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Stor Sire har ordet

Nekrolog Erik Evjen

Ordet i
vår makt
Foto: Sturlason

F

or en tid tilbake leste jeg en artikkel i min lokalavis som omhandlet uttrykket «å ha ordet i
sin makt». I denne spesielle artikkelen
ble det blant annet henvist til avdøde
professor Francis Bull, som alltid
trollbandt sitt publikum med sin
fortellerkunst. Francis Bull var en særdeles kunnskapsrik forteller som i 45
til 50 minutter kunne få mennesker i
alle aldre til å lytte, selv om emnet for
enkelte kunne være så tørt som eksempelvis om åndshøvdinger i norsk
historie. Dette være seg på TV eller i
en foredragssal.
Professor Francis Bull døde i 1974.
Mye har endret seg siden hans tid. Det
sies at vi går mot et åpnere samfunn.
Åpnere i forhold til hva? Er vi som
mennesker mer åpne for generell lærdom? Er vi mer åpne overfor hverandre? Er vi mer åpne for det å ha tid til å
lytte, lære og feile? Er vi mer åpne for
å kunne gi mer av oss selv til andre?
Er vi åpne nok til å innse at vi fortsatt
trenger lærdom om eller forklaring på
det vi ennå ikke har forstått, eller kan

fullt ut? Vi skal ikke snu oss mange
ganger rundt før vi finner ut at vi nok
savner mennesker som Francis Bull.
Mennesker som hadde ordet i sin
makt, og som benyttet sin og vår tid til
lærdom og utvikling.
Vi kan si at sang og musikk i stor
grad er brobyggende og stemningsskapende. Det samme kan vi si om fortellerkunsten, og det å ha ordet i sin
makt. En god forteller, eller som en
kommunikasjonsrådgiver
muligens
ville ha sagt, en god kommunikator,
kan fange en forsamling selv om
historiens innhold er mindre interessant. På den annen side kan en meget
interessant historie, fortalt eller gjengitt av en kunnskapsrik forteller eller
kommunikator, bli en stor opplevelse.
Odd Fellow Ordenens ritualer, dens
budord og formål ligger på et høyt
etisk plan. Det bør være liten tvil om
at innholdet og betydningen av disse
er verdifulle i vår hverdag. Vi har altså
«en god historie». Det bør således være et mål at de som skal «fortelle»
budskapet ut til nye og gamle Ordensmedlemmer gjennom våre ritualer i lo-
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gemøtene, søker å tilvenne seg evnen
til å fortelle, til å formidle. Vi kan ikke
forvente at alle embedsmenn, eller
andre som deltar i rituelle handlinger,
skal kunne ha ordet i sin makt, men vi
kan alle benytte de evner vi er i besittelse av. Odd Fellow Ordenen er normativ. Den former oss som mennesker, som voksne mennesker, slik som
skolen formet oss som barn.
Det å lære og forstå Odd Fellow
Ordenens mål og dype innhold tar
mange år. Det ligger en mening i dette
som gjenspeiles blant annet i de mange grader i loger og leire, og tiden som
går mellom disse. Logene og leirenes
embedsmenn og aktører har mange
oppgaver. En av disse er å kommunisere budskapet slik at det fanges, oppfattes og forstås av resipiendene, og de
øvrige Ordensmedlemmene. Embedsmennene og aktørene bør søke å bli
gode kommunikatorer.
Odd Fellow Ordenens mål er gjengitt blant annet i vår formålsparagraf.
En av undertegnedes forkortede versjoner av denne er at den skal gi deg
og meg livskvalitet. En annen er den
amerikanske versjonen; å styrke og utvikle et menneskes karakter. Det viktige med vår Ordens lære, er dog å omsette din og min økte livskvalitet og
styrkede karakter til det beste for andre mennesker.
Odd Fellow Ordenens hele grunntanke ligger i det faktum at en selv
skal lære for deretter å gå ut og spre
disse lærdommene. Det er ikke alle
gitt å ha ordet i sin makt. Men vi kan
alle forsøke å kommunisere Ordenens
viktige budskap etter beste evne.
I Vennskap, Kjærlighet
og Sannhet
Harald Thoen
Stor Sire
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Eks
Stor Sire
Erik Evjen
1922–2004

B

ror Erik Evjen
døde den 3. desember 2003 på
Lovisenberg Diakonale
Sykehus i Oslo, med sine nærmeste rundt seg.
Erik Evjen var Stor
Sire i perioden 1982 til
1986, etter tidligere å
ha innehatt embedene
som Stor Herold, Stor
Skattmester og Deputert
Stor Sire.
Bror Eks Stor Sire
Erik Evjen, som var
født og oppvokst i Oslo,
ble 91 år gammel. Etter
endt utdannelse som radiotelegrafist reiste han
til sjøs. Det ble både
langfart verden rundt og
rutefart i Europa. Rett
før 2. verdenskrig gikk
han i land og startet i
forsikring sammen med
sin far. Hans interesse
var imidlertid alltid
sterkt knyttet til sjøen,

og i 1950 årene bygget
han opp et rederi med
en liten flåte spesialtankere.
Etter råd fra sin far
gikk han i 1950 inn i
Odd Fellow Ordenen,
og ble et kjært og aktet
medlem i loge nr 22
Thomas Wildey. Hans
store lederegenskaper
blandet med medmenneskelig
kunnskap
brakte ham inn i logens
kollegium og senere inn
i Den Norske Storloge.
Under hans ledelse hadde Ordenen i Norge en
sterk vekst, og vi høster
fortsatt av hans arbeid.
En stor del av æren for
opprettelsen av Odd
Fellow Ordenens medisinske fonds tilfaller
også ham. Bror Eks
Stor Sire Erik Evjen var
en person som så nødvendigheten av inter-
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nasjonalt
samarbeid,
både innenfor sin profesjon og i Odd Fellow
Ordenen, og han har
ved flere anledninger
blitt berømmet for nettopp dette.
Erik Evjen var en
person som nøt stor
respekt. Hans toleranse
overfor andre var stor. I
sitt daglige liv viste han
respekt for personer
med andre meninger og
synspunkter enn de han
selv forfektet. Han var
et varmt og godt menneske, et menneske som
hadde lært forskjell på
rett og galt, på godt og
ondt, og som ved sin
livsstil delte de gode og
rike verdier i livet med
sine
medmennesker.
Helt fram til det siste
var han opptatt av Ordenens ve og vel, og vi
som i dag skal arbeide
videre takker for det
store arbeidet han nedla
for Odd Fellow Ordenen.
Bror Eks Stor Sire
Erik Evjen var en familiens mann og våre tanker går til hans familie
og alle de som sto ham
nær.
Jeg lyser fred over et
stort og godt menneskes
minne.
Harald Thoen
Stor Sire
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Side 4

Elin Louise Lister

Elin Louise Lister

Et fristed med nye
innfallsvinkler
For meg har logen blitt et fristed hvor
jeg kan komme uten at noen stiller krav
til meg. Et sted hvor jeg kan søke «fred
fra det spredte spill med livets terning».
Men det er også slik at jeg gjennom
våre ritualer og ceremonier opplever
hvor uhyre vanskelig det er å være et
sant menneske. Billige slagord nytter
ikke, og kan ikke dekke over det faktum
at å arbeide på seg selv tar tid. Når jeg
sitter og ser ut over søstrene som er
kledd likt, hvor ingen stikker seg ut, slår
det meg hvor like vi er utvendig. Og det
er en voldsom styrke at vi ikke konkurrerer i klesdrakt og pynt. Vi konkurrerer
heller ikke med hverandre om å bli best.
Den enkelte av oss har hver vår oppgave
i å arbeide på oss selv med de nederlag
og seire som det alltid vil føre med seg.
Og redskapet er de verdige ritualer. Ritualer er oppdragende, de gir en fasthet
og en sikkerhet som kontrast til det heseblesende, anmasende og billige.
Denne opplevelsen og denne muligheten kan man bare få i en logesal. Derfor er vi Rebekkasøstre priviligerte som
har en slik mulighet. Ikke alle ser vel
det like tydelig. Men for meg har dette
blitt en av de store verdier i mitt liv.

INTERVJUET:
ELIN LOUISE LISTER

Elin Louise Lister begynte sitt liv som
flyktning bare noen
uker gammel. Da moren fødte henne, lå
slagskipet Tirpitz i
kamp i Altafjorden,
bokstavelig rett ut
for stuedøren. Hun
var med på skøytene
som flyktet fra «den
brente jords taktikk»
da tyskerne forlot
Finnmark i 1944.

S

like opplevelser skaper vel
en varhet for hva som er ekte
og hva som er uekte, hva
som er løgn og hva som er sannhet. Og denne evnen og vilje førte
henne også til Odd Fellow Ordenen. Da hun følte seg moden for å
bli medlem, var hun også ganske
sikker på at Ordenen ikke ville by
på tant og fjas. Jeg ble født noen
uker før Finnmark ble brent ned.
Vi fikk knapt med oss det vi hadde
lov til å ha med oss før vi måtte i
båtene på ferd sørover til en helt
uviss skjebne. Det eneste vi visste
var at i Finnmark kunne vi ikke
være. Det var en grusom åpning
min far og mor fikk på sitt ekteskap og sitt liv med sin nyfødte
datter. Etter krigen flyttet vi tilbake til Alta og mine foreldre var
med på gjenoppbyggingen. I 1955

Jeg søker gjerne
det ekte og sanne
fikk far ny stilling på Rena og i
1958 kom vi til Gjøvik hvor jeg
senere har vært bosatt unntatt under utdannelse i Oslo.
Gjøvik har vært mitt livs arena
både familiært og yrkesmessig.
Både mann og to barn ble etablert
her, og som sykepleier har jeg fått
et mangslungent virke i denne byen. Det har vært utfordringer både
klinisk, og som leder og pedagog.
Det har virkelig ikke manglet på
bakker og kneiker, og gjør det heller ikke enda.

De første kontakter
Da jeg vokste opp i Finnmark fantes det ikke noe slikt som Ordener.
Jeg var visst innom et IOGT-møte
på Gjøvik en gang, men det var det
hele. Ordener og den slags fantes
ikke i min verden. De første kontaktene med Odd Fellow Ordenen
var ganske indirekte. Det ene var
at vi feiret bryllup i Ordenshuset

Odd Fellow
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på Gjøvik. Det ble brukt også til
selskapslokale den gang. Den andre kontakten var at min svigerfar
var sjømann og Odd Fellow. Han
omkom i et forlis i 1951. Min svigermor satt igjen med fire uforsørgede barn. Hun fortalte at svigerfars logebrødre hadde vært til mye
hjelp etter hans død. Det kom
menn fra Oslo til Gjøvik for å besøke og hjelpe henne. Jeg tror han
tilhørte loge nr 10 St. Halvard. Og
det var ikke et dårlig skussmål å
få. Men at Ordenen skulle komme
til å angå meg var den gang ikke i
mine tanker.

Hvor finner jeg
det ekte?
Etter som man blir voksen, barna
blir større, arbeidet forandrer seg
og utfordringene kommer, løses og
går, reises for de fleste dette spørsmålet: «Hva nå?» og «Var dette

alt?» Det er en naturlig utvikling tror
jeg. Dette ble enda mer påtrengende for
meg da min far døde. Jeg hadde en kjær
venninne som jeg snakket mye med, ikke minst fordi vi hadde hatt og oppdratt
barn på omtrent samme alder. Hva jeg
visste lite om var at hun var medlem av
en rebekkaloge.
Gjennom våre mange og dype samtaler antydet hun at jeg kanskje ville ha
glede av Odd Fellow Ordenen. Da kom
ikke minst det jeg hadde hørt min svigermor fortelle til god nytte. Og gjennom samtalene med Karin Kongsrud –
som for øvrig ble min fadder og er Eks
OM i loge nr 78 Hebe i Drammen modnet det i meg en forståelse for at å
tilslutte meg en slik Orden kunne være
et svar på mine opplevde behov.
Så ble jeg da resipert 13. mars 1989 i
Rebekkaloge nr 35 Arnica. Og det har
vært en avgjørelse som jeg ikke har angret en dag eller gang på. Senere ble også
min mann opptatt i loge nr 99 Petrus
Beyer. Det er vel et klart og entydig signal om at Ordenen er noe for oss. Jeg
har ikke hatt mange, men noen embeder
i logen. Jeg har altid sett det slik at det
du tar på deg moder og former deg. Der-

for er det også viktig at du vet hva du
går til og om du vil la oppgaven forme
deg. Det var ikke vanskelig å si ja til å
være UMVA og heller ikke IV. Ganske
anderledes var det da spørsmålet kom
om å være Kapellan. Jeg tror at alle som
har hatt dette embede i en loge har måttet tenke seg om, eller i det minste tenke. Ville og kunne jeg ta frem i meg de
sider og de dybder som skulle til for å
fylle denne oppgaven? Var jeg moden til
det? Jeg ville definitivt ikke bare lire av
meg noen tekster. Det ville vært galt av
meg, og en hån mot søstrene i salen. Etter betenkningstid sa jeg ja. Og denne
oppgaven har gitt meg ny innsikt i meg
selv og en stor glede.
Jeg tror ikke det kan understrekes
sterkt nok hvor viktig det er at alle som
har embeder skaper den samlede stemning i logen. Og det er denne harmonien
som skal formidles til søstrene når de
kommer for å oppleve høytiden, stillheten og det som kan bygge en opp til å gå
ut igjen i en travel hverdag. Ser vi ikke
stort på våre oppgaver, vil heller ikke
søstrene oppleve det som noe stort. Da
vil vi selv heller ikke vokse slik vi kunne med oppgaven.
Odd Fellow
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Hvem passer inn?
Det er hverken sensasjonelt eller skammelig å si at noen passer i en Orden og
andre passer ikke. Jeg tror det er noen
grunnleggende forutsetninger som bør
være til stede. For det første at man ser
nødvendigheten av å arbeide på seg selv
– eller å være under veis. Ser man ikke
det på en eller annen måte, er man vel
heller ikke innstilt på å la seg forme.
Men snakker man noe med mennesker,
er det forbausende mange som nettopp
er villige til å utvikle seg. Disse kan ha
en plass i vår Orden. Og for det andre
må man ha sans både for etikk og estetikk. Stil og form er umåtelig viktig i en
tid hvor disse kvaliteter ikke har den
store oppmerksomhet. Ordenen er en
motkultur mot forfallet, og hjelper oss å
holde fast på det etiske og estetiske.
Og når det gjelder arbeidet ser jeg det
viktig å konsentrere seg om det betyningsfulle og ikke om uvesentligheter.
Vi må velge kultur med musikk og poesi
fremfor byråkrati.
Og i ettermøtene må vi gi rom for utfoldelse av de mange talenter og evner
som enhver loge har, hvis den bare tar
det i bruk.
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Side 6

Landssaken

Rebekkaloge nr 117 Grid

En festforestilling med et uvanlig gavedryss:

«Hva med 7,5
7.5 millioner
kroner?»

Rebekkaloge
nr 117 Grid
instituert
Rebekkaloge nr 117
Grid ble instituert
27. september 2003
i Leknes i Lofoten.

D

a var det bare gått noen dager
over 10 år siden den første
Odd Fellow loge ble instituert
på Leknes. Så nå har Odd Fellow Ordenen fullt gjennomslag i denne inspirerende landsdelen langt ute i havet.
Etter mange overveielser ble Grid
logens navn. Dette er et norrønt ord
for vern, ly, nåde og fred, et ord som
søstrene fant svært dekkende for logens virksomhet. Stor Sire Harald
Thoen foretok den høytidelige institueringen av den nye loge. Det var 37
gjester og 29 søstre tilstede. Spesielt
var leir og loger i Distrikt 9 godt representert blant gjestene.
Logens Chartermedlemmer er:

Bakerst fra venstre: Skattmester Bente Fjelltun, Sekreter Randi
Fredriksen, Kasserer Torill Johansen. Foran fra venstre UM
Rigmor Rist, OM Laila K. Christoffersen, Eks OM Synnøve
Benjaminsen

Fra overrekkelsen i Oslo Nye Teater: Fra venstre ser vi Kari-Ann Grønsund, styreleder i
SOS-barnebyer Fridtjov Clemet og Stor Sire Harald Thoen.

• Laila K. Christoffersen
• Rigmor Rist
• Torill Johansen
• Helen Kristoffersen
• Bjørg Wolden
Etter institueringen ble embedsmennene installert av Dep Stor Sire
Britta Almaas verdig assistert av Stor
Sekretær Liv Berit Johansen, Stor
Skattmester Edit Felle, Fung. Stor
Kapellan Aud Aasmoe, Stor Marsjall
Wenche Størseth, Fung. Stor Vakt Sissel Løken og DSS Gunhild D. Olsen.
Det ble en høytidelig og stemningsfull
seremoni, som søstrene i vår nye loge
vil beholde som et kjært minne fra
denne merkedagen.
Embedskollegiet for termin 2003 2005 er:
• Storrepresentant Randi Eltoft
• Eks OM Synnøve Benjaminsen
• OM Laila K. Christoffersen
• UM Rigmor Rist
Odd Fellow
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• Sekretær Randi Fredriksen
• Skattmester Bente Fjelltun
• Kasserer Torill Johansen
OM Laila Christoffersen takket for
instituering og installasjon. Det ble
overrakt gaver og lykkeønskninger fra
Stor Sire Harald Thoen, Dep Stor Sire
Britta Almaas og fra leir og loger i
Distrikt 9.
Ved påfølgende festmiddag deltok
HP Erling Abelsen og OM Åge Frantzen fra Loge 124 Tore Hjort Det ble
holdt flere taler og gaveoverrekkelser
ved taffelet. OM Laila Christoffersen
takket for gaver og gode ønsker for
den nye loge og overrakte SS Harald
Thoen og DSS Britta Almaas hver sin
bok om Lofoten. For alle som var tilstede ble det en minnerik aften som
gav ettertanke og oppmuntring i logearbeid for å fremme vår Ordens
grunnsetninger om Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.
Tekst: Randi Fredriksen

Det er i ferd med å bli tradisjon at Oslo Nye Teater en gang i året i dobbelt forstand er scene for
SOS barnebyer. Da holder organisasjonen festforestilling hvor mye av det som kan krype og gå i
underholdningsbransjen er med på et gratis
krafttak og et fyrverkeri for å sette fokus på det
arbeid som SOS barnebyer gjør over hele verden.
Scenekunstnere og scenearbeidere viste at denne del av samfunnslivet ikke bare snakker, men
gjør en innsats for barn som trenger det.

E

n festforestilling kan gi assosiasjoner om et litt sedat og sidrumpet sosietetsforetak hvor
folk er ute for å lufte medaljene sine
og «å se og bli sett». Den som hadde
ventet noe slikt ville bli grundig skuffet. Et entusiastisk publikum hadde
tatt plass i salongen da startskuddet
for forestillingen gikk. Påfallende
mange barn var til stede. Det tyder vel
på at foreldre og foresatte ville innprente den kommende generasjon at å

ha sosial intelligens også har noe med
delaktighet å gjøre og det å være med
på å samle penger. Vi ble dratt med i
historien om den bortførte gutten Remi fra barnetimens Frendelaus til Alf
Prøyssens Tordivelen og flua i et fantasifullt oppsett fra Bærum Barneteater. Den foreldreløse Remi kunne stå
som overskrift for hele forestillignen;
som et sinnbilde så og si. Storband og
sologitar avløste hverandre i et stort
potpourri hvor også Oslo Nye Teaters
Odd Fellow
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ansatte var med på å vise at talentet
synes å ha dryppet rikelig også til dem
som arbeider backstage. For den som
vil ha en fornøyelig og litt uhøytidelig
teateropplevelse bør se etter denne
Festforestillingen som sikker blir satt
opp igjen til neste år med et nytt program.
Like før pausen kom en merkelig
fremtoning på scenen. Han minnet om
en blanding av en uteligger og Pompel
og Pilt. Han var åpenbart ikke blant
dem som hadde hatt det lett her i livet. Kroppsspråket og alderen talte sitt
om at han på gammel oslosk manér
måtte ha drukket atskillige flasker
med «dunder».
Han stilte spørmål til publikum om
«har non ei krona å gi tel en fattig
stakkar – eller bare femti øre. . ?
Da kunne Stor Sire Harald Thoen
stille sprøsmålet tilbake om «Hva med
7,5 millioner kroner? » Det forskrekket stakkaren slik at han forsvant som
ånd i en fillehaug. I stedet kom formannen i styret for SOS barnebyer,
Fridtjov Clemet, på scenen og mottok
sjekken på vegne av organisasjonen.
Så fikk publikum en rask innføring
i at Odd Fellow Ordenenes Landssak
2003 hadde resultert i vel 7,5 millioner kroner, og at dette var mer enn 1,5
millioner mer enn målsettingen: I tillegg er det kommet inn mer enn 16
millioner kroner på Barneaksjonen
2003. Dermed er finansieringen av
Odd Fellow barnebyen i San Vicente i
El Salvador på plass. Organisasjonssjef Hans Emil Ratvik kom rett fra
Kamputsjea til forestillingen og kunne
fortelle at nå var grunnstenen lagt for
en Odd Fellow barneby i det landet finansiert av Sovereign Grand Lodge.
Og fra El Salvador tikket det inn
meldinger om at arbeidet med barnelandsbyen går etter planen og at man
nå ser at byen reiser seg.
Vi som satt i teatersalen på Oslo
Nye denne kvelden følte at vi var med
både på en festlig Festforestilling,
men også at det var de gode krefters
kveld med budskap om at det nytter å
arbeide mot ondskap og menneskeforakt, mot fattigdom og ulykke.
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Intervju med STor Sire Harald Thoen

Intervju med Stor Sire Harald Thoen

Året som gikk og året som kommer

Odd Fellow Bladet har hatt en
samtale med Stor
Av KjellSire Harald Thoen
Henrik
Henriksen
for å få en oversikt over hva som er
skjedd det siste året,
og å trekke noen linjer
fremover i dette og
neste år.

Å

ret 2003 har vært et vekstår
når det gjelder nye loger. Det
ble instituert fem Odd Fellow
loger og to Rebekkaloger. Dermed er
antall loger kommet opp i henholdsvis
146 og 117, og til sammen 263. Nye
loger gir mulighet for rekruttering,
spesielt når de etableres på nye steder
i landet. Men som jeg har sagt tidligere er det logenes gode, indre liv
som er det viktigste. Og det er all
grunn til å tro at det vil skapes et godt
indre liv i de nye logene. Ved at vi får
loger på nye steder, vil mennesker
som tidligere ikke kunne bli medlemmer på grunn av geografiske avstander, nå få en mulighet. Og det er på
ingen måte noe spørsmål om å gå på
akkord med det vi karakteriserer som
kvalitet.

Gjennomføring av
likestillingen
Vi ser nå at gjennomføringen av like-

stillingen formelt er gjort. Nå må vi
høste erfaring med våre nye organisasjonsformer. Likestillingen skjer i
de fleste jurisdiksjoner og i den Europeiske Føderasjon. Tidligere hadde vi
EF og ERLA (sammenslutningen av
europeiske Rebekkaledere). Nå har de
europeiske Rebekkalederne og de europeiske Odd Fellow lederne tatt plass
i samme forum. Det er viktig å understreke at likestillingen i vår Orden kun
er organisatorisk. Når det gjelder arbeidet i loge og leire for henholdsvis
søstre og brødre, forblir dette uforandret. Enkelte har nemlig trodd at likestillingen er noe langt mer enn den
virkelig er.
Embedsmannsmøtene i Storlogen
holdes nå en gang i måneden, og møtene varer fra én til to dager. Ikke
minst har det gått mye tid med til å
forenkle og samordne lovverk, regelverk og rutiner. En del av dette skjer
administrativt i Kanselliet, men mye
krever også beslutninger i Storlogen.
Nå skal også det elektroniske medium tas i bruk for å lette ikke minst
Sekretærene i Ordensenhetenes arbeid. Dette vil bli innarbeidet i løpet
av inneværende år. En forenkling i
Skattmesterenes og Kassererenes arbeid ved hjelp av data vil bli igangsatt
i løpet av 2005. Det er et poeng at
oppgavene av administrativ art ikke
blir så store og tunge at de går ut over
det Ordensmessige. Vi har kommet et
stykke på vei, og skal kjøre løpet fullt
ut.
Odd Fellow

8

Bladet

Landssaken og barneaksjonen
Det er med stolthet vi kan konstatere
at vi passerte mer enn 25% over det
mål vi hadde satt oss for Landssaken
2003. Resultatet blir på mer enn 7,6
millioner kroner. I tillegg er Ordenens
andel av Barneaksjonen på nærmere
10 millioner. Dette betyr at finansieringen av Odd Fellow barnebyen i El
Salvador er fullført.
Og så har dette hatt som smitteeffekt at Sovereign Grand Lodge har
engasjert seg i et tilsvarende prosjekt i
Kambodsja.
Dette har vært en måte å arbeide på
som vi ikke er vant til i vår Orden. Nå
skal vi være dristige til å finne nye
veier når det gjelder å realisere våre
budord. Men vi skal også ta vare på
vår Ordens egenart. Nå har vi en gylden mulighet og god tid til å evaluere
vår innsats og våre arbeidsmetoder.
Men uansett kan vi være meget
fornøyd med innsatsen og glede oss
over at det kommer fattige foreldreløse og trengende barn til nytte.

Daglig liv i Norden
De nordiske Odd Fellow jurisdiksjoner er ganske like hverandre og er relativt sett blant verdens sterkeste. De
er også ganske nær knyttet til hverandre både når det gjelder de nasjonale ledelser, og gjennom ordningen

med vennskapsloger. De nordiske Stor
Sirer har i en rekke år hatt et felles
møte på høsten for å drøfte saker av
felles interesse. I 2003 var møtet på
Gotland, i 2004 blir møtet på Island.
Når loger besøker hverandre over
landegrensene er det ikke sjelden i
forbindelse med gradspasseringer. Da
reises blant annet spørsmålet om man
kan få grader i et annet land enn sitt
eget. Det er i betydelig grad et rituelt
spørsmål som så langt har fått sin løsning ved at Innvielse og 3. Grad må
gis i den jurisdiksjon der resipienden
hører hjemme. Derimot kan 1. og 2.
Grad mottas i det nordiske land man
gjester.
Det er en ryddig ordning som alle
kan leve med. At man nå har tatt en
bestemmelse på dette området, gjør
det lett å praktisere og at den enkelte
loge må spekulere på hva som er tillatt og hva som ikke er tillatt.

De spanske klubber
Det har neppe gått noen hus forbi at
den danske jurisdiksjon nå har en Rebekkaloge og en Odd Fellow loge i
Spania, og at disse logene har et sterkt
nordisk preg. Tidligere var jo et tabu
at en jurisdiksjon skulle spre seg til
andre land bortsett fra ved etablering
av nye Ordensenheter. Det som skjer i
Spania nå viser at vi lever i en forandringenes verden hvor nye former og
måter bryter igjennom.Det er viktig at
vi følger det fraktiske terrenget og ik-

ke lar virkeligheten fortegnes. For å få
en god samordning og hindre overlapping og andre uheldige forhold, er nå
de Odd Fellow klubbene som ligger i
Spania i sin helhet overført til den
danske jurisdiksjon. Selv klubber med
vesentlig nordmenn er nå underlangt
den danske jurisdiksjon.
I denne sammenheng er det naturlig
å trekke inn at den Europeiske Føderasjon er opptatt av utviklingen i
Europa. Det er nå gjort en del avklaringer i arbeidsforhold til Sovereign
Grand Lodge, og i arbeidsdelingen
mellom SGL og EF. SGL har tidligere
ganske unilateralt deltatt i arbeid i
noen europeiske land uten at EF har
blitt konsultert. Dette skal det nå være
slutt på. Det som skal skje i Europa
blir samordnet av EF.
EF er også opptatt av å få igjen
Odd Fellow arbeid i land hvor dette så
langt ikke finnes, eksempelvis Italia.
Skal det startes opp slikt arbeid, må
det støttes av et europeisk land. Hvem
som skal ta slike initiativ er gjenstand
for drøftelser. Norge er så langt det
land i Norden ved siden av Island som
ikke har påtatt seg noen slik oppgave.

International Council
og SGL
Formelt er det Sovereign Grand Lodge som er den øverste myndighet i vår
Ordensgren og har vært det siden starten av. Dette er en historisk kjensgjerning. Men denne kjensgjerning ble
Odd Fellow

9

Bladet

skapt den gang SGL også dominerte
med antall medlemmer. Nå er ikke
dette lenger tilfelle. Medlemsantallene
i Europa og i Asia står ikke noe tilbake for Amerika. Dette faktum
forandres ikke til tross for det gledelige at den stagnerende tendens vi har
sett i USA i mange år, nå har stanset
og at vi heller ser vekst. Men det er
langt igjen til at man kommer til de
høyder Ordenen hadde omkring år
1900 med mer enn to millioner medlemmer i USA.
Når nå International Counsil er omdannet til en håndterbar størrelse med
kontinuitet og møtehyppighet som
gjør det effektivt, er det ingen grunn
til at ikke ledelsen for verdens Odd
Fellow jurisdiksjoner skulle legges
dit. Det er selvfølgelig ikke noe til
hinder for at visse mer seremonielle
oppgaver som å utstede fribrev fortsatt kunne ligge i SGL. Men det prinsipielle og praktiske samordningsarbeid har ikke lenger noe i SGL å gjøre. All logikk tilsier at SGL blir en av
flere likestilte størrelser under en samlet verdensledelse. Dette har faktisk
med en naturlig og nødvendig utviklingsprosess å gjøre.
Det er en lang prosess som nå synes å komme til vegs ende. Det mest
harmoniske er jo at IC blir den nye
verdensledelsen og med SGL som en
sentral partner i dette arbeidet. I motsatt fall kan det bli en egen Storloge i
Europa, tilsvarende den man har i
Australasia.
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Søster Marylen Sundfær

Ivar Fredriksens tanker

Tanker fra en Søster. . .

Tanker ved et årsskifte

Jeg ble så inspirert av
Stor
Sire
Harald
Thoen’s ord om «Gyldne timer» i Odd Fellow
bladet
6-03, at jeg
«måtte» bare skrive
noen ord.

I forbindelse med årsskiftene utveksles
det nyttårsønsker. Hva mener vi så med
disse ønskene? Jo, at det nye året må bli
godt på alle måter.

J

eg er helt ny i Odd Fellow sammenheng, jeg ble tatt opp for ett år siden
i 40 Providentia (Bodø). Av natur er
jeg utålmodig og veldig nysgjerrig på
alt ukjent. For meg har det vært en modningsprosess over mange år, før jeg følte meg klar til å bli medlem.
Og jeg kan love at det har svart til
mine forventinger! Livet mitt, som alle
andres er travel og dagene flyr av gårde.
For meg er møtene i losjen virkelig
Gyldne timer. Her får jeg være bare
meg, koble helt ut verden ute. Når jeg er
kommer inn i salen, med vakker musikk
og en helt spesiell stemning, blir mine
skuldre minst 10 kilo lettere. Alt er så
verdig og vakkert. Her kan jeg konsentrere meg om det som skjer i salen.
Ja, jeg kan nesten si at jeg er som en
svamp, som suger til meg lærdom. Og
svampen er full etter hvert møte. Jeg
føler at jeg får en indre ro og dette er
bare mitt – helt spesielt. Det som skjer i
salen lytter jeg til, som en fersking, hver
gang. Og jeg lærer noe nytt – hver gang.
Jeg er imponert over vår Orden, ri-

Søster Marylen Sundfør deltar aktivt i logelivet og er medlem av Rebekkaloge nr 40 Providentia i Bodø.

tualenes mening og formålet. Noen vil
vel kanskje si; hun har jo bare fått vært
med på en liten del. Ja, nettopp derfor
synes jeg dette er så overveldende.
Selvsagt er alt nytt, spennende - også
det ukjente. Men at jeg, som har vært
med i 1 år, har fått igjen så mye, er
overveldende for meg. At jeg også har
fått lov å gi av meg selv, har betydd
mye for meg.
Som sagt er jeg utålmodig – men her
vil jeg og er jeg tålmodig – jeg nyter
hvert stadie og vil ikke gå fort frem.
Langt der fremme, ser jeg at det er nye

ting – noe jeg ikke vet noe om nå – så
fantastisk – så utviklende, sier jeg.
Til alle ferskinger – nyt de gyldne timer og vær en liten svamp, du også – og
gi av deg selv!
«Fattig er den, der har mistet sin ven
– ei nogen hans tab har veiet. Men ti –
ja tusindfold fattig er den, der aldri en
ven har eiet». (Erik Bøgh)
I Vennskap, Kjærlighet
og Sannhet
Marylen Sundfær
40 Providentia Bodø

Odd Fellow sang og musikkforbunds 9. Korsangfestival
på Hamar 4–6 juni 2004

O

dd Fellow Sang- og Musikkforbund organiserer «Korbevegelsen» i Odd Fellow Ordenen. For tiden har vi 14 kor. Omkring
hvert tredje år arrangeres en Korsangfestival i tilknytning til forbundets representantskapsmøte.
Det er snart 3 år siden forrige festival i Bodø. Der ble det besluttet at
neste festival skulle arrangeres på
Hamar i 2004.
Hele 13 av 14 kor har meldt seg
på. Av disse er tre nye; nemlig Rebekkakoret Moss, Telemark Odd Fel-

low kor og Petri Brødre fra Gjøvik.
Omlag 350 sangere pluss en del ledsagere kommer til Hamar første helgen i juni. Dette må vel være rekord.
Vi starter opp fredag kveld med
«bli kjent»-aften. Her skal vi pleie
tidligere bekjentskaper, og nye vennskapsbånd skal knyttes.
Lørdag starter med øvelse for
korene. Vi har lagt inn noe tid slik at
de tilreisende får anledning til å se
byen vår. Ledsagere blir tilbudt eget
opplegg.
Kl 1500 starter konserten i Kultur-

Odd Fellow
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huset tilknyttet Hotell Scandic hvor
korene fremfører sine program.
Det vil også bli fellesnummer for
mannskor, blandet kor og til slutt det
store fellesnummer. Dagen avsluttes
med stor bankett som varer ut i de
små timer.
Søndag er hjemreisedag. Heidmork-Koret ønsker alle sangere, ledsagere og spesielt innbudte hjertelig
velkommen til Hamar i sangen og
vennskapets ånd.

M

ener vi så det vi sier? Vi svarer
at selvfølgelig gjør vi det. Men
så kommer det vanskelige
spørsmålet. Gjør vi nok for at det nye
året skal bli et godt år for flest mulig?
Et nytt år kan sammenlignes med en
uskreven bok hvor vi ikke kjenner innhold eller avslutning. Men vi har alle
mulighetene til å være med å påvirke og
forme innholdet i denne boka – innholdet som skal bli til i det nye året.
Dersom vi hver for oss og samlet bidrar til dette innholdet, vil vi ha store
muligheter til å oppnå de resultater vi
ønsker.
Gjør vi ingen ting, kan vi heller ikke
forvente noe resultat.
Det er ingen av oss som i dag vet hva
det nye året vil bringe med seg.
Terje Lockertsen har formulert seg på
denne måten:
Snart får vi den boka som bare har
permer. Der ingen veit slutten før året er
gått. Vi veit ikke om ho blir stor eller lita. Vi håper ho ikke vil slutte for brått.
Vi får bare perman, for ingen veit teksten, og hvor mange sider den boka vil
få. Slik er det med boka om det nye året.
Ho deles ut gratis til store og små.
Slik er det med boka om dagan som
kommer. Ho kan jo bli lita, men også bli
stor. Vi veit det blir vinter, blir vår og

blir sommer. Men blir boka slik som vi
skreiv ho i fjor? Nei, slik blir ho ikke.
Det love vi alle. Det var flere sider som
ikke ble god. Så mye som ikke gikk helt
etter planen, Men det kommer i den boka vi begynner på no.
Den blir ikke sånn som i en polise,
der noe er skrevet uleselig smått.
Nei, nyboka ho skal få store bokstaver. Og innholdet love vi: Det skal bli
godt.
Det skal bli kapittel om hjelpen vi
gjorde. Den som vi ikke rakk på å gjøre
i fjor. Og bakerst i boka vil det stå å lese: «Så rakk vi då endelig å holde ord».
Vi bør stoppe opp et øyeblikk og
spørre oss selv om vi har ytet vårt bidrag til at nyttårsønsket ikke bare skal
bli en frase, men få en dypere mening
og innhold. Det er ikke for sent å skape
mening i livet. Men da må vi se fremover, men bygge på svarene som man
fikk på spørsmål om sin tidligere livsførsel :
• Har jeg vært mot hverandre slik
som vi burde være?
• Har jeg klart å skille mellom sak
og person i enhver sammenheng?
• Har jeg gjort vårt beste til å opptre som en god Odd Fellow i slike
tilfeller ?
Spørsmålene kan være mange. Det er

?

Odd Fellow
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likevel viktig at vi hver for oss fra tid til
annen stiller oss slike spørsmål.
• Har jeg vært en god Odd Fellow
i det året som er gått?
• Kunne jeg ha gjort ting annerledes ?
• Vil jeg i det nye året forsøke å
gjøre ting bedre ?
Vi Odd Fellows er vanlige mennesker
som selvfølgelig gjør feil. Det er en
voksen erkjennelse å si at man har gjort
feil. Det er enda mer voksent å prøve å
rette opp begåtte feil. Det kan vi ha som
målsetning i det nye året.
Derved kan vi bruke de positive erfaringene i et fremtidsrettet arbeide. La
oss håpe at vi alle sammen kan få mange trivelige dager og gode opplevelser i
det nye året, og at vi gjennom vårt fellesskap i Odd Fellow Ordenen kan
påvirke hverandre til å hjelpe der det
trenges. Gjennom Ordenene blir vi stadig minnet om at vi hver for oss og samlet skal arbeide for utbredelse av Ordenes motto om Vennskap, Kjærlighet og
Sannhet.
Dette viktige motto må omsettes i
praktisk handling.
La oss arbeide med oss selv – og i
fellesskap å arbeide med hverandre –
slik at vi i mulig utstrekning kan oppnå
de menneskelige verdier som ligger i
Ordenes målsetning om at Vennskap,
Kjærlighet og Sannhet også vil omfatte
våre medmennesker utenfor vår krets.
Det gir oss en mer meningsfull tilværelse. Har vi gleder; la oss dele dem
med hverandre. Har vi sorg og motgang;
la oss hjelpe hverandre.
Da er vi på veien til å bli det Odd
Fellow Ordenen har satt som mål for
hver enkelt av oss – til å bli et bedre
menneske.
• Er nå dette bare prat eller kan
vi forandre noe på oss selv slik
at vi gjør ting bedre for hverandre og for våre medmennesker ?
• Er vi villige til å gjøre det eller er
vi for opptatt med oss selv ?
• Glemmer vi for ofte våre medmennesker ?
Dersom vi ikke forsøker kommer vi i
alle fall ikke videre.
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Storlogens Hederstegn

Loge nr 146 Raumar

Odd Fellow Loge 146 Raumar
ble instituert i Lillestrøm

12. desember 2003 ble
en stor dag for regionen Romerike og Ordenen. Da ble det endelig
en knoppskyting i dette området ved at Loge
146 Raumar ble instituert. Romerike er et område på Østlandet med
en ekspansiv befolkningsøkning.

B

roderforeningen Øvre Romerike ble stiftet 15. mai 2000. Det
ble så satt i gang arbeid av de
10 brødrene som hadde blitt gitt tillatelse til å gå ut i fra Loge 92 Romerike for å stifte en ny loge i dette vekstområdet. Broderforeningen satte seg
tidlig noen grunnleggende mål. Disse
var:
• vi skynder oss langsomt
• vi vil skaffe oss en solid økonomi
• vi vil øke medlemstallet gjennom opptakelse av nye medlemmer
• vi vil lære oss mest mulig om ordensarbeid.
Vi ønsket også å skape en positiv
kultur med fellesskapsopplevelse.
I 2003 hadde Broderforeningen økt
sitt medlemstall til 28 brødre og
søknad til Storlogen om å få stifte en
ny loge ble utformet og sendt.

23. oktober 2003 var søknaden formelt i orden og stiftelsesdato ble satt
til 12. desember 2003.
Til sammen 67 brødre og søstre
møtte opp til institueringen.
En spesiell invitasjon var sendt til
Eks. Rådspresident Lillemor Johnsen
som selv er fra Lillestrøm. Derfor var
det spesielt hyggelig å ha henne som
gjest, så hun fikk overvære denne
knoppskytingen i eget lokalmiljø.
Da den store dagen opprant møtte
Stor Sire Harald Thoen og hans Storembedsmenn tidlig opp, og de brødrene som var valgt og utnevnt, var også
tidlig ute. Det var en litt spent og nervøs stemning blant de brødrene som
skulle utnevnes til sine bestemte embeder. Men Stor Sire Harald Thoen og
hans delegasjon av Storembedsmenn
styrte hele institueringen på en stilfull,
høytidelig og behagelig måte. Dermed
falt ro over forsamlingen så vi andre
kunne oppleve og nyte den store begivenhet.
Storlogen møtte i tillegg til Stor Sire med:
Stor Sekretær Morten Buan
DSS Johnny Kristiansen
Stor Marsjall Olav Eggum
Stor Vakt Knut Borgen
Stor Arkivar Sverre Hjetland
Eks. DSS Randulf Meyer
Den nye logens chartermedlemmer
er:
Odd Fellow
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• Ola Olsen Rognstad
• Roger Kristiansen
• Knut Bergum
• Jan Kristian Larsen
• Bjørn Henning Steffensen
Og etter at Stor Sekretær Morten
Buan hadde lest opp fribrevets innhold, ble logens fribrev overlevert av
Stor Sire Harald Thoen.
Stor Sire Harald Thoen gikk så
over til å utnevne de valgte embedsmenn, og med kyndig hjelp av Stor
Marsjall Olav Eggum ble de valgte
embedsmenn utnevnt på en stilfull og
verdig måte.
De valgte embedsmenn er:
• Stor Repr Ola Olsen Rognstad
• Eks. OM Knut Bergum
• OM Bjørn Henning Steffensen
• UM Jan Kristian Larsen
• Sekr Frode Clausen
• Skattm Bjørn Mattsson
• Kass Bjørn Per Kyltveit
Etter at de valgte embedsmenn var
blitt utnevnt, overlot Stor Sire Harald
Thoen forsete til den nyutnevnte OM
Bjørn Henning Steffensen. Han installerte så de utnevnte embedsmenn.
Da alle seremonier var utført ble
det overrekkelse av gaver fra Storlogen, Distrikt 1, og Eks. DSS, samt fra
logene 92 Romerike, 1 Norvegia, 2
Eidsvold, 56 Johan Middelthon, 67
Castrum, 122 Gyldenborg, 132 Albert
Schweitzer og Rebekkaloge 63 Sinceritas.
En helt spesiell gave kom fra bror
Sigurd Frogner i vår moderloge, 92
Romerike. Det var en ny logesang
som han hadde skrevet. Det er en flott
sang, med et godt logeinnhold, som
kommer til å være til mye glede i
fremtiden.
Etter instituering og installasjon
fulgte det tradisjonelle taffelet, med
taler og blomsteroverrekkelse. For alle de tilstedeværende ble det en minnerik aften. Alle brødrene i den nye
logen tok med seg en masse inspirasjon hjem. Dette ble en spire til fortsatt stort arbeid for disse brødrene i
Vennskapets, Kjærlighetens og Sannhetens navn.
Tekst: Frode Clausen

Storlogens Hederstegn
tildelt Eks OM
Jan A. Nilsen
Under middagen på
Festlogen for loge nr
107 Torungens 20 års
markering 3. november
2003, ble Eks OM Jan
A. Nilsen tildelt Storlogens Hederstegn. DSS
Sigurd Holte sto for
den høytidelige tildeling. Distrikt Stor Sire
kom inn på alle de momentene som lå til
grunn for tildelingen av
denne høye utmerkelse
uten å nevne navn på
mottakeren. Da det etter hvert gikk opp for
mottakeren hvem det
dreide seg om, forsto vi
alle at dette kom som
en fullstendig overraskelse.

N

år vi ser på Eks OM Jan A. Nilsens merittliste i logesammenheng, er denne utmerkelsen
høyst fortjent. Han har tilhørt et eller
annet embetskollegium i 33 år, enten i
loge nr 61 Terje Vigen, i loge nr 107
Torungen, i leir nr 14 Sørland eller i leir
nr 22 Aust-Agder. En slik langvarig innsats er både bemerkelsesverdig og en
prestasjon. Når man satser så mye er
det åpenbart at man har sett hvor viktig
arbeidet i Odd Fellow Ordenen er. Ordenens bidrag til å foredle mennesker
er noe som man må oppleve for å gjøre
en slik innsats.
Ved hvert jubileum i de to overnevnte loger har han laget en historisk beretning. Det er blitt fem slike beretninger i
løpet av årene. Dette er en bragd som
øker vår historiske hukommelse.
Sammen med Eks OM Svein Sørensen i loge nr 61 Terje Vigen startet han
Odd Fellow Reiser i Aust-Agder og var
reiseleder på flere turer.
Eks OM Jan A. Nilsen har selvfølgelig vært benyttet til å holde utallige taler

Jan A Nielsen – meritert logebror nå også med Storlogens Hederstegn!

og foredrag gjennom sitt lange logeliv.
Hans store kunnskaper om logearbeid
og Ordensarbeid er en kilde vi embetsmenn og brødre har fått anledning til å
øse av. Det gir oss inspirasjon til å arbeide videre til beste for vår loge og
Ordenen. Logebrødre og embetsmenn i
loge nr 107 Torungen gratulerer sin nestor. Vi er sikre på at vi skal komme til
å høste av Eks OM Jan A. Nilsens
kunnskaper og erfaringer i mange år
fremover.
Tekst: Christian Grundesen
Odd Fellow
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Sitatet:

Går du i brodden for en alvorssak,
kan ingen tvil få gjort dig sen og svak;
men tankene på dem som kommer efter,
vil gi deg kallets tro og troens krefter.
Arnulf Øverland
i «Til en misantrop»
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Loge nr 2 Eidsvold

Lokalstoff

Vekst, utvikling og spenninger:

Loge nr 2 Eidsvold fyller
90 år
Norge ble selvstendig i
1905.
Hovedstaden
fikk sin første Odd Fellow loge i 1908, sin første
Rebekkaloge
i
1909, og opptakten til
den første verdenskrig
var like om hjørnet. I
dette mylder av utviklingslinjer så en ny
Odd Fello loge i Kristiania dagens lys for 90 år
siden.

D

et var et vågestykke å danne
en ny loge i et nytt land. Gustav Olaus Abrahamsen og
hans menn satset alt og tapte det meste. Loge nr 1 Norge ble instituert i
Stavanger 26. april 1898 med glød og
begeistring. Men den nye logen gikk
fort trett. Vanskelighetene kom som
hagl fra alle kanter. Etter fem år innstilte det hele. Dette var åpenbart bittert, ikke minst for Abrahamsen selv.
Men det var krefter som ivret for
omstart. En av dem var Samuel Johnson og en annen var den danske Stor
Sire Petrus Beyer. Beyer begynte å bli
en eldre herre, og den innsats og engasjement han viste er mer enn imponerende. Han var flere ganger i Kristiania og holdt Ordensforedrag for
interesserte menn. Han må ha hatt en
klokkertro på at det skulle lykkes å
starte Ordenen i dette landet. En tredje
som vandret i kulissene var Eks OM
Gustav Olaus Abrahamsen fra Stavanger som vel så en mulighet for at hans
loge kunne få et nytt liv i Kristiania.
Og det ble faktisk denne idéen som
vant frem. Da loge nr 1 Norvegia ble
åpnet 18. februar 1908, var det egentlig gamle loge Norges som hadde
skiftet navn og domicil – eller tilholdssted. Grunnstammen av medlemmer var loge Noregs medlemmer, og
de 14 medlemmene som Petrus Beyer
hadde innviet i Ordenen i provisoriske
lokaler 9. mars 1907. Innvielsen ble
gjort unna på en halv times tid.
Logen i Kristiania levde og blomstret.

OM Jan Henrik Eikeberg mottar den nye OM-kjedet som logen har fått i anledning 90års jubileet. Kjedet ble overrakt av giveren, Storrepresentant og Eks OM Gunnar Edvartsen.

I mai 1909 kom den første Rebekkaloge.
Alt lå til rette for en god utvikling. Men
Ordenserfaring og tradisjoner hadde man
ikke, like lite som man hadde hatt det i
Stavanger. Nå oppsto en ny type vanskeligheter i logen. Det var mange sterke
personligheter med ulik erfaringsbakgrunn som begynte å bryne seg på hverandre. Det vi kan kalle «håndverkergruppen» kom i opposisjon til det vi kan kalle
«akademikergruppen». Nå må ikke denne konflikten overdimensjoneres. Men
den var der, og den kunne ha kommet ut
av kontroll. En klar faktor var en viss irritasjon over den geskjeftige Sam. Johnson som med sin arbeidskraft, sine talegaver og organisatoriske evner dominerte
mer enn hva ønskelig var. Som en positiv
gest fra Stor Sire i Danmark ble han utnevnt til Deputert Stor Sire for Norge.
Dette synes mange brødre var anstaltmakeri. Det var tross alt bare to loger å være
deputert for. Sam. Johnson merket seg
kritikken, og i1913 takket han nei til dette embedet. Og etter det roet den saken
seg ned. Han ble senere Stor Sire for
Norge, og hans etterfølger var Eidsvolds
første Overmester, Gustav Eriksen.
Spenningene i logen kom allerede til
syne i 1910 og resulterte i en kampvotering om OM-stolen. Sittende OM Sam.
Johnson ønsket gjenvalg, men tapte for
apoteker Fredrik Chr. Wolff. Mens spenningen var sterk ble det skumlet om å
danne en ny loge. Men denne gangen
roet gemyttene seg.
Odd Fellow
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Men det varte ikke lenge før ønsket
om å danne en ny loge igjen tok form.
Da var vi kommet frem til 1913. Og 15.
november 1913 ble loge Eidsvold instituert i Kristiania av nettopp Sam Johnson.
De to logene skulle bruke samme sal og
samme utstyr. Sam Johnson hadde sett
for seg at alle norske Odd Fellow loger
skulle hete Norvegia, men selvfølgelig
ha forskjellige nummer. Denne tanken
ble effektivt torpedert ved at den nye loge fikk navnet Eidsvold.
Første verdenskrig sto for døren og
det var vanskelige tider for mange. I denne perioden som var en sann prøvelse,
vokste det frem et nytt fellesskap mellom
brødrene i de to loger. De hadde hyppige
møter. Loge nr 2 Eidsvold ble ledet av
OM Gustav Eriksen og i Norvegia presiderte den elskelige og fredsæle OM Carl
Sjøsted. Med disse to brødrene i førersetet borget alt for en harmonisk utvikling
som har vart frem til denne dag.
Loge nr 2 Eidsvold gjennomførte sin
90-årsdag med Festloge og med blikket
mot fremtiden, selv om en loge av denne
alder har solide og bevisste røtter.
En begivenhet ved jubileet er at logen
fikk i gave et nytt OM-kjede gitt av Storrepresentant Gunnar Bjørn Edvartsen og
hans kone Evy. Og kjedet er selvfølgelig
laget av en Norvegiabror, gullsmedmester Ole Petter Rasch Olsen.

1

2

3

4

Odd Fellow
i Spania

I

forrige nummer av Odd Fellow
Bladet rapporterte vi om instituering av ny loge i Spania, men
vi hadde ikke fått bildene fra denne
historiske begivenheten. Nå har vi

Det vokser under
Polarsirkelen

M

o i Rana fikk sin første
Rebekkaloge da loge nr
52 Grotten ble instituert
24. januar 1976. Vel 27 år senere
er en ny Rebekkaloge i emning i
Mo i Rana.
Det er fra før av to Odd Fellow
loger i Mo, nemlig 83 Orion og
121 Yggdrasil som ble instituert
henholdsvis i 1972 og 1990.
Under en høytidelig seremoni i
Odd Fellow huset 29. oktober
2003 ble Rana Rebekkaforening
stiftet. Til stede var 47 søstre fra
henholdsvis loge nr 52 Grotten og
loge nr 43 Kilden.
Storrepresentant Lisbeth Frantzen ledet verdig og elegant den
høytidelige handling. Det lokale

fått bildene, og det er morsomt å
kunne vise leserne bildene fra denne begivenheten. Det er grunn til å
tro at de spanske logene vil gi Odd
Fellows fra de nordiske land en
mulighet til å leve et fulltonenede
Ordensliv under oppholdet.
Foto: Bjørnulf Heggen

Rebekkakoret satte også denne
gang en ekstra spiss på det hele
med sine kunstneriske innslag. I
vår Orden er det viktig å kunne
glede oss over det kunstneriske.
Rebekkaforeningens styre har
denne sammensetning:
• Formann Helga Vargdal
• Nestformann Turid Mellingen
• Sekretær Mette-Marit Wright
• Kasserer Gurill Helland
• Arkivar Tove Jørgensen
Alle erklærte seg villige til å
påta seg sine respektive verv og
ble informert og formant om den
enkeltes oppgaver. Storrepresentant erklærte så Rana Rebekkaforening for lovlig stiftet. Deretter
ble det overrakt gaver til den nystiftede foreningen, og formann
Helga Vargdal takket for disse.
Vi ser alle frem til at foreningen

Odd Fellow
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BILLEDTEKSTER:
Nr 1: De fire nordiske Stor Sirer.
Nr 2: De fire sammen med de valgte
embetsmenn i Costa del Sol. Fra venstre Kasserer Alf Christensen (Danmark), Sekretær Bengt A Johansson
(Sverige), Overmester Flemming Halberg (Danmark), Undermester Bjørnulf Heggen (Norge) og Skattmester
John Jørgensen (Danmark).
Nr 3: Dansestudie.
Nr 4: Stor Sire Harald Thoen holder
sin tale.

Sittende fra venstre: Nestformann Turid
Mellingen og Formann Helga Vargdal.
Bak fra venstre Sekretær Mette-Marit
Wright, Kasserer Gurill Helland og Arkivar Tove Jørgensen.

skal bli en ny og livskraftig loge,
og at Odd Fellow Ordenen nå vil
bli ytterligere styrket.
Tekst: Mette-Marit Wright
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Nye brødre og søstre

Nye brødre og søstre

Nye Ordensmedlemmer og Veteraner
Nye brødre:
1 NORVEGIA Oslo
Funkqvist, Robert
2 EIDSVOLD Oslo
Postl, Thomas Fjeld
4 DE SYV FJELDE
Bergen
Bull, Ivar Anders
Øvrevik, Petter Bull
5 VESTERLEN Stavanger
Gundersen, Egil
Mæle, Jan Bjørnar
Sterken, John Andrew
Simensen, Rolf Håkon
6 RUNE Kristiansund
Steigedal, Frank Roger
8 HARALD
HAARFAGRE Haugesund
Wold, Sigurd
9 EKESTUBBEN m.d.g.s. Stavanger
Tunge, Kim Ivar
Hûffmann, Odd Hermann
Hurlen, Torbjørn Peter
11 VEØY Molde
Gautvik, Gunnar
14 POLARLYS Harstad
Rochmann, Frank
Olsen, Inge
Høgaas, Nils Magnus
Fjelldahl, Roar Erling
15 KONGSHAUG
Sandefjord
Fredriksen, Fritz
16 HIMINGEN Notodden
Kaasa, Håvard
Kittilsen, Jardan
19 THULE Tromsø
Myrvang, Robin Holger
Johansen, Tommy Åge
Gerhardsen,
Åge Alf Magnus
22 THOMAS WILDEY Oslo
Dæglum, Ugur Eddie
23 GANGE-ROLV
Ålesund
Berg, Ingebrigt
25 SAM. JOHNSON
Bergen
Førde, Axel
Skau, Einar Henry
Kartveit, Inge
Brurås, Kjell
27 KONG SVERRE
Tønsberg
Grønodd, Jørn Anders
33 SØLVET Kongsberg
Neumann, Fredrik
Wang, Geir Kåre
Rødberg, Hans
Røraas, Stian
40 VERN Horten
Haaland, Eigil
Bjerke, George E.
41 SKAULEN Sauda
Haraldsen, Jan Ove
Flokketveit, Odd
Brynjolfsson, Thorvardur
45 BAUNE Fredrikstad
Auseth, Arne
49 HARDANGER Odda
Berge, Tom
Dagestad, Øyvind
51 FOLDEN Moss
Ringstad, Per
52 CATENA Haugesund
Eilerås, Ivar
Nøkling, Karl Henry
Bystrøm, Leif Erik
Hovda, Olaf

Sakkestad, Rune
56 JOHAN
MIDDELTHON Oslo
Eisenberg, Christian
Nilsen, Knut Håkon
61 TERJE VIGEN
Arendal
Svendsen, Lasse
65 BOREA Tromsø
Jensen, Jonny
Karstein Leander
Lium, Karl Sigfred
66 GUNNERUS
Trondheim
Hammervik, Gunnar Harald
Ulvnes, Kolbjørn
Herfjord, Ragnar
67 CASTRUM
Kongsvinger
Nyborg, Erik
Bratberg, Magne
Engebråten, Morten
Jullum, Per
Strandberg, Tom
Borge, Vidar
70 KVITBJØRN
Hammerfest
Johansen, Kjell
Andersen, Paul Erling
77 NYKEN Stokmarknes
Larsen, Geir Einar
Pettersen, Ivar
Holten, Roar
Carstensen, Thor-Helge
78 SVARTISEN Glomfjord
Kristensen, Bjørn Espen
Myrvang, Jann Einar
Hjertø, Odd Svein
Sørsandmo, Willy
85 DE TRE HOLMER Holmestrand
Korsgården, Fred-Olaf
92 ROMERIKE Lillestrøm
Rundtom, Arne
Pettersen, Bjørn Tiberg
Sørum, Per Andreas
Berntzen, Per
96 ORIGO Tromsø
Carlson, Magnus
Anderssen,
Rune Brendeford
98 HENRIK IBSEN
Grimstad
Nielsen, Tom Bent Opsal
101 FANNE Molde
Knutsen, Bernt
Vestad, Geir Tore
Vikene, Åsmunn E.
103 LISTER Farsund
Egerhei, Kjell
Furu, Kjell Inge
Rinde jr., Leif
Olsen, Odd Jan
Bergheim, Øyvind
106 BODIN Bodø
Beltestad, Hermod
Karlsen, Steinar
Sætre, Viggo
109 NIDAROS Trondheim
Basmo, Bjørn
Selvli, Rolf
Kaspersen, Svein Arne
112 HØYEVARDE
Karmøy
Simonsen, Geir Henry
Ceglarek, Jacek
Thunes, Karsten
115 ANKERFESTET Steinkjer
Hiller, Harald
118 TORE HUND Harstad

Odd Fellow

Gjøvik, Arnfinn Henry
Solsvik, Torstein
119 TORGHATTEN Brønnøysund
Olsen, Bertil Kristian
122 GYLDENBORG
Kongsvinger
Lysen, Bo Olaf
Øiseth, Egil Roar
Sletholen, Terje
123 STELLA NOVA Bodø
Larsen, Mathis Johansen
Halsos, Rune
Nilsen, Torbjørn
128 LYNGØR Tvedestrand
Skogli, Rolf Arne
Rueness, Torleif
131 GRIP Kristiansund
Edvardsen, Eivind Kulø
Kristoffersen, Terje
137 FRIAREN Stranda
Johnsen, Astor
Opsvik, Kjell Sindre
140 SVERD I FJELL
Stavanger
Høiland, Kjell Odd
Voll, Ove Harald
Kjernes, Pål
Hage-Olsen, Rolf
Høiland, Thor
141 FJELLKJEDEN Oppdal
Setrom, Ola
Sæther, Sivert
142 ISHAVET Tromsø
Myhre, Ørn
144 MARMOR Saltdal
Rystad, Jan Chrijan
Solberg, Kjell Fredrik
146 RAUMAR
Almroth, Bjørnar
Ulvestad, Jan Olav
Gudmundsrud, Jon
Opstad, Øystein
25-års Veteraner:
5 VESTERLEN Stavanger
Høynes, Johannes
Fossmark, Sigmund
Roaldsøy, Ragnar
6 RUNE Kristiansund
Enaasen, Birger
19 THULE Tromsø
Berg Jenssen, Per Jostein
21 FRATERNITAS Bergen
Strand, Harald Hilmar
22 THOMAS WILDEY Oslo
Thorkildsen, Dag Nysten
31 ERLING
SKJALGSSON Stavanger
Helgesen, Svein
48 FÆRDER Sandefjord
Sunde, Per
50 BERGENSIANA
Bergen
Vartdal, Helge
Rønshof, Erik Hilmar
52 CATENA Haugesund
Sørhaug, Steinar Magnus
Vikse, Gunnar
54 LOFOTKJEDEN
Svolvær
Fredriksen, Yngve Nikolai
Lauritsen, Kasper
Karl Amandus
55 VARANGER Kirkenes
Røtvold, Trygve
61 TERJE VIGEN
Arendal
Sørensen, Aage
Thorkildsen, Sverre
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65 BOREA Tromsø
Steffenakk, Olaf
74 FJORDLENKEN Førde
Flåm, Robert
75 VERITAS Fagernes
Nybråten, Kjell Asmund
76 STIKLESTAD
Levanger/Verdal
Johansen, Bjørn
Myhre, Jon Lasse
82 VESTERVEG Ålesund
Fossum, Torbjørn Harald
84 DE TRE KJEDELEDD
Finnsnes
Bakkelund, Svein Jørgen
Bendiksen, Ottar Hagbart
85 DE TRE HOLMER
Holmestrand
Hilsen, Odd
90 VESTERHAV
Haugesund
Halvorsen, John Henry
Hauge, Reidar Arnold
96 ORIGO
Tromsø
Andreassen, Per Gran
Jørgensen, Jahn Gunvald
97 LODVE LANGE
Narvik
Dahl, Roard
Nordgård, Eirik
101 FANNE Molde
Hoem, Asbjørn
104 GLOPPANG Sandane
Bolseth, Magnus
Helgheim, Jonfinn
Helland, Gunnar Johan
119 TORGHATTEN Brønnøysund
Mathisen, Ingar
120 COLIN ARCHER
Larvik
Evensen, Per
129 OSCARSBORG Ski
Vinje, Jan Erik
134 GODTHAAB Sandnes
Ramsland, Gustav Adolf
135 MÆRDØ Arendal
Steller, Fritz
40-års Veteraner:
37 VOLUNTAS Gjøvik
Hjorthol, Karl
48 FÆRDER Sandefjord
Stickler, Odd Øistein
107 TORUNGEN Arendal
Knutsen, Martin
116 UTSTEIN Stavanger
Bjørnevik, Leif
50-års Veteraner:
29 DROFNUM Drammen
Vik, Halvard
33 SØLVET Kongsberg
Sanness, Birger T.
46 FRENDAR Volda/Ørsta
Halse, Ingvar
Nye søstre:
2 URANIA Oslo
Mørk, Diddi Mona
Mårteig, Tove
Høgåsen, Wenche
5 DE SYV STJERNER
Bergen
Gjøstein, Gerd
Berge, Grete
Sandland, Jessie Vibeke
Annaniassen, Karin Marie
Tylden, Kjellaug
6 ST. VERONIKA Ålesund

Nye Ordensmedlemmer og Veteraner
Istad, Berit
Kristiseter, Else
Fredriksen, Oddbjørg
Henriette Karin
7 DE HVITE LILJER
Kristiansand
Sølvberg, Elisabeth
Middelthon, Katarina
11 CONCORDIA Tromsø
Thoresen, Miriam
15 VIA NOVA Skien
Sveva, Ann Mari
Jensen, Edel
Holmberg, Frid
20 MÄRTHA Trondheim
Almås, Oddrun Anne-Lise
21 MAUD Hamar
Borgen, Agnes
Wedøe, Karen Margrethe
24 BAUGEID DAGSDATTER Porsgrunn
Omsland, Tone
25 IRENE Oslo
Pfister, Anne-Kin
Revlem, Eva
Breidablikk, Torhild Støa
Lindrupsen, Åse
32 HILD Molde
Oterhals, Anny Irene
Andebrg, Kari
Sletten, Karin Elise
Male, Målfrid
36 TINN Rjukan
Garden, Inger Lisbeth
Jore, May
37 VERDANDE
Sandefjord
Schmidt, Lis Margrethe
50 KJEDEN Sarpsborg
Ødegård, Tove
Lehmann, Unni Borvik
Tolleshaug, Vigdis
51 FORTUNA Arendal
Johansen, Brit
Johnrud, Merete Moen
53 GYDA Fagernes

Nereng, Ingrid Marit
Berglid, Marit
54 BØLGEN Sortland
Johansen, Anne-Karin
Andreassen, Tove Lundbakk
56 CAMILLA COLLETT Kristiansand
Nygaard, Aud Grindland
Berås, Brit Kari
Dyrstad, Elin
59 SELENE Finnsnes
Haugan, Line Miriam
Tverelv, May Eirin
Kajander, Sidsel Marie
70 ARCTANDRIA
Svolvær
Steinsvik, Anne-Turid
Willassen, Liv Johanne
Sætran, Oddveig
Fredriksen, Solveig Karen
73 MAGDALENE
Trondheim
Skarpnes, Gørild
Nordgård, Kari
81 GJERTRUD RASK
Harstad
Nygård, Aud Haldis
Eilertsen, Inger
Robertsen, Inger Marie
Moen, Ulla
84 KALKEN Sunndalsøra
Gravem, Ingelin Elinor
Melkild, Reidun Oddny Bryn
86 ANGELICA Steinkjer
Næss, Ingrid
87 STELLA POLARIS
Bardufoss
Larsen, Elvira
Svendsen, Karina
Bjelland, Randi H Myren
95 KRISTIN Tønsberg
Klemmetsby, Berit
Dale, Main Lisbeth Teien
Magnussen, Nina
97 LANTERNEN Florø
Espeland, Reidun

UngdomsCamp

S

å er det igjen tid for å tenke på
sommerferien, og Odd Fellows
ungdomscamp. I år arrangeres
den på Gotland fra 26. juli til 3. august.
Odd Fellow International Theme
Camp startet for mer enn 10 år siden.
Målet er å samle ungdommer i alderen 14 – 19 år hvor foreldre/besteforeldre er medlemmer i Ordenen til en
intensiv uke et sted i Europa. Arrangører er de nasjonale ungdomskomiteene og tilbudet har vært variert.
Cirka 50 ungdommer samles derfor årlig, flere deltar fra år til år, og
har skapt et felleskap som gjenopplives hvert år på nye steder med
nye opplevelser. Basen for årets leir

102 CONSTANTIA Oslo
Skorge, Beate Christine
Pedersen, Ellen kristine
Klaveness, Grethe
103 KONVALL Stathelle
Naper, Inger
Wold, Katrine
Måbø, Magnhild
104 MÅKEN Grimstad
Birkedal, Unni Fuglestvedt
Thompson, Unni
108 KIRSTEN
FLAGSTAD Hamar
Vikhold, Anne Karin
Pedersen, Inger-Helen
Gaarder, May-Britt
111 STORFJORD Stranda
Lunde, Anne Mari
Skålvik, Gullveig
Leganger, Randi
25-års Veteraner:
11 CONCORDIA Tromsø
Møller, Maiann
Lund, Lene Margrethe
15 VIA NOVA Skien
Timland, Kirsten
18 RAGNHILD Oslo
Rønneberg, Åse Berit
20 MÄRTHA Trondheim
Laanke, Magnhild
Brøttem, Gitta
21 MAUD Hamar
Edvardsen, Solveig Helene
22 NOOMI Stavanger
Samuelsen, Inga
24 BAUGEID
DAGSDATTER Porsgrunn
Kåsa, Grete Rossing
30 SIGRID UNDSET
Lillehammer
Johansen, Jorann
45 FRØYA Åndalsnes
Tomren, Inger
Grøvdal, Olaug
47 VICTORIA Oslo

er på Tors Gård, et vandrehjem 5 km
nord for Visby. Det arrangeres mange
forskjellige aktiviteter og utflukter.
Det kan nevnes bueskyting, dykking i
kalkbrudd, flåtestafett, fotballgolf og
fem-kamp.
Overnatting og frokost, lunsj og
middag i 8 dager, sykkel i 8 dager,
aktiviteter og utflukter samt transport
fra Stockholm til Visby med buss og
båt koster SEK 4 500,-. I tillegg kommer reisen tur/retur Stockholm. Interessert? Ta kontakt med Cecilie Hexeberg, telefon 22 51 94 51, e-post:
nordissa@online.no, eller Morten
Buan, e-post: morten.buan@oddfellow.no
Påmeldingsfristen er 15. april
2004.

Odd Fellow
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Lønaas, Wenche
48 DUEN Notodden
Øya, Ingunn
Goberg, Gunvor Annie
52 GROTTEN Mo i Rana
Heimen, Kirsten
Øines, Marit
Fredheim, Norunn
55 MARGRETHE Odda
Bådsvik, Kari I. Saksvoll
Holtmoen, Unni Marie
59 SELENE Finnsnes
Hansen, Rigmor
Knutsen, Solveig
Løkås, Gerd Karin
62 TILLA VALSTAD Asker
Christensen, Olaug
63 SINCERITAS Lillestrøm
Mila, Liv Synnøve
65 TERESA Oslo
Wolden, Gunn
66 MILKA Moss
Kristoffersen, Jorunn
Andresen, Gerd Juul
70 ARCTANDRIA Svolvær
Nilsen, Gunn Sissel
76 PERLEN Stavanger
Vålberg, Eli
97 LANTERNEN Florø
Rognaldsen, Anny
98 ISSOLEIE Narvik
Tobiassen, Kerstin
101 BIRGITTA Sandnes
Haaland, Thordis Marie
40-års Veteraner:
9 CARITAS Oslo
Grønli, Aase
10 SEMPER ARDENS Moss
Schei, Martha
20 MÄRTHA Trondheim
Bartnes, Gjertrud
57 RØSSLYNG Bergen
Sørensen, Liv
82 FELICITAS Hønefoss
Brynestad, Gerd

Gotland – øy i Østersjøen mellom Sverige og Litauen. Yndet feriemål for nordmenn i alle aldre.
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Odd Fellow Torget
Bransje/Firma
ADVOKATER
Advokatene Aspeflaten, Løitegård & Frønstrup
ARKITEKTER
Arkitekt MNAL
AVFETTINGSPRODUKTER
OK Kjemi Drammen AS
BANK•FINANSINSTITUSJON
Haugesund Sparebank
BEGRAVELSESBYRÅER
Odd Abbedissen Begravelsesbyrå
BENSINSTASJON
Esso Sandmoen – Dag og Natt www.essosandmoen.no
BILSALG•REKVISITA•UTLEIE•SERVICE
Raglamyr Bilutleie
Raglamyr ESSO Servicesenter
BILGUMMI
Western Bilgummi AS
BILSALG
Nymo Bil AS
BLOMSTER
Operablomsten
Orchidée Blomster
Fredrikstad Blomster
Drivhuset
Os Blomsterservice
BOBILUTLEIE
Målselv Bobilutleie
BOKHANDEL
Stange Bok og Papir A/S
Stjørdal Bokhandel A/S stjordal.bokhandel@start.no
Bokmarkedet.no – Brukte Bøker hansa@bokmarkedet.no
BRANNBILER OG UTSTYR
Braco AS
BRANN- OG VERDISIKRING
N.R. Brannsikring A/S
BRODERIER
Fredrikstad Broderiforretning
BYGGMESTER
Arne Holhjem A/S
BYGG – TØMRER
Portnerservice A.S www.portnerservice.no
CATERING OG SELSKAPSMAT
Reidar´s Selskapsmat
DAMEKLÆR
Zig Zag
DAME- OG HERREKLÆR
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
FERIE OG FRITID
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
Torrevieja v/stranden http://www.spaniasommer.com
FLYSELSKAP
KATO AIRLINE AS
FILM-FOTO-VIDEO
Fotoservice A/S
FRISØRER
Art Beauty Cut
Ernst Frisørsalong
Lille Salong
GALLERI•RAMMEVERKSTED
Hantho Galleri og Rammeverksted
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Odd Fellow Torget: Annonsering, adresseforandringer, oppsigelser, endrede persondata etc: Finn Olstad, finols@online.no

Kontaktperson

Telefon

Postnummer

Lars Aspeflaten

35 55 41 70

3901 PORSGRUNN

Atle Ustad

22 59 28 56

0360 OSLO

Sven Karlsen

32 80 10 70

3003 DRAMMEN

Odd Tofte

52 70 50 00

5527 HAUGESUND

Odd Abbedissen

55 15 40 90

5147 FYLLINGSDALEN

Jan Erik Jacobsen

72 84 88 65

7072 HEIMDAL

Gulleik Kruse Haaheim
Gulleik Kruse Haaheim

52 71 73 10
52 71 73 10

5536 HAUGESUND
5536 HAUGESUND

Kjell Western

32 22 74 00

3400 LIER

Kjell Nymo

75 50 79 00

8041 BODØ

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

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

0181 OSLO
0178 OSLO
1607 FREDRIKSTAD
4021 STAVANGER
5201 OS

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

Kevin Hunter Nielsen

91 55 02 13

0657 OSLO

Reidar Larsen

51 52 23 22

4001 STAVANGER

Reidun Persson

22 43 06 90

0157 OSLO

Gunnar Vikse
Arne Kobberød
Per Hauge
Tor S Adolfsen
John Øveraas

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

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

0282 OSLO

22 52 41 00

Einar Åstorp
91 33 35 03/ 22 43 09 49
Morten Hedenstrøm
64 95 79 36
Odd Furuseth
98 07 29 05
Egil Aass
92 46 71 37
Baard Mahle
66 78 02 17

0264 OSLO
1555 SON
(0034) 67 96 70 100
0280 OSLO
1386 ASKER

Torlaug Karlsen

76 98 13 80

8536 EVENES

Dag Magne Søyland

51 58 68 27

4023 STAVANGER

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
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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
Hotel Neptun
Mosjøen Hotell AS
HYBLER/HYBELLEILIGHETER
A/S Stortingsgt 28
KONTORMØBLER OG AV-UTSTYR
Kontor- og AV-utstyr www.kontorav.no
Kinnarps Kontormiljø
KUNSTHÅNDVERK
VIVIS-VEV
KRANER, TALJER OG LØFTEUTSTYR
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
REKLAMEBYRÅER
Embla Reklamebyrå
REKVISITA
Polar Dekk AS www.polar-dekk.no
REISEBYRÅER
Oppland Arrangement AS
RENHOLD OG HJEMMEASSISTANSE
AB Renholdsservice
RESTAURANT•PUB•BAR
Sir Toby AS
REVISORER
Statsaut revisor Steinar B Syvertsen
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
STORKJØKKENUTSTYR
HUMA AS www.HUMA.no bjorn@huma.no
TAKSERING
Takstsenteret
TRANSPORT
Jørgen Langum Transport -lastebil med kran
Lindstrøm Transport A/S
TRYKKERI
Gløsmyr Trykk
A/S Karmøy Trykkeri
TRUCKER
Materialhåndtering AS
VAKTSELSKAPER
Securitas AS

Odd Fellow

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
Hermann Loftheim
Bård Bergrem

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

9365 BARDU
9480 HARSTAD
5500 HAUGESUND
8651 MOSJØEN

Svein Solberg

22 01 20 40

0161 OSLO

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

Ole Skrondal

70 18 90 40

6051 VALDERØY

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

52 71 44 90
77 60 69 30

5501 HAUGESUND
9002 TROMSØ

Tor Håland

52 73 80 50

5522 HAUGESUND

Bjørn Finjord/Alf Bjørn Finjord 77 07 97 70

9498 HARSTAD

Anders Lunde

61 12 06 00

2890 ETNEDAL

Berit Merg

22 38 16 24

0463 OSLO

Ivar Øistein Lae

90 62 36 06

5525 HAUGESUND

Steinar B Syvertsen

32 89 44 50

3018 DRAMMEN

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

67 98 05 20

1472 FJELLHAMAR

Bjørn Steinar Olsen

22 62 61 60

0659 OSLO

Per Egil Ilsaas

67 11 57 75

1319 BEKKESTUA

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

19

Bladet

OFB 1•04

16.04.04

15:53

Side 20

Gaveartikler

Odd Fellow Utstyr

VASKERI OG RENSERI
St Hanshaugen Service Systemer
Bjerregaardsgaten Renseri (rens og vask)

Trine Havn
Thor R Eriksen

22 60 97 31
22 20 28 95

0170 OSLO
0174 OSLO

Vil du støtte Odd Fellow Bladet?

Art nr 1062

Tegn en annonse i Odd Fellow Torget!
Kontakt Finn Olstad:
finols@online.no

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,-.

Antall

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

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

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 1018

Gaveartikler
Art nr 1020

Art nr 1005

Art nr 1021

Art nr 1040

Art nr 1009

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

Bladet

UTSOLGT!

Art nr Betegnelse

Odd Fellow

21

Bladet

OFB 1•04

16.04.04

15:53

Side 22

Ketil Stokkan

Redaktørens refleksjoner

Kanselliets
telefoner:

Like
godt
danse

M I N
M E N I N G :

KETIL STOKKAN

E

t amerikansk ektepar, som
begge er ivrige Odd Fellows,
sendte dette brevet til meg.
Brevet er opprinnelig skrevet av
en 83 år gammel kvinne, og jeg
oversatte det så godt som det går
an. Siste linja i brevet sier alt:
– «Jeg leser mer og tørker
mindre støv. Jeg sitter på utsiden
av huset og nyter utsikten uten å
bry meg så mye om ugresset i hagen. Jeg bruker mer tid på familie
og venner og mindre tid på arbeid. Livet er noe man nyter, ikke
bare holder ut. Jeg forsøker å
anerkjenne øyeblikkene og sette
pris på disse Jeg har sluttet å spare på kinaserviset og krystallet til
en eller annen spesiell anledning.
Det er en like god anledning at
jeg har gått litt ned i vekt, fått reparert utslagsvasken eller plukket
de første vårblomstene. Jeg kler
på meg den fineste drakten når

jeg går i butikken. Jeg kan også
finne på å kjøpe noe småtteri for
en hundrings uten at noen misbilliger meg. Jeg sparer ikke min
beste parfyme til spesielle selskaper, men bruker den til hverdags.
Jeg er på vei til å miste ordene
«en dag» eller «en gang» fra mitt
ordforråd. Dersom noe er verdt å
se eller høre, så vil jeg se og høre
det nå.
Jeg er ikke sikker på hva andre
ville gjort dersom de visste at de
ikke kom til å være her når morgendagen, som de tar for gitt,
kommer. Jeg tror de ville ringt familie og nære venner slik at de
straks kunne rydde opp i gamle
misforståelser og uoverensstemmelser. Jeg kan tenke meg at de
ville gått ut og spist en bedre
middag på en favorittrestaurant.
Dette er bare noe jeg gjetter. Jeg
vet jo ikke sikkert.
Det er de små tingene som jeg
lot være ugjort som gjør meg så
sint. Sint fordi jeg ikke skrev visse brev «en gang», sint og lei fordi jeg ikke fortalte mange nok
ganger hvor glad jeg er i min
mann og mine barn. Nå forsøker
jeg hardt å ikke utsette, holde tilbake eller spare på noe som kan
bringe latter og lyst inn i våre liv.
Hver eneste morgen når jeg åpner
øynene, sier jeg til meg selv at
denne dagen er spesiell. Hver
dag, hvert minutt, hvert eneste

Odd Fellow
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Ordenskanselliet
22 83 92 40
Telefax:
22 83 81 88
Kansellisjef:
22 83 92 48
Odd Fellow utstyr:
22 83 92 50
Odd Fellow Bladet (annonser!):
Finn Olstad
23 38 04 24
91 33 43 65

Kjære
leser . . .

åndedrag er i sannhet en gave fra
Gud.
Dersom disse ordene skulle nå
akkurat deg, så er det fordi noen
har tatt bryet med å videresende
brevet. Men dersom «noen» er
altfor opptatt til å sende disse
ordene videre til noen du kjenner,
så vil det ikke være første gangen
«noen» unnlot å gjøre det lille ekstra som virkelig betyr noe i et
forhold. Vi bruker for liten tid til
å pleie forholdet mellom oss selv
og våre medmennesker. «Folk
sier at ekte venner alltid må holde
hverandres hender, men ekte venner trenger ikke å holde hender
fordi de vet at den andre hånden
alltid vil være der» («People say
true friends must always hold
hands, but true friends don't need
to hold hands because they know
the other hand will always be there.»). Jeg tror ikke på mirakler.
Jeg stoler på dem. Livet er kanskje ikke den festen vi håpet på,
men mens vi nå engang er her
kan vi like godt danse».
Fine ord, ikke sant?
Med vennlig hilsen
i Vennskap, Kjærlighet
og Sannhet,
Ketil Stokkan

Stortingsgt 28:
Svein Solberg:
Telefon: 22 01 20 40
Telefax: 22 01 20 45

Utenlandske
adresser:
Foto: JEJ

H

er forleden sto en torpedo – en
brutal pengeinnkrever – frem i
fjernsynet med sin bekjennelse. Den gikk kort og godt ut på at uansett hvor mye han ødela for andre
mennesker og gav dem så vel fysiske
som psykiske skader, tok han hverken
hensyn til det eller brydde seg om det.
Dette må karakteriseres som ufølsomt,
hensynsløst og egoistisk. Jeg vil tror
at de fleste som så programmet ble
sjokkert over at et menneske kunne
stå frem og fortelle slikt i klartekst.
Vi er ikke vant med at ondskapen
så personlig grelt ser oss i hvitøyet.
Det formelig slo imot en som et iskaldt gufs.
Innslaget forfulgte meg noen dager,
og jeg tenkte at dette er det stikk motsatte budskap av hva den Gyldne Regel sier om at alt hva du vil at andre
skal gjøre mot deg, skal du gjøre mot
dem. I denne konkrete situasjon passer det kanskje bedre med varianten
om at alt du ikke vil at andre skal gjøre mot deg, skal heller ikke du gjøre
mot dem.
Men også en annen tankerekke
vokste frem hos meg. Jeg tok selvfølgelig avstand fra torpedoens bekjennelser. Men det alvorlige spørsmål er
om dette bare blir en teoretisk øvelse.
Jeg måtte tenke over om jeg lever mitt
liv slik at jeg ikke skader andre hverken fysisk eller psykisk, og om jeg er

så hensynsfull, empatisk og altruistisk
som jeg liker å tro om meg selv.
Det er jo ikke det torpedoen sier
som er det skremmende. Det skremmende er det han gjør og de konsekvenser dette fører med seg. Om jeg
ikke sier det torpedoen sier, men har
en livsførsel som gir de samme konsekvenser, er vel han og jeg like gode?
Eller like dårlige for å være mer presis.
Det er vel handlingene våre som
mest preger vår omgivelser, ikke det
vi mer eller mindre vakkert formulerer av ord. Derfor vil jeg ikke bare ta
avstand fra torpedoens bekjennelse,
men også forsøke å leve anderledes
enn ham.
Men du verden hvor vanskelig det
egentlig er.

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.: 00 34 92 87 25 008
Møtested: Hotell Teraza Mar
Puerto Rico

En reise i
Johanitterordenens fotspor
går til Rhodos fra 12. til 26. september
2004. Reiseleder: Redaktør Kjell-Henrik
Henriksen. Ta kontakt med bror Sven M
Løvik, tlf 37 04 15 03, sven.loevik@c2i.net

Odd Fellow
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B-Blad
Returadresse ved varig endring:
Odd Fellow Bladet
Stortingsgaten 28
0161 OSLO

Trær
Herre, det er veldig mange rare ord.
Ikke minst i Bibelen.
De står der som store trær.
Selvsagte, men likevel på en måte
ubegripelige.
Rettferdighet det er som en stor furu.
Jeg kan støtte meg mot den og se rett opp
i Himmelen.
Nåde det er et bøketre.
Veldig og bredt.
Jeg kan stå under det i sol,
og vind og regn.
Håp det er en asp.
Den står skjelvende og skimrer
hvit i en stille glede.
Kjærlighet trodde jeg først var en
eksotisk plante,
en palme, et fikentre eller noe veldig sjeldent
noe.
Men så er det jo en gran.
Og jeg vet at det finnes enorme skoger med
gran.
Herre, takk for at vi får leve i skogene
av dine ord.
Foto: JEJ

Oskar Stein Bjørlykke

