike, borte fra
vennskapet». Opphavsmannen er
Marcus Tullius Cicero (106-43 f. Kr).
Det er en god ting å ha venner som
kan rose, oppmuntre og gjøre livet lysere. Men denne oppmuntringen må
ha et faktisk grunnlag.
Hvis du får ros uten grunn er det
smiger. Smigeren er falsk i sitt vesen.
Etymologisk betyr visst smiger falske
kjærtegn. Det sier jo sitt.
Jeg er neppe den eneste som har
vært til stede og hørt smigeren strømme fra enkelte, for i neste øyeblikk se
at de demonstrerer at de mener det
motsatt av hva de sa.
Smiger er jo egentlig løgn, som oftest fremført for å gagne løgneren.
Den som er omgitt av smigrere får
falske signaler og risikerer derfor å rote seg bort og kjøre på grunn. Smigeren rammer helst dem som sitter i posisjoner.
Et gammelt ordtak sier at det er
keiseres skjebne aldri å få høre sannheten.
I vår Orden søker vi inspirasjon fra
begrepene vennskap, kjærlighet og
sannhet.
I en slik sammenheng skal rosen og
oppmuntringen sitte løst. Men smigeren bør vi sky. Hans Christian Andersen sier noe om dette. «Jeg sier deg

ubehageligheter, og derpå skal man
kjenne sine sanne venner.» er hans
analyse og oppskrift.
Nå skal vi ikke i tide og utide
fortelle folk «sannheter». Men en
gang i mellom er et godt råd fra en
venn - om det svir aldri så stygt - mer
enn gull verd. Det kan gi deg ny innsikt i din livsførsel og skape muligheter for en ny start.
Gamle Cicero levde i en meget urolig tid og ble selv myrdet. Han hadde
innsikt i menneskets irrganger så få
andre, noe vi kan lese fra hans mange
brev. Og i det å råde sine venner ville
ha kunne sende enda et fyndord med
oss på veien:
«Du skal mene alt du sier. Men du
skal ikke si alt du mener!»

Odd Fellow Gruppen
Costa Blanca
v/Trygve Romsloe
Cami Vell D`Altea, 72 (3-BA)
ES-03581 ALBIR (Alicante)
Tlf 00 34 96 68 74 782
Epost:romsloe@terra.es
Møtested: Den norske klubben
Costa Blanca, Alfaz del Pi
Odd Fellow foreningen
AMISTAD
v/Ernst Flom-Jacobsen
Torreblanca Marine Fase XIII
Bloque 1 No 10
Calle Cupido
03188 Torrelamata (Alicante)
Tlf/faks 00 34 96 69 21 509
Epost: ERNSTSL@terra.es
Møtested: Rest. Los Arcos
Odd Fellow-klubben
Tre Kjedeledd
Tres Encanedados
v/Harald Skjærgård
Bahia Azul Apt. 307
35130 Puert Rico
Gran Canaria
Tlf.: + 34 925 725 008
Møtested: Hotell Teraza Mar
Puerto Rico

Neste nummer av
Odd Fellow Bladet
kommer i søstrenes
og brødrenes postkasser ved juletider!!
Odd Fellow
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B-Blad
Returadresse ved varig endring:
Odd Fellow Bladet
Stortingsgaten 28
0161 OSLO

Dette lyt du bera
Dette lyt du bera:
at du ikkje strakk til,
at du var venglande fjør,
ikkje oddtung pil
i den sterke vinden.
Du kleiv ikkje bergi,
rodde ikkje vatnet,
drap ikkje draken, du kom ikkje då ho,
den einaste, ropa.
Um du var snøa med snø,
driven med dogg,
slegen med regn,
skulde du kome.
Valund med hogde
hælsenar sat,
men gjorde seg venger;
du sat og smidde
leikor åt born.
Olav H. Hauge

Foto: Gunnar Gundersen

