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Stor Sire har ordet
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O

Som dagene går

Våre liv er
fylt av valg

slo bys byvåpen, eller tidligere
betegnet som bysegl, vil jeg tro
svært mange har sett i en eller
annen forbindelse opp gjennom årene.
Byvåpenet eller seglet, fremstiller St.
Hallvard med en møllesten i den ene
hånden og piler i den andre.
Slik historien fortelles i dag, beskriver den legenden om høvdingsønnen
Hallvard fra Husaby i Lier ved Drammen, som en maidag i 1043 var i ferd
med å legge ut med båt på Drammensfjorden. Da, plutselig kommer en gravid
kvinne springende mot stranden. Hun
forfølges av to rasende menn som beskylder kvinnen for tyveri. Hallvard, som
er sterkt i tvil om de to forfølgerne taler
sant, foretar et valg – han tar kvinnen
om bord i båten og legger ut på fjorden.
Imidlertid klarer forfølgerne ved hjelp
av pil og bu, å drepe både kvinnen og
Hallvard. I følge sagnet ble kvinnen begravet på stranden. Hallvard ble senket i
fjorden med en møllesten rundt halsen.
Etter noen tid fløt liket av Hallvard opp
til overflaten med stenen rundt halsen.
Han ble gravlagt på Husaby, og på hans

grav begynte det straks å vise seg jærtegn. Etter dette ble Hallvard regnet for
helgen, og hans relikvier ble ført til
Oslo.
I juni måned hvert år settes spillet om
St. Hallvard opp på stedet hvor dramaet
skal ha foregått. Spillet, som heter
”Hallvards valg”, omhandler ikke bare
ovennevnte historie, men også alle de
valg som Hallvard som høvdingsønn må
ta. Fra han som liten gutt ble stilt overfor sitt første store valg, om han skulle
forsvare – eller ikke – en frigitt trellejente, gjennom sitt unge liv og frem til sitt
siste valg som han tok på sin dødsdag 23
år gammel. Jeg hadde gleden av å se
spillet ”Hallvards valg” tidligere i år.
Som alle andre som var tilstede lærte
også jeg noe av historien, eller legenden
om man vil. I ettertid har det slått meg
hvor viktig erfaring er når vi går gjennom livet og foretar ett av våre mange
valg. Sin unge alder tiltross, gjennom erfaring gjorde Hallvard sine valg. De
mange valgene den unge høvdingsønnen
tok viste at han lærte. Han lærte av sine
valg, både de riktige og de gale, og gjen-

Odd Fellow
Bladet 3•04

Odd Fellow

nom årene utviklet han seg til et godt
medmenneske. Så langt legenden om St.
Hallvard, som for øvrig også har gitt navnet til loge nr. 10 St. Hallvard i Oslo
Livet er, for oss alle, fylt av valg. De
valg vi foretar er i stor grad basert på erfaring, og bør i tillegg ha samvittigheten
som en korrigerende rettesnor. Har vi
gjort et galt valg ønsker vi neppe å gjenta det. De rette valg er ikke bare basert
på erfaring. Kunnskap og målrettet arbeid ligger også til grunn for våre valg.
Utdannelsesminister Kristin Clemet har
gitt uttrykk for at man ikke kan stappe
kunnskap inn i mennesker. Jeg tror hun
har rett. Men alle bør kunne gis tid og
muligheter til å foreta de rette valg, og
derigjennom å tilegne seg kunnskap. Vi
er alle forskjellige mennesker. Vi velger
forskjellig. Vi oppfatter forskjellig. Det
som er hverdag for noen er eventyr for
andre. Det som er erfaring for noen kan
være en første gangs opplevelse for andre. Kanskje man også burde ta noen valg
om er utradisjonelle? Kanskje man burde overraske seg selv? Velge noe – si
noe – gjøre noe – som er annerledes enn
de vanlige rutinene? Kanskje man burde
foreta flere valg til innvortes bruk? I en
til tider hard hverdag, i et sterkt internasjonalt og flerkulturelt samfunn, i et
liv med stadig mangel på tid – burde
man kanskje foreta en liten etisk rensing
av sitt eget liv og sine valg?
De valg en søster og bror tar her i livet gjøres av den enkelte. Det er imidlertid mitt håp at Ordenen ved sine etiske prinsipper og rituelle innhold gir støtte og belæring. De som virkelig oppfatter Odd Fellow Ordenens dype budskap,
vil gjennom sitt liv ha en usynlig hjelper
når livets mange vanskelige valg skal
tas. En hver søster eller bror bør i tillegg
være beredt til å gi råd, når vi må velge
og usikkerheten er til stede. Å yte noe
for andre er også et valg.
I seglet laget over Hallvard av Husaby står det: Unanimiter et constanter –
enig og fast. Det var et meget godt valg.
I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Harald Thoen
Stor Sire
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Og en mann sa, snakk til oss om
Selvinnsikt:
Og han svarte og sa:
I ditt hjertes stillhet kjenner du dagens og nattens
hemmeligheter.
Men dine ører tørster etter lyden av ditt hjertes kunnskap.
Du vil vite med ord det du alltid har visst med tanken.
Du vil berøre dine drømmers nakne kropp med dine
fingre.
Og det er bra det er slik.
Det er nødvendig at din sjels skjulte kilde springer frem
og renner mumlende mot havet;
Og dine innerste skatter skal bli åpenbart for dine øyne.
Men legg ikke dine ukjente skatter på en vekt;
Og søk ikke etter din dypeste viten med målestav eller
loddesnøre.
For et hav er i seg selv bunnløst og umålelig.
Si ikke: «Jeg har funnet sannheten.»
men si heller: «Jeg har funnet en sannhet.»
Si ikke, «Jeg har funnet sjelens sti.»
Si heller, «Jeg har møtt sjelen på min sti.»
For sjelen går langs alle stier.
Sjelen følger ingen strek,
og heller ikke vokser den som et siv.
Den folder seg ut som en lotusblomst
med utallige kronblad.
Fra «Profeten» av Kahlil Gibran
Odd Fellow
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Lisbeth Wictorsen

Lisbeth Wictorsen

Optimistiske mål
driver oss
fremover
INTERVJUET:
LISBETH WICTORSEN

Av KjellHenrik
Henriksen

Lisbeth
Wictorsen
ble resipiert i Rebekkaloge 21 Maud i
Hamar
25.
april
1988. Det var altså
på «dagen før dagen» 26. april som
har en så stor symbolsk betydning for
vår Orden. Hun var
ikke ukjent med Ordenen sett fra et ytre ståsted. Men det
indre liv har først
langsom blitt kjent
for henne gjennom
de siste 16 år. «Og
det er først når med
blir kjent med Ordenens indre liv at man
egentlig forstår både dens mål og
mening!» sier hun til
Odd Fellow Bladet.

N

år man blir medlem av
Ordenen i godt voksen
alder, har man jo et liv
bak seg.
Jeg hadde jo både skaffet med
min utdannelse og var godt etablert i arbeidslivet da jeg syntes
tiden var moden til å si ja da jeg
ble spurt. Min fadder er Eks OM
Kari Eriksen. Jeg hadde blitt spurt

før, men fant ikke grunn til å si ja
da. Jeg kjente jo Odd Fellow Ordenen og hadde vel som de fleste
hørt om Frimurerordenen som for
øvrig står sterkt på våre trakter.
Min far, Karl Sveen, var Odd
Fellow. Også én bror og tre fettere ble medlemmer. Så jeg kjente
jo til Ordenen. Men min mor var
ikke medlem, og så langt jeg kunne forstå, bare sånn passe begeistret for den. Og så er min mann
medlem da. Jeg ante nok at min
far og min mor representerte to
forskjellige syn på samfunn og
delaktighet. Han var bonde og
deltok i Ordenen med stor selvfølgelighet. Han døde så alt for
tidlig. Mor så på Ordenen – eller
kanskje heller på ordener – men
en viss mistenksomhet. Hun festet seg kanskje mer ved det påståtte mystiske og hemmelige. Det er
nok et gjenkjennelig trekk i den
del miljøer den dag i dag. Det
fremmede er farlig. Derfor mener
jeg at positiv synliggjøring er så
viktig for å kunne nå også denne
«mistenksomme» gruppen.
Det jeg hadde skjønt fra før av
var at Odd Fellow Ordenen bød
på noe mer og annet enn det man
vanligvis får i en organisasjon.
Og i så måte er jeg blitt gledelig
overrasket. Man forstår ikke Ordenenes vesen før man lærer den
å kjenne fra innsiden.

Odd Fellow
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gjennomføres korrekt og med mening.
At de preges at utførerens personlige
egenskaper og erfaring er noe annet.
Men slurv og omtrentligheter er vi ikke
tjent med. Gradsarbeidet er et fint
samspill hvor alle de små faktorene må
veves sammen i et fulltonende hele.
Vi må også bevisstgjøre oss når vi
bruker et virkemiddel, og når det ikke
skal brukes. Utenom logesalen er vi alle søstre og på lik linje innen vår Orden. Vi har ikke våre embeder for å
skille søstrene, men for å tjene logen
og Ordenen. I logesalen skal vi holde
på de formelle former. Men utenfor må
vi la dem hvile mest mulig. En loge er
et positivt fellesskap som er der for å
støtte hverandre og for å bygge hverandre opp. Det må alle holdninger og
handlinger være preget av.
Derfor synes jeg ikke det er noen
god praksis når enkelte loger går inn
for at det skal være to kandidater til alle valgembeder. Når vi i vår Orden har
nominasjonsnevder som arbeider over
lang tid, er det meningen at disse skal
gjøre et så grundig arbeid at de finner
frem til «den beste kandidat» sett i forhold til det som tjener logen. Å ha to
kandidater betyr at en må «tape». I vårt
system er ikke dette nødvendig. Mange
gjør ikke noe av å bli vraket i valg.
Men for andre kan dette skape sår og
sårbarhet som etter min mening er
unødvendig. Noe helt annet er det at
logens medlemmer kan komme med
alternative forslag.

Et åpent sinn for en ny
virkelighet

Det organisatoriske
Da jeg ble medlem av Ordenen
søkte jeg ikke etter organisasjonsarbeid. Det hadde jeg hatt nok av
og lært masse av eksempelvis
gjennom arbeid på alle nivåer i
Norges Bygdeungdomslag. Men
jeg er også blitt svært klar over at
vår Orden er avhengig av folk

OM Lisbeth Wictorsen er nå midt inne i en
travel periode som OM i den eldste Rebekkalogen på Hamar, Loge nr 21 Maud.
Navnet ble valgt på grunn av dronning
Mauds store og stille sosiale engasjement.
For kort tid siden fikk Hamar en ny Rebekkaloge oppkalt etter vår verdenssangerinne, Kirsten Flagstad, som er født og
oppvokst på Hamar.

som kan organisasjonsarbeidets
regler og dynamikk. Alt Ordensarbeid skal planlegges og gjennomføres. Det skal lages dagsplaner og landtidsplaner, budsjetter
og regnskaper, rapporter og referater. Og dette bør gjøres profesjonelt og effektivt. Ingen er tjent

med at vi kaster bort tid og ressurser på
ineffektivt og dårlig organisasjonsarbeid. Og organisasjonsarbeid må som
alt annet læres, og læres skikkelig.
Holdningen til effektivitet og målrettethet avspeiler seg i alle forhold. Jeg ser
det også igjen i gjennomføringen av ritualer og gradspill. Alle ritualer skal

En formulering som gir meg stadig
større glede er at vi sier at vi bekjenner
oss til troen på «et høyeste vesen som
alle tings skaper og opprettholder».
Mange mennesker kolliderer med fordommer og merkelapper slik at de ikke
når frem til kjernen i et anliggende.
Vår formulering åpner for «de mange
veier og de mange tanker», og for undring og ydmykhet overfor det uforOdd Fellow
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ståelige. I vår travle hverdag hvor så
mye preges av selvfølgeligheter og det
masseproduserte, kan vi i logen samles
til høytid og tre ut av det daglige mas.
Jeg starter faktisk logemøtet når jeg begynner å kle meg hjemme. Mitt logeantrekk er anderledes enn det jeg kler
meg med til daglig. Det jeg gjøre i logesalen er anderledes enn det jeg gjør
noe annet sted, og søstersamværet er
anderledes enn alle andre samvær jeg
deltar i. Det er få ting i mitt liv som er
så anderledes som mitt logeliv. Og dette har jeg inderlig godt av.
Det er selvfølgelig i dette som i alt
annet noen fallgrøfter. Når man er
høytidelig, kan man også bli selvhøytidelig. Å blir selvhøytidelig og pompøs
har ikke noe med god kvalitet å gjøre.
Det er bare pinlig. Høytid er noe man
skaper av ekte kvalitet og som får en til
å ta av det hverdagslige og sette et nytt
lys over det vakre man driver med. Jeg
tror høytidelighet alltid må være forenet med skjønnhet.
De som vil gjøre logen og Ordenen
«mer likt» det vi gjør ellers i samfunnet, har lite forstått av hva særegenhet
betyr. Å miste sitt særpreg er for meg å
miste sin sjel, for å bruke et sterkt bilde.

Veien ligger foran oss
Det finnes så mange mennesker som
vår Orden kan berike og som kan berike oss. Hvem disse er, vet vi ikke. Men
vi skulle så gjerne ha dem med i våre
rekker. Da har jeg den overbevisning at
det er Ordensmedlemmenes handel og
vandel som er det beste rekrutteringsgrunnlaget. Når jeg ser et menneske
som jeg ser opp til på grunn av dets
livsførsel, vil jeg selvfølgelig lett la
meg trekke med i de kretser hvor vedkommende ferdes. Det er gjennom våre
liv vi rekrutteres best, eller i verste fall
støter folk bort fra vår Orden.
Som Overmester er jeg også levende
opptatt av at alle logens søstre må integreres i fellesskapet. Dette er ikke en
oppgave for Kollegiet alene. Det er alle
søstres oppgave. Vi har ulike oppfatninger og opplevelser av å være medlem av en loge. Det er en del av livet.
Men det er vår alles felles oppgave at
for å gjøre logen til et byggende og
godt fellesskap, må alle bidra med sitt.
Får vi til dette, nærmer vi oss våre
idealer og våre mål, sier Lisbeth Wictorsen til slutt.
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Odd Fellow Sang- og Musikkforbund

Dette står det respekt
av!
Odd Fellow Sangog
Musikkforbund
gjør en uvurderlig
innsats i vårt daglige Ordensliv. Dets
medlemmer
sprer
lys, glede og kunstneriske opplevelser
som er med på å
høyne
vår
livskvalitet.

Å

rets samling på Hamar markerer at kvaliteten er økende. Det
samme er antall kor og aktø-

rer.
Ta en titt på konsertprogrammet og
la deg imponere. Hvis du ikke blir imponert, skyldes det at du ikke forstår
hvor mye arbeid og engasjement som
ligger bak programmet. Selv om programmet tok tid å gjennomføre, er
dette bare en mikrobit i forhold til timene med øvelser og forsakelse som
ligger bak.
Det liv og smittende glede som
Korsangfestivalen på Hamar i junidagene representer hører med til Odd
Fellow Ordenens utellelige humane
kapital.
Det er å håpe at flere av Ordenens
søstre og brødre vil gi seg musikken
og korsangen i vold. Og nå er det bare
tre år til neste Korsangfestival som

Styret i Odd Fellow Sang- og Musikkforbund, fra venstre: Varamann Paul Hansen, Moss,
varamann Gunvor Nerheim, Oslo, styremedlem Bendiks Normann, Harstad, president
Sturle Jørgensen, Stavanger, visepresident Arne Trones, Ålesund, sekretær Åse Marie
Ottesen Idsøe, Stavanger og kasserer Ingunn Høynes, Stavanger.

skal arrangeres i Stavanger i 2007.
Sett i gang og øv!

• 2001 Bodø
• 2004 Hamar

Forbundets samlinger
etter stiftelsesmøtet i
Oslo i 1949:

Forbundets
presidenter:

• 1949 Oslo
• 1952 Bergen
• 1955 Ålesund
• 1958 Bergen
• 1962 Stavanger
• 1966 Ålesund
• 1986 Ålesund
• 1988 Bodø
• 1990 Bergen
• 1992 Stavanger
• 1994 Narvik
• 1996 Ålesund
• 1998 Oslo

• Thorolf Bielenberg, Oslo
1948-1956
• Bjørn Kragseth, Bergen
1956-1962
• Julius Hjort, Bergen
1962-1982
• Werner Hestdahl, Bodø
1986-1998
• Nordwald O. Eriksen, Bergen
1998-2001
• Arvid Karlsen, Hamar
2001-2004
• Sturle Jørgensen, Stavanger
2004 -

Konsertprogrammet:
Ålesund Odd Fellowkor. Dirigent
Bjørn Slinning.
• Fangekoret fra «Nebukanesar» av
Guiseppe Verdi.
• «My Lord, What a Morning».
Fritt arrangert av R. Lee Gilliam.
• «Judex» fra Morse et Vita av Ch.
Gounod arrangert av Dag Kristoffersen.
PB-koret, Gjøvik. Dirigent Nils Erik
Lister.
• «Sorn stjårnor små» av Evert Taube.
• «Veien mot Jeriko»
Tonesatt og gjendiktet av Eirik Asplin etter et amerikansk Odd Fellow
dikt.
• «Norge i rødt, hvitt og blått» av
Lars Erik Larsson og Finn Bø.
Hans Egedekoret, Harstad. Dirigent
Mario Santocono.
• «Der ligg ei stø» Tekst: Lars
Berg. Melodi: Jack Berntsen. Arr: Mario Santocono.
• «Every time I feel the spirit».
Tekst og melodi: Trad. . Arr: Norman
Luboft.
• «O sole mio». Italiensk folkesang
og melodi. Arr: Mario Santoconi.
Rebekkakoret Mo i Rana. Dirigent
Gudny Meisfjord.
• «Den vakraste visan». Tekst: Ture
Nerman. Melodi: Lille Bror Søderlundh.
• «Nordaførr vårvise». Tekst og
melodi Halvdan Sivertsen
Rebekkakoret, Moss. Dirigent: Arne
Flesjø
• «Fyrste blomen» Tekst: Anders
Hovden. Tone og arr: Erling Kjellsberg.

• «Mitt hjerte er ditt». Tekst: Alf
Prøysen. Melodi: Geir Holmsen. Arr:
Hans Waagø.
Odd Fellowkoret, Moss. Dirigent:
Arne Flesjø
• «Høifjellet.» Tekst: J. S. Welhaven. Melodi: Odd Gamberg Jacobsen.
• «Ved tjernet». Tekst: Th. Caspari.
Melodi: O. Ekhaugen.
Felles for Rebekkakoret og Odd
Fellowkoret i Moss:
• «Den dagen du gav oss». Tekst:
John Ellerton Melodi: M.C.C. Scholefield
Odd Fellowkoret, Telemark. Dirigent Else Solli.
• «Crimond». Skotsk salme. Arr: og
norsk tekst Ann Sæthre.
• «Det klinger så herlig». Fra operaen Tryllefløyten av W. A. Mozart.
Odd Fellowkoret i Bodø. Dirigent
Leif Nohr.
• «Aftenbetraktning». Tekst: Herman Wildenvey. Melodi: Oskar Borg.
• «Tonerna». Tekst: E. G. Geijer.
Melodi: C. L. Sjöberg. Solist: Rita
Nohr.
Rebekkakoret i Bergen. Dirigent
Rolf Aardahl.
• «Visa ved midtsommartid» Tekst:
Rune Lindstrårn. Melodi: H. Norlén.
Arr: Per Kr. Husebø.
• «Vem kan segla förutan vind?».
Arr: C-B. Agnestig.
Odd Fellowkoret i Bergen. Dirigent
Rolf Aardal.
• «Judex» fra Morse et Vita av Ch.
Gounod
• «Smoke Get's in your eyes» av
Jerome Kern.

Felles for Rebekkakoret og Odd
Fellowkoret i Bergen:
• «Vitae Lux» av Frode Alnæs. Arr:
Stein Ivar Mortensen.
• «Can't help falling in love». G.
Weiss, H. Peritti, L. Creatore.
Odd Fellowkoret i Stavanger. Dirigent John Sterken.
• «Trough the middle off it all».
Arr: Terre McPheeters.
• «Just a closer walk with thee».
Arr: Jessy Dixon.
• «O ljuva natt». Melodi: P. Albertini. Arr: John Sterken.
Odd Fellowkoret i Oslo. Dirigent
Anne Karin Sundal.
• «Bort allt vad oro gör". C. M.
Bellman. Sats: D. Heliden.
• «Vänskap». Tekst: Ulla Hornborg.
Melodi: Joseph Haydn.
• «Dans, dans med oss». Tekst:
Steinar Wiik og Helge Andersen. Melodi: Sigvald Tveit.
Heidmork-koret, Hamar. Dirigent
Asbjørn Moland.
• «Potpourri». Sammensatt av melodier og tekster av EvertTaube.
Felles mannskor. Dirigent Rolf
Aardal.
• Davids 150. Salme». G. Wennerberg. Arr: E. Heide Sørensen.
Felles blandet kor. Dirigent Anne
Karin Sundal.
• «I Østen stiger Solen op!» av Niels Wilhelm Gade.
Fellesopptreden av alle sangerne.
Dirigent Asbjørn Moland.
• «Menuett i Mai». Vidar Sandbeck. Arr: Else Berntsen Aas.

Festivalens store opplevelse sto
nok det mektige Felleskoret for.
Så mange sangere på en scene
var en sjelsettende begivenhet!

Hans Egede-koret i svingende samsang.

Heidmork-koret fra Hamar i aksjon under festivalen
Odd Fellow
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Odd Fellow Ordenens Medisinske Forskningsfond

Odd Fellow Ordenens Medisinske Forskningsfond

Utdeling av Odd Fellow Ordenens Medisinske Forskningsfond:

Prisvinnerne!
DSS Kjellaug Vollen, stipendiat Marijke van Ghelue, DSS Tore H. Hansen og stipendiat Hege Sagstuen etter tildelingen av Odd Fellows medisinske fond i Ordenens lokaler i Tromsø. Tom Eirik Mollnæs var ikke tiltede under utdelingen.
Foto: JEJ

Nytter det?

Å

rvisst som våren deles det
ut priser fra Odd Fellow Ordenens fonds for medisinskvitenskaplig arbeid. Beløpene er
hverken av de største eller minste.
Men det er åpenbart at mottakerne
setter stor pris på tildeligene. De
medisinske eksperter som står for
utvelgelsen av kandidater og utdelingen gjentar stadig at disse prisene er mer enn penger. Å få en pris
kan være en anerkjennelse, en stimulans og inspirasjon til videre arbeid som ligger langt ut over pengenes verdi. Men pengene kan også
være nøkkelen til gjennomføringen
av et prosjekt som det ellers kunne
være vanskelig å realisere.
Odd Fellow Ordenens budord
appellerer mer til å arbeide med de
korte tidshorisonterts prosjekter.
Man kan ikke vente med å begrave

en død, enn si hjelpe den som er i
nød. Resultatene av medisinsk forskning har en annen tidsdimensjon.
De er langsiktige, men kan ha omfattende effekt når de først kommer.
Det er ingen motsetning mellom
det å arbeide akutt og det å arbeide
langsiktig. Vi må kunne ha begge
tanker i hodet samtidig. Derfor er
det godt samsvar mellom det å stimulere til medisinsk- vitenskapelig
forskning og hjelpe i den konkrete
situasjon.
Med tidens magre kapitalavkastning er det nå også en utfordring å
øke fondenes størrelse. Spesielt
gjender dette for midler til multippel skleroseforskningen. Det var jo
faktisk forskning på denne sykdommen som var starten på Ordenens
engasjement i denne sektor.

Utdelingen i Oslo:
• Sophie D Fosså • Frederik J
Frøen • Bente Halvorsen • FinnEirik Johansen • Dag Kvale • Inger Helene Madshus • Olaug Rødningen • Olafur Eysteinn Sigurjonsson • Jarle Vaage • Hanne
Flinstad Harbo • Åslaug Rudjord
Lorentzen

Utdelingen i Trondheim:
• Reidar Fossmark

Utdelingen i Tromsø:
• Marijke van Ghelue • Tom Eirik
Mollnes • Hege Sagstuen

Utdelingen i Bergen:
• Eystein Husebye • Christian Vedeler • Kjell M. Myhr • Julie
Dahl

Ved en enI kel tilsteltirsdag
Tromsø: ning
22
juni
i
Odd Fellowlokalene i Tromsø
ble tre stipender
på hver kr 20 000
fra Odd Fellows
medisinske
fond
delt ut til forskerne Hege Sagstuen,
Marijke van Gheluen og Tom Eirik
Mollnæs.
Tekst og foto: Gunnar Graff
Odd Fellows medisinske fond deler
årlig ut midler til ulike medisinske

Odd Fellow
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forsknings-prosjekter. Forskere tilknyttet Universitetet i Tromsø har
årlig søkt fondet om midler og i år
fikk to forskere ved UiT tildelt kr.
20 000 hver i stipend sammen med
en forsker tilknyttet Nordlandssykehuset i Bodø. Omlag 30 søstre og
brødre var tilstede ved en enkel tilstelning i Odd Fellow-lokalene i
Tromsø da stipendene ble overrakt
av DSS Kjellaug Vollen og DSS Tore H. Hansen.
Stipendiat Hege Sagstuen arbeider til daglig som assistentlege ved
kreftavdelingen Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN). Hun forsker på langtidsbivirkninger i hjerte/kar-systemet hos kurerte testikkelkreftpasienter. Testikkelkreft
er den hyppigste kreftformen hos
menn i alderen 15-40 år. Med ny
cellegift er helbredelsesprosenten
høy (97% ved UNN). Imidlertid er
det ting som tyder på at cellegiften
kan ha noen langtidsbivirkninger

Odd Fellow
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som angina, høyt blodtrykk og sukkersyke. Stipendiat Marijke van
Ghelue arbeider ved Medisinsk genetisk avdeling på UNN. Hun forsker på genetiske årsaker til autisme
og mulige biomarkører for autisme.
Det tar ofte lang tid å fastslå at et
barn lider av autisme. Det gjør at
verdifull tid til pedagogiske tiltak
går tapt. Hvis det lykkes å finne genetiske markører for autisme vil
dette kunne forenkle diagnostiseringen. Forskeren har i dette prosjektet
samarbeid med en storfamilie hvor
hele 8 barn har autisme, derav 4
søsken.
Tom Eirik Mollnæs er avdelingsoverlege ved Nordlandssykehuset,
Bodø. Han leder en forskningsgruppe som studerer komplementsystemet som er et av kroppens forsvarssystemer mot infeksjon. Dette systemet aktiveres normalt når bakterier
og virus trenger inn i kroppen. Systemet aktiveres imidlertid også når
det skjer skade på kroppsvevet, for
eksempel gjennom en betennelse.
Dette skjer blant annet ved revmatiske sykdommer. Prosjektet har til
hensikt å kartlegge både i hvor stor
grad komplementsystemet bidrar til
betennelsesreaksjonen og samtidig å
prøve å finne stoffer som kan begrense komplement-systemets skadelige effekter. Gruppen har fått bidrag fra Odd Fellows fond de siste
fire år, noe som har vært av uvurderlig betydning for framdriften av
prosjektet.
Fra Universitetet i Tromsø møtte
rektor Jarle Aarbakke. Under måltidet etter utdelingen uttrykte han stor
respekt for det humanitære arbeidet
Odd Fellow gjør. Stipendiater ved
universitetet får kun lønn. Midler
knyttet til forskningsprosessen må
vesentlig dekkes av stipender og gaver. I dette lys er stipendene fra Odd
Fellow svært nyttige.
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Storlogens segl

Storlogens segl

Storlogens
segl
Under arbeidet med
å sannere og strukturere gammelt arkivmateriale i egen
loge, kom jeg over
en gammel blankett. Den er utgitt
av Storlogen, kalt
Formular XXI og synes å være trykt i
mars 1922, i et opplag av hele 20.000!

F

ormålet med blanketten var å forespørre alle andre loger i landet
om noen hadde anmerkninger til
at en bestemt søker kunne bli gitt opptagelse i den aktuelle loge. Man gikk
altså meget grundig til verks i en periode. Men det mest interessante var
emblemet øverst til venstre på blanketten, det hadde jeg aldri sett før –
trodde jeg. Det er utvilsomt seglet til
Storlogen, det viser også teksten i det.
Det ble naturlig å finne frem Storlogens 50-års jubileumsberetning. Der
står det bl.a. noe om det forberedende
møtet 6. august 1920 i Kristian Augusts gate 6 i Kristiania, daværende
ordenslokale i hovedstaden, og det
konstituerende Storlogemøtet 7. august, som er Storlogens stiftelsesdag.
Når man så kommer til Den Uavhængige Norske Storloges 1. ordinære
møte 22.-23. november samme år, står
det i beretningen: På møtet ble vedtatt
segl for Storlogen. Noen beskrivelse
av seglet er ikke gjengitt i boken, og
heller ikke gjengivelse av seglet.
24. september 1928 møttes Storembedsmennene og representantene fra
Leiren, Odd Fellow logene og Rebekka-logene til Storlogens 3. ordinære
møte i Oslo. Stor Sire Sam. Johnson
var syk (han døde 3 dager senere) og

møtet ble
ledet av
Dep. Stor
Sire Gustav
Eriksen. På dette
møtet ble Begravelseskassen opprettet og
Norsk Odd Fellow Blad ble overtatt
av Storlogen fra 1. juli 1925, etter å ha
vært et privat foretagende for Sam.
Johnson fra 1923. Veteranjuvelen (for
25 års medlemskap) ble forevist og
godkjent. Og så står det: Nytt segl for
Storlogen ble godkjent, og det ble
vedtatt å skrive «Storloge».
Den mest iøynefallende forskjellen
mellom det første og det nåværende
segl er hovedmotivet i sentrum av
seglene. 1920-utgaven, i sorthvitt, har
hoveddelen av riksvåpenet: Kronet,
oppreist løve med øks. Bakgrunnen er
et skjold som har tette vertikale streker. Mest sannsynlig skal dette gjengi
løven med krone og øks i gull på en
skjoldformet bakgrunn i heldekkende
rød tinktur (heraldisk farve). Alt identisk med hoveddelen av Norges riksvåpen, men uten kongekrone og løve
på toppen av kronen ovenfor skjoldet.
Hvorfor man valgte dette som segl for
Storlogen i 1920 finnes det i arkivet
ingen dokumentasjon på ifølge Stor
Arkivar.
Riksvåpenet er jo et emblem med
sterkt regulert bruk. Ingen ”private”
får lov å bruke det. Hadde man innOdd Fellow
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Storlogens segl fra 1928 – etter rentegning i 1996 for å bli
bedre reproduserbart

Seglet på denne side:
Storlogens segl
1920–1928.

hentet tillatelse til
å bruke våpenskjoldet
med løven? Nei, det
hadde man ikke! Etter
konsultasjon av Stor Arkivar har jeg
fått opplyst at det i arkivet finnes dokumenter som viser at Utenriksdepartementet ”slo ned” på Ordenens bruk
av deler av riksvåpenet etter noen år.
Det er i hvert fall bakgrunnen for at et
nytt segl/emblem måtte utarbeides og
ble vedtatt i 1928.
Begge utgavene er sirkelformede. I
den eldste utgaven er det en ring med
tekst: Storlogens navn, de tre kjedeleddene og inni lenkeleddene stiftelsesdatoen, som derved fremstår noe
”knudrete”. Innenfor ringen, rundt
skjoldet, er budordene gjengitt.
I dagens utgave er det to ringer. I
den ytterste står fortsatt Storlogens
navn, stiftelsesdatoen og kjedeleddene, alt nå meget klarere med skarpe
konturer. I den innerste ringen står
budordene, i samme gamle rettskrivning som i det eldste seglet. Kun ordet
”byder” er erstattet med ”befaler”.
Hovedmotivet er nå en stilisert
tegning av den barmhjertige samaritan
og den reisende, i et landskap med
palme og noen vekster, en sky og
noen solstråler bak denne. Denne lignelsen er jo velkjent og Odd Fellow
relatert (står i Lukas evangelium,

10.2537), så det
motivet er naturlig nok.
Men løven er fortsatt
med, skjønt nå i en meget mer
”alderstegen og ufarlig” utgave. Den
står nå på toppen av seglet, gjennom
de to ringene med tekst. Begge bakbena er nå plassert på bakken, øksen ser
slitt og ufarlig ut, kronen på løvens
hode er borte – hele fremtoningen ser
ut som en meget gammel og sliten
løve. Hvorfor i all verden ble dette
”skrøpelige dyr” tatt med i det nye
seglet, som ellers er fullstendig Ordensrelatert? Det kan man bare undre
seg over. En løve har ingen relasjon til
Odd Fellow. Arkivet inneholder ingen
opplysninger om hvorfor seglet ble
slik det nå er. Historisk dokumentasjon er en virksomhet som ofte har hatt
og fremdeles har ”trange kår”.
Jeg skrev innledningsvis at jeg
trodde jeg ikke hadde sett det første
seglet tidligere.
Hvis man ser nærmere på
maleriet av Stor Sire Sam. Johnson i
lobbyen til A-salen i Stortingsgaten 28
i Oslo, ser man faktisk det gamle
seglet i hans Stor Sire kjede – sågar

med
kongekrone
oppå
skjoldet. At lenken rundt halsen
hans er annerledes enn for etterfølgerne er temmelig iøynefallende. Men
først nylig har jeg festet blikket på selve seglet. Det ville ikke forbause meg
om det gamle seglet har blitt oversett
av flere enn meg.
Det originale seglet fra Sam. Johnsons Stor Sire kjede kan i dag ses i
Odd Fellow muséet i Oslo, sammen
med tilsvarende for DDSS i samme
periode.
Både det gamle seglet og dagens
segl gjengis her.
S. P. G. Lihaug
Eks Storrepresentant,
Loge nr. 20 Fridtjof Nansen

Odd Fellow
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Sigbjørn Obstfelder
Kan speilet tale?
Kan speilet tale?
Speilet kan tale!
Speilet skal se på dig
hver morgen,
Forskende,
Se på dig med det dybe.
Kloge øie,
- dit eget!
Hilse deg med det varme,
det mørkeblå øie:
Er du ren?
Er du tro?
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Hovedmatriarkmøtene

Historisk møte
i Trondheim
Foto: JEJ

Fra venstre Stor Marsjall Wenche Størseth, Dep. Stor Sire Britta Almaas, Stor
Skattmester Edith Felle og Stor Sekretær
Berit Johansen.

Her er hele plenumet – en svært lydhør
forsamling!

Som mange av Rebekkasøstrene husker og da spesielt
de som er medlemmer i Rebekkaleirene, så ble Hovedmatriarkmøtene avviklet i
2002. Disse hadde vært
avholdt annet hvert år gjennom noen år. Så kom en oppfordring om å avvikle disse
møtene. I 2001 ble det derfor
sendt ut forespørsel til samtlige Rebekkaleire om det var
enighet omkring forslaget.
Resultatet var overveiende
for avvikling. Noe som formelt
skjedde våren 2002.

Kunnskap er utvikling

D

e gjenstående pengene fra Hovedmatriarkmøtene ble overført
til konto en ny konto i Den Uavhængige Norske Storloge merket Rebekkaleirenes Støttefond - opplæring for
Rebekkaleirene.

På bakgrunn av ovennevnte og at Storlogen i denne perioden har vært svært opptatt av å drive informasjon, instruksjon
og opplæring i logene over store deler av
landet, ble det forespurt om Rebekkaleirene var interessert i et seminar for Hovedmatriarker og Førere. Noe det ble
positiv respons på fra samtlige. Dette
ville bli første gang en slik opplæring ble
gjennomført. Derfor ble det på en måte
skrevet et stykke Ordens historie helgen
13. og 14. mars 2004. Denne gang ble
det bestemt at vi skulle prøve å sette
hverandre stevne midt i landet – nærmere
bestemt Stiftstaden Trondheim.
Det ble rettet en henvendelse til Rebekkaleir nr. 9 Trondheimen om de kunne påta seg å være vertskap under de to
dagene, samtidig som de skulle stå for
gjennomføringen av deler av det rituelle
arbeid samt alt tilhørende de ulike gradsOdd Fellow
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pill. Det var mye som skulle klaffe og det
ble stilt store krav, men embedskollegiet
og de ulike aktører samt hjelpemannskap
takket ja til utfordringen.
Dermed ble det invitert til samling i
Trondheim. Alle Rebekkaleire - med
unntak av en - samt to Rebekkaleirforeninger var representert. I alt var det
rundt 45 tilreisende, som ble innkvartert
på nye Rica Nidelven Hotell, som ligger
nesten ut i selve Nidelven – som slynger
seg gjennom Trondheim by.
Deltagerene ble hentet med buss på
hotellet kl 1230 på lørdag og kjørt til
Odd Fellows lokaler på Kystad Gård.
Der ble de møtt av Dep. Stor Sire, Stor
Marsjall og embedsmennene fra Rebekkaleir Trondheimen. Flere av matriarkene hadde møtt hverandre ved ulike anledninger tidligere og det ble mange hjertelige gjensyn. Dep. Stor Sire ønsket alle
vel møtt til hovedsetet for Odd Fellow
Ordenen i distrikt 6 samtidig som hun
fortalte at Ordenen også besitter logelokaler over to etasjer i Ths. Angells gt. 8,
midt i Trondheim, at Ordenen hadde hatt
tilhold på Kystad Gård i ca. 25 år. I tillegg redegjorde hun for gjennomføringen
av seminaret og håpet alle ville få en utbytterik og fin helg.
Etter en velsmakende lunsj - startet
møtet kl. 1345. Alle hadde leirantrekk,
regalier og hansker og det var vanlig innføring og åpning, som ved leirmøter ellers.

Det viktige arbeid
Gradene ble deretter gjennomført med en
del avkortinger, men gradspillene, som
tidligere nevnt, ble gjennomført i sin helhet. Etter hver sekvens – åpning, gradspill og lukking - ble det foretatt evaluering og alle fikk komme med synspunkter. Det ble brukt en del tid på hilsetegn
og andre spesielle ting vedrørende Rebekkaleiren. Det viste seg at ikke alt ble
gjennomført likt og at det gjorde godt å
få gått gjennom det rituelle vedrørende
Rebekkaleirene. Vi kom til enighet om
hvordan vi ville at arbeidet i Rebekkaleirene skulle utføres for ettertiden.Det ble

Illustrasjonene til Britta Almaas´ artikkel
viser selvfølgelig Nidarosdomen i Trondheim. Dette mektige byggverk, som det alt
i alt tok over 1000 år å bygge, er en opplevelse å skue!! Bildet til høyre er fra en
øvelse med
Nidarosdomens Guttekor. . .

også gjort en del notater underveis, som
etter redigering vil bli sendt leirene. Møtet ble selvfølgelig preget av leir nr. 9
Trondheimen. Derfor faller det naturlig å
berømme Matriark Fører Anne Marie
Berge og alle øvrige deltagere i gradspillene for den flotte måten de ble gjennomført på.

Den selskapelige delen
Det ble gitt rom for én kaffepause underveis og vi kunne avslutte kl 1920 for å gå
til middag. Men først fikk deltagerene
anledning til å samles i salongene til
samtaler og likeså servert en aperitiff .
Deretter ble vi til feiende pianomusikk
ført inn til et nydelig dekket bord i hvitt,
blått og sølv.
Vi ble ønsket velkommen til bords av
Dep. HM Eva Karin Holthe, som loset
oss gjennom taffelet på en svært god måte.
Menyen bestående av lammestek
m/grønnsaker ble fortært før det var talenes tur. Dep. Stor Sire Britta Almaas
summerte opp inntrykkene i sin tale til
matriarkene. «Jeg vil ennå en gang gi uttrykk for at det var utrolig hyggelig at det
ble slik positiv respons på vår forespørsel
om et slikt arrangement var interessant
for leirene. Vi har lagt bak oss flere timer
med gjennomgang av de ulike gradspill,
åpning og lukking. Det har vært synspunkter, evaluering og vi har kommet
frem til en enighet om hvordan vi gjennomfører våre leirmøter hva gjelder de
ulike grader, åpning og lukking for ettertiden.
Jeg håper selvfølgelig dere er fornøyd
med oppholdet og at dere synes det var
verdt å ta turen hit til Trondheim. Som vi
har vært inne på underveis i dag er det
utrolig viktig at den/de, som skal formidle budskapet, kan og forstår det som skal
formidles fra våre ritualer. Det er først
når man har lært teksten og fordypet seg
i stoffet – gått tilbake i tid – at man virkelig får frem budskapet slik at det går til
hjerte og sinn på resepiendene og de matriarker som omkranser logesalen».
Desserten var «Himmelsk lapskaus”
med ingredienser av friske bær og frukt.
Alt ble servert oss av brødre og søstre
Hovedmatriark Anne Katrine Ottesen
takket i sin tale for at Rebekkaleir nr. 9

Foto: JEJ

Trondheimen fikk denne unike muligheten til å være vertskap og kom samtidig
inn på en del historikk vedrørende
Trondheim by.
Etter at det var takket for maten og
taffelet avsluttet, var det kaffe i salongene, hvor praten gikk livlig ved hvert eneste bord frem til kl. 2300 da bussen hentet og fraktet slitne, men glade og
fornøyde matriarker tilbake til hotellet til
en god natts søvn.

Tidlig en
søndag morgen. . .
Søndag ble matriarkene og deres bagasje
hentet på hotellet kl. 0930 og deretter via
buss guidet gjennom Trondheim av en
lokal guide. Turen endte på Kystad Gård,
hvor samtlige Førere fikk spesiell opplæring i logesalen av Stor Sekretær Liv
Berit Johansen og Stor Marsjall Wenche
Størseth og vi andre samlet oss til «konferanse» i et annet rom. Først ute der,
Odd Fellow
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var Stor Skattmester Edith Felle, som redegjorde for økonomi og regnskap vedrørende Rebekkaleirene. Deretter var
ordet fritt. Spørsmål og svar. Noen hadde på forhånd sendt inn spørsmål, som
ble besvart. Dep. Stor Sire tok for seg diverse vedrørende Forretningsorden, ettermøter/foredrag, oppmøte, tilgang/avgang. Utvikl. program II. Handlingsplaner. Tidsfrister ved opptak /forfremmelser. Adkomst leirmøter etc. Avslutning
kl.1345.
Etter en god og næringsrik lunsj var
det tid for oppbrudd. Bussen sto klar og
fraktet deltagerene til henholdsvis jernbanestasjon og flyplass.
Tilbakemeldinger og hilsener med
takk for sist fra svært mange leire tyder
på at det var en utbytterik og fin helg.
Noe vi i Storlogen er svært glad for. Flere har også gitt uttrykk for at slike samlinger burde forekomme med jevne mellomrom.
Tekst: Britta Almaas
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Lokalstoff

Kari Andersen

Storlogens
hederstegn til
Kari Andersen

17. mai med Odd Fellow
Ordenen i front
I Odda er det frivillige
lag og organisasjonar
som kvart år står for å
organisere feiringa av
Nasjonaldagen,
men
det er ikkje enkelt å
finne lag som vil ta på
seg den store dugnadsjobben. I år bretta Loge
49 Hardanger og Loge
55
Margrethe
opp
skjorteermene og organiserte ein vellukka 17.
mai.

H

elt fra hun ble resipert i Ordenen for mer enn 27 år siden,
har Kari Andersen sittet på orgelkrakken i de fleste Rebekkaloger i
Oslo. Ja, det er ikke til å legge skjul
på at det var hennes organistkompetanse som førte til at hun ble head
huntet til Loge nr 2 Urania i sin tid.
Kari Andersen ble født i Løten på
Hedemarken 26 april 1934. Hun har
sin fødselsdag på samme dag som
Odd Fellow Ordenen har sin. Hun har
vært blind fra fødselen, noe som ga
ganske bestemte føringer den gang.
Hun måtte reise hjemmefra ganske
tidlig og gå på Dalen blindeskole som
på grunn av krigen var flyttet til Torshus folkehøyskole i Orkdal. Senere
bar det til Huseby blindeskole i Oslo
hvor hun fikk sin organistutdannelse
med fremragende lærere som Gottfred
Nygaard, Magne Elvestrand og Arild
Sandvold. Senere arbeidet hun som
organist i en rekke kirken rundt i landet.
«Det var Eva Strøm Aastorp som
kom til Huseby blindeskole og spurte
meg om jeg kunne tenke meg å bli
Rebekkasøster. Men det lå klart under
at spørsmålet var like mye om jeg
kunne tenke meg å bli organist. Da det
ble spørsmål om å finne en fadder, ble
det min kusine, Else Jørgensen i Arendal.
Og da var det hele i gang. Jeg hadde ingen erfaringer eller oppfatninger
av lukkede ordener fra før av. Men etter at jeg ble innviet, fikk jeg i alle fall
en følelse av at alt skulle skje med
«hurtigtogsfart». Jeg fikk alle trinn på
godt under ett år. I dag ser jeg hvor
uheldig det var. I tillegg til at jeg tror
at alle bør ha god tid i hvert trinn – eller grad som det heter i dag – hadde jo
jeg som er «blinding» som jeg kaller
det, behov for ekstra god tid.
Deretter gikk det i ekspressfart til
Leiren. Men der fikk jeg gradene i

Foto: JEJ

«normalt» tempo fordi Leiren hadde
en organist fra før av. Alt var nytt, både ritualene og musikken. Og alt skulle jeg lære utenat. Det var et ganske
stort press og et hardt kjør. Jeg husker
en lørdag for nesten 25 år siden da alle Odd Fellow Eks Overmestre skulle
ha Rebekkatrinnene. Vi kjørte Innvielse og alle tre trinnene på én dag. Da vi
kom til middagen om kvelden, var jeg
så sliten og utgått at jeg ikke engang
orket å reise meg da jeg ble takket for
innsatsen.
Det har vært en stor glede og
enorm inspirasjon å være med i Ordenen. Og å være musiker er alltid en
glede i utgangspunktet. Men jeg tror
at vi som gjør denne tjenesten rammes
av en skjebne. Som organister er vi
uunnværlige. Men det betyr ikke at vi
ikke kan brukes til noe annet. Jeg har
ganske mange ganger ønsket meg en
annen tjeneste enn å sitte på orgelgalleriet hele tiden. Men finnes det ikke
flere som kan spille, sperrer denne tjenesten den muligheten. Jeg skulle eksempelvis gjerne ha vært Kapellan.
I ensomme stunder kan man føle
seg noe bortstuet på orgelgalleriet.
Men jeg har jo også så mange hyggelige og morsomme opplevelser gjennom alle disse årene. Noe som kom
helt bardus og uventet på meg var da
jeg var organist i Loge 65 Teresa på
en av mine fødselsdager. Jeg trodde
ikke noen var klar over at jeg hadde
fødselsdag en gang. Da kalte OM Berit Granlund logen opp og ga meg
ærestegnet i den anledning. Det rørte

Tekst og foto: Dan-Erik Aggvin

O

ver 100 kaker, nesten 800
pølser og rundt 500 gassballongar. Det er nokre av tala dei
to logene i Odda kunne telje saman på
slutten av Nasjonaldagen. Då hadde
dei vore gjennom tre månadar med
planlegging i både hovudkomité og
arbeidsgrupper med særskild ansvar.
Då salutten runga mellom fjellsidene klokka 8 om morgonen var dugnadsarbeidet godt i gang, og etter
kvart strøymde oddingane til sentrum
for ei feiring etter tradisjonelt pro-

gram. Vêret var surt, men regnet heldt
seg unna heilt til det kom nokre
dråpar under hovudtoget.
Gjennom programheftet for dagen
fekk logene sjansen til å forklare kva
dei står for, medan avisoppslag sytte
for at folk visste at logene var arrangør. Logehuset hadde også opne
dører, og sjølv om det ligg eit stykkje
utafor sentrum og det dårlege veret
styrte folketoget på ei kortare rute
som ikkje gjekk forbi, var mange innom kafeen her også.
I Odda er det tradisjon for at frivillige lag og organisasjonar kvart år tek
på seg heile organiseringa av 17. maifeiringa. Dette er ein svært stor dugnadsjobb, og dei siste åra har det vore

Om Odd Fellow Ordenen i
Odda:
Loge 49 Hardanger
Skipa 2.6.1956
60 medlemmer frå 29 til 90 år.
Rebekkaloge 55 Margrethe
Skipa 27.5.1978
72 medlemmer frå 35 til vel 80 år

Foto: JEJ

meg ganske kraftig, og har vært et
varmt og godt minne. Nå bor jeg i
Odd Fellow Seniorboliger på Kringsjå. Og det er lett å komme til og fra
Stortingsgaten 28. Men jeg har også
trappet ned ganske mye på min organistvirksomhet. Det skyldes at helsen
ikke er så god som tidligere. Både ben
og armer er ikke som de var.
Når jeg nå kan se tilbake på nærmere 30 års tjeneste som organist i
Ordenen, gjøre jeg det med glede. Det
har vært mange utfordringer, og dertil
mange velsignelser og gleder. Og i det
hele kan jeg virkelig oppriktig få si:
Jeg gir Gud æren for alt!»

vanskeleg å finne arrangørar. Etter ei
nøye vurdering i Loge 49 Hardanger
og Loge 55 Margrethe valde dei to
Logene å ta på seg jobben. Her var det
eit godt høve til både å profilere logene på ein positiv måte, å gjere ein innsats for lokalsamfunnet og å tene nokre kroner til logearbeidet. Resultatet
vart godt, ikkje minst takka vera Terje
Tverdal, som administrerte både planlegginga og gjennomføringa.

Logebygningen
Tidlegare selskapslokale, kafe og
kiosk, overteke i år 2000 og organisert som andelslag. Pussa opp
og den nye logesalen vart teken i
bruk første gong til nyttårsloge
2.1.2001. Innvigd 13.10.2001.
Ved sida av Loge 49 Hardanger og
Loge 55 Margethe nyttar druideloge Mizar huset som fast møtestad,
og huset vert leigd ut som selskapslokale.
Her er den vakre Ordensbygningen i Odda – et sentrum under 17 mai-feiringen.
Odd Fellow
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Nye brødre og søstre

Nye brødre og søstre

Nye Ordensmedlemmer og Veteraner

Nye Ordensmedlemmer og Veteraner

Nye brødre:
5 VESTERLEN Stavanger
Møltorp, Tom
9 EKESTUBBEN m.d.g.s.
Stavanger
Kvaløy, Leif Arve
Endresen, Roar
Eide, Rolf Bernt
Wick, Tore
11 VEØY Molde
Volden, Rudolf Kristian Elvsaas
13 MALM Narvik
Dragly, Ole Edmund
Høgset, Tore
14 POLARLYS Harstad
Richards, John
16 HIMINGEN Notodden
Steinhaug, Gisle Olav
Pedersen, Jan Otto
Johansen, Jørn Arve
Kvaale, Kjetil
Paulsen, Oscar Jan
17 DAG Porsgrunn
Forsmo, Trond Ursin
20 FRIDTJOF NANSEN Oslo
Nilsen, Hans
21 FRATERNITAS Bergen
Dahlsett, Dag Erik
Mikkelsen, Erik Johan
Hasnsen, Finn Vetle
Isdahl, Harald
Bjørkly, Jan Erik
Gjelsvik, Ove
Smørås, Reidar
Andersen, Ronny Meyer
Lang, Svein
Davidsen, Terje
22 THOMAS WILDEY Oslo
Mediaas, Rune
Holmsen, Stein A.
25 SAM. JOHNSON Bergen
Methlie, Ove R.
Hammersland, Terje
26 SVENØR Larvik
Håkonsen, Reidar
Krøgli, Willy
28 AGDESIDEN Kristiansand
Kølling, Manfred
31 ERLING SKJALGSSON
Stavanger
Vestrheim, Tom Erik
34 FREDRIKSTEN Halden
Karlsen, Magne Holmberg
36 SAM. EYDE Rjukan
Bjørtuft, Einar
Singsåsmo, Gunnar Martin
40 VERN Horten
Bjørnsen, Egil Trygve
Pedersen, Per Harald
42 HUMANITAS Trondheim
Johnsen, Arve
Koen, Johannes
44 STEIN Steinkjer
Gynnild, Finn Robert
Finvik, Jonny Mikal
Strandvik jr., Rolf
Holde, Thomas Harborg
45 BAUNE Fredrikstad
Brobakk, Roar
51 FOLDEN Moss
Jansen, Ole Petter
52 CATENA Haugesund
Låte, Sigmund
53 VESTEROMD Sortland
Hansen, Gunnar
Johnsen, Kjell Hermann
60 HANS EGEDE Harstad
Johnsen, Finn-Bjørn
Søreng, Finn-Rune
Berg, Harald

69 ATHENE Haugesund
Mokleiv, Hege Skogland
Salthammer, Inger Myrbakk
Leirvåg, Linda S Kongestøl
Jacobsen, Siv Elisabeth
71 MORIA Tromsø
Jakobsen, Ann-Torill L
Movik, Astrid Irene
Hermannsen, Else Marie
Sebergsen, Sonja Kamilla
74 AURORA Stokmarknes
Bastesen, Anita
Svendsen, Marit
77 MALMFRID Narvik
Amundsen, Inger-Johanne
Rødseth, Live Vangen
Dohmen, Ranveig Bjugn
79 MERIDIAN Hammerfest
Brataas, Inger
Borck, Torill
80 VELA Vadsø
Finnestrand, Svanhild
81 GJERTRUD RASK Harstad
Killengren, DAgfrid Jonny
Olsen, Jorunn Karine
Ytterstad, Käte JAnike
82 FELICITAS Hønefoss
Ramton, Tone
86 ANGELICA Steinkjer
Jenssen, Eva
Bruheim, Kirsten Othilde
89 TERNEN Brønnøysund
Nilssen, Evy Nordland

Ytterstad, Jarle Lars
Bendiksen, Rolf Fredrik
62 HÅKON HÅKONSSON
Mysen
Hanson, Roar
64 OLAF HALLAN Drammen
Thoresen, Bjørn
Western, Bjørn
66 GUNNERUS Trondheim
Gjengår, Per
73 NAMSEN Namsos
Lysberg, Martin
Lindstad, Rune
Ulsund, Tore
75 VERITAS Fagernes
Ayres, Leslie
Steindebakken, Ole Andre
79 ROALD AMUNDSEN Ski
Karlsen, John
81 MORILD Bodø
Pedersen, Kjell Helge
Bjørklund, Odd Anders
Stenersen, Rolf Gunnar
83 ORION Mo i Rana
Hansen, Geir Frode
Torbergsen, Stein
Hansen, Stig Morten
90 VESTERHAV Haugesund
Bjørgen, Harald
92 ROMERIKE Lillestrøm
Hanssen, Odd-Inge
Braathen, Terje
94 MARTIN LINGE Måløy
Svoren, Odd Henning
Kupen, Svein
97 LODVE LANGE Narvik
Jacobsen, Arnold
100 OLAV HARALDSSON
Sarpsborg
Salberg, Bern Arne
102 SVANEN Alta
Stenersen, Trond
106 BODIN Bodø
Hansen, Bård Henry
Hansen, Jan Eirik
107 TORUNGEN Arendal
Hansen, Fred Egil
108 STEINVIKHOLM Stjørdal
Buan, Gunbjørn
Uthus, Nisl Sigurd
109 NIDAROS Trondheim
Skaset, Thor Arild
110 ISTINDKJEDEN Bardufoss
Larsen, Erling Jacob
113 FLÅVÆR Ulsteinvik
Knotten, Vidar
118 TORE HUND Harstad
Johansen, Georg Magnar
Abrahamsen, Jan Kåre
Pettersen, Per Andreas
121 YGGDRASIL Mo i Rana
Olsen, Magne Henri
122 GYLDENBORG
Kongsvinger
Ekås, Sverre
131 GRIP Kristiansund
Aandahl, Bjarne Petter
133 OTTO SVERDRUP
Steinkjer
Hoem, Geir
Aalberg, Knut Ivar
Teveldal, Steinar
Nyberg, Trond
135 MÆRDØ Arendal
Larsen, Bjørn
Olsen, Øyvind
138 CHRISTIAN FREDERIK
Moss
Hom, Ivar
140 SVERD I FJELL Stavanger

Odd Fellow

Berger, Bjørn
Stangeland, Øyvind Christopher
141 FJELLKJEDEN Oppdal
Klemetsen, Christian
Wilhelmsen, Egil
Solvoll, Gunnar Kristian
Heggvold, Idag
Asla, Ingar
Strand, Ingar
Skinderhaug, Ole Martin
142 ISHAVET Tromsø
Skardal, Ditlef Hågen
Rakoczy, Emil
Dalvik, Odd Ansgar
Lindgård, Sigurd N.
145 HØGENHEI Bamble
Jørgensen, Hans Kristian
146 RAUMAR
Wathne, Bernt
147 ELIAS BLIX Bodø
Jensen, Jens Sigleif
Sørensen, Svenn Kristian
25-års Veteraner:
9 EKESTUBBEN m.d.g.s.
Stavanger
Meling, Leiv
15 KONGSHAUG Sandefjord
Eggen, Olav Holte
Johannessen, Erling Juel
19 THULE Tromsø
Johannessen, Asmund Lauritz
21 FRATERNITAS Bergen
Landsvik, Arne Leif
43 NORDLYS Honningsvåg
Karlsen, Rolv Kristian
45 BAUNE Fredrikstad
Ellertsen, Lars Trygve
70 KVITBJØRN Hammerfest
Johansen, Ole Johan
Iversen, Odd Hugo
71 ØYFJELL Mosjøen
Hanssen, Agnar
Larssen, Hans Ludvig
Bjørnå, Roald
77 NYKEN Stokmarknes
Jenssen, Bård Arnulf
79 ROALD AMUNDSEN Ski
Hovind, Sigmund
Staksrud, Thor Michal
90 VESTERHAV Haugesund
Gabrielsen, Kjell Nils Mathias
Jakobsen, Lars Mokleiv
Dahl, Kjell Olav
Andersen, Jens Nordahl
95 ISEGRAN Fredrikstad
Johnsen, Helge
102 SVANEN Alta
Bang, Borgmund
108 STEINVIKHOLM Stjørdal
Husby, Jostein
131 GRIP Kristiansund
Ahtola, Rolf Allan
Bartnes, Øystein
Blomsø, Alfred
Lervåg, Birger Edvin
134 GODTHAAB Sandnes
Fagerland, Asbjørn Jostein
143 LODENGIA Lødingen
Johansen, Normann
40-års Veteraner:
1 NORVEGIA Stavanger/Oslo
Bjerke, Ole
39 ANKERET Kristiansund
Korsnes, Lorentz Georg
45 BAUNE Fredrikstad
Lundestad, Otto Johannes
46 FRENDAR Volda/Ørsta
Lysbakk, Einar
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57 FIDELITAS Skien
Nomme, Bernhard
79 ROALD AMUNDSEN Ski
Range, Rolf
85 DE TRE HOLMER
Holmestrand
Stanger, Harald Fr.
50-års Veteraner:
17 DAG Porsgrunn
Thorsen, Kjell Oddvar
53 VESTEROMD Sortland
Olsen, Thormod
Nye søstre:
7 DE HVITE LILJER
Kristiansand
Finstad, Kari
Vetås, Marit
Hansen, Signe Nordgaard
10 SEMPER ARDENS Moss
Olafsen, Brita
Trolltun, Sylvia Randi
11 CONCORDIA Tromsø
Jensen, Inger Lise
Hermansen, Janne Kristine
Sandnes, Signy Solfrid
Gundersen, Åse
13 RUTH Haugesund
Tjørhom, Siri Apeland
14 DAGMAR Steinkjer
Hammeren, Joan Britha
15 VIA NOVA Skien
Botnen, Anlaug
16 URD Porsgrunn
Holmberg, Liv Ingjerd
21 MAUD Hamar
Heieraas, Inger Johanne
Baldishol, Ingrid
Sørlien, Reidun Ribsskog
26 GRY Fredrikstad
Johansen, Brith Holm
Henriksen, Solveig Margaretha
27 DEBORAH Bergen
Normann, Berit
Mathisen, Ragnhild
32 HILD Molde
Hoel, Dagrun Kristi
Brox, Evy Grünn
Viken, Karin Oddlaug
Mikkelsen, Katrine
33 CORONA Kirkenes
Ingenøyen, Åse Inger
35 ARNICA Gjøvik
Slåtten, Aud Karin Stavik
Amundrustad, Marthea T.
37 VERDANDE Sandefjord
Jonassen, Anne Heidi
Eriksen, Brit Westeraas
Hansen, Grethe
Andersen, Gunn Torill
Johansen, Irene
41 MIRJAM Honningsvåg
Jensen, Anita Johanne
Johansen, Eldbjørg Sofie
Josefsen, Ellen Anne
Seppola, Torill May
48 DUEN Notodden
Portaasen, Marit
Buverud, Unni
50 KJEDEN Sarpsborg
Slang, Gerd
52 GROTTEN Mo i Rana
Karlsen, Elin Janne
Bratland, May-Heidi
54 BØLGEN Sortland
Schjelderup, Jorunn Berit
62 TILLA VALSTAD Asker
Antonsen, Anne Karine
65 TERESA Oslo
Espen, Eva

93 KAPRIFOL Arendal
Kløvfjell, Walborg
95 KRISTIN Tønsberg
Ulriksen, Trude H.
97 LANTERNEN Florø
Hovland, Bjørg Synnøve
101 BIRGITTA Sandnes
Vølstad, Elise
102 CONSTANTIA Oslo
Bøe, Lillian
103 KONVALL Stathelle
Høymyr, Lisbeth
Varnes, Lissbeth Thorsberg
Spangelo, Åse Ingrid
113 SISSIHØ Oppdal
Veddegjerde, Kate Leila
114 NORA Skien
Haglund, Anny
Thorstensen, Hilde
Fagermo, Mona Kristin Findal

35 ARNICA Gjøvik
Aas, Britt
39 SIGNI Namsos
Tranaas, Edel Kristine
Selnes, Eva Greiff
42 SKULD Larvik
Larsen, Sølvi Kongelf
Stigen, Liv
43 KILDEN Mosjøen
Haga, Vigdis Moen
47 VICTORIA Oslo
Kielland, Else
Lund, Jorun
53 GYDA Fagernes
Fosheim, Ellen Marie
Ødegård, Sigrid
56 CAMILLA COLLETT
Kristiansand
Sundbø, Reidun
58 GUDRUN Levanger
Grande, Eldbjørg
Kvam, Eva Rosenlund
59 SELENE Finnsnes
Fredheim, Kirsti Johanne
Bolle, Jorunn Johanna Andersen
66 MILKA Moss
Henriksen, Karin Fløien
Helgesen, Aud Karly
Solum, Grete Ragnhild
86 ANGELICA Steinkjer
Bjørnes, Inger Ella
90 HANNAH Ski
Olaussen, Lillian

25-års Veteraner:
6 ST. VERONIKA Ålesund
West, Unni
11 CONCORDIA Tromsø
Tønsberg, Sidsel
16 URD Porsgrunn
Bruun, Liv
Augestad, Anna Irene
23 LABOREMUS Harstad
Pettersen, Bodil Nibe
25 IRENE Oslo
Frantzen, Åse

40-års veteraner
PAX Trondheim
Holme, Gerd
6 ST. VERONIKA Ålesund
Ytreberg, Hilma
15 VIA NOVA Skien
Vogsland, Marit Helene
23 LABOREMUS Harstad
Marthinussen, Ragnhild
26 GRY Fredrikstad
Olsen, Karin
35 ARNICA Gjøvik
Tangen, Liv
Rognlien, Bjørg
Malterud, Esther
56 CAMILLA COLLETT
Kristiansand
Ersdal, Kari Helene
76 PERLEN Stavanger
Starheim, Erna
50-års veteraner:
71 MORIA Tromsø
Haukland, Gunvor
Storlogens Hederstegn:
2 URANIA Oslo
Andersen, Kari

Historien om en ateist

D

ette er
fortellingen
om ateisten
som gikk en
tur i skogen
og beundret
alt
hva «den evolusjonære tilfeldighet»
hadde
skapt.
– Hvilket majestetisk tre!
– Hvilken kraftfull elv!
– Hvilke skjønne dyr!
Alt dette sa han til seg selv.
Mens han gikk langsmed elven hørte han plutselig det braket i buskene. Og med ett så han en syv
fots grizzlybjørn komme settende imot seg.
Han løp så raskt han kunne bortover stien. Han
fikk så vidt snudd seg noen ganger og oppdaget
desperat at bjørnen nærmet seg. Han snublet og
med øynene fulle av tårer merket han at bjørnen
var kommet over ham. Bjørnen hadde allerede hevet labben til slag.
I samme øyeblikk skrek ateisten: «Å, min
Gud. . .»
Tiden sto stille.

Odd Fellow

Bjørnen var som frossen.
Skogen var taus.
Til og med elven sluttet å renne.
Et vakkert lys skinte på mannen og en røst hørtes:
«Du har fornektet min eksistens i alle disse år,
undervist andre om at jeg ikke eksisterer og gitt tilfeldighetene æren for skaperverket.
Venter du at jeg skal hjelpe deg ut av denne kattepinen?
Skal jeg heretter kunne regne deg om en av mine Troende?»
Ateisten så direkte inn i lyset og tenkte seg om.
Så sa han:
« Det ville vel være direkte falskt å be deg behandle meg som en Troende allerede nå. Men du
kunne kanskje gjøre bjørnene til en Troende?»
«Det er greit det» sa stemmen. Lyset forsvant,
elven fortsatte å renne og skogen suste igjen som
før.
Bjørnen derimot senket sin høyre labb og la den
mot den vestre og ba:
«Herre. For dine gaver og den mat som du nå
skjenker meg, vil jeg takke deg. Amen»!
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Odd Fellow Torget
Bransje/Firma
ADVOKATER
Advokatene Aspeflaten, Løitegård & Frønstrup
Advokat Bengt A Pedersen
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
BILGUMMI
Western Bilgummi AS
Polar Dekk AS www.polar-dekk.no
BILSALG
Nymo Bil AS
BILSALG•REKVISITA•UTLEIE•SERVICE
Raglamyr Bilutleie
Raglamyr ESSO Servicesenter
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
BRANN- OG VERDISIKRING
N.R. Brannsikring A/S
BRANNBILER OG UTSTYR
Braco AS
BRODERIER
Fredrikstad Broderiforretning
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
EIENDOMSMEGLING–FORMIDLING
Saga Eiendomsselskap AS
Arve Feet as
EIENDOMSTAKSERING
Murmester Willy Preintoft AS
ELEKTRO/AUTOMASJON
EAS-Automation AS www.eas.no
FERIE OG FRITID
Feriehus ved fransk Riviera til leie (Nice/Cannes)
Feriehus i Spania – ved Torrevieja – rimelig til leie
Feriehus m/svømmebasseng i Provence til leie
Ny leilighet m/Middelhavsutsikt og basseng i Nice til leie
Torrevieja v/stranden http://www.spaniasommer.com
FILM-FOTO-VIDEO
Fotoservice A/S
FLYSELSKAP
KATO AIRLINE AS
FRISØRER
Art Beauty Cut
Ernst Frisørsalong
Lille Salong
GALLERI•RAMMEVERKSTED
Hantho Galleri og Rammeverksted

Odd Fellow

Odd Fellow Torget: Annonsering, adresseforandringer, oppsigelser, endrede persondata etc: Finn Olstad, finols@online.no

Kontaktperson

Telefon

Postnummer

Lars Aspeflaten
35 55 41 70
Bengt A Pedersen 900 20 090/77 60 51 05

3901 PORSGRUNN
9008 TROMSØ

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

Kjell Western
32 22 74 00
Bjørn Finjord/Alf Bjørn Finjord 77 07 97 70

3400 LIER
9498 HARSTAD

Kjell Nymo

75 50 79 00

8041 BODØ

Gulleik Kruse Haaheim
Gulleik Kruse Haaheim

52 71 73 10
52 71 73 10

5536 HAUGESUND
5536 HAUGESUND

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

62 57 18 96
74 82 43 85

2335 STANGE
7501 STJØRDAL

Steinar Jansen

52 71 73 44

5501 HAUGESUND

Einar Glenthøj

32 22 66 70

3420 LIERSKOGEN

W Solberg

69 31 28 51

1607 FREDRIKSTAD

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

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

4042 HAFRSFJORD
0282 OSLO

Willy Preintoft sr

22 52 41 00

0282 OSLO

Thorodd Skontorp

33 35 72 04

3166 TOLVSRØD

Einar Åstorp
913 33 503/22 43 09 49
Morten Hedenstrøm
64 95 79 36
Thore Mikalsen 952 75 166/77 07 39 47
Egil Aass
92 46 71 37
Baard Mahle
66 78 02 17

0264 OSLO
1555 SON
9408 HARSTAD
0280 OSLO
1386 ASKER

Dag Magne Søyland

51 58 68 27

4023 STAVANGER

Torlaug Karlsen

76 98 13 80

8536 EVENES

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
KRANER, TALJER OG LØFTEUTSTYR
Munck Cranes A/S
KUNSTHÅNDVERK
VIVIS-VEV
LÅSESMED
Alarm- og Låsservice Rolf Hemer AS www.hemer.no
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
REISEBYRÅER
Oppland Arrangement AS
REKLAMEBYRÅER
Embla Reklamebyrå
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
TRUCKER
Materialhåndtering AS
TRYKKERI
Gløsmyr Trykk
A/S Karmøy Trykkeri
VAKTSELSKAPER
Securitas AS
VASKERI OG RENSERI
St Hanshaugen Service Systemer
Bjerregaardsgaten Renseri (rens og vask)

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

Ole Skrondal

70 18 90 40

6051 VALDERØY

Vivi B Støver

75 51 60 90

8020 BODØ

Arne Hemer

22 37 48 77

0557 OSLO

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

Anders Lunde

61 12 06 00

2890 ETNEDAL

Tor Håland

52 73 80 50

5522 HAUGESUND

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

Jørund Woll

67 18 67 00

1309 RUD

Asbjørn Gløsmyr
Otto Jarle Hydle

35 59 56 99
52 85 07 22

3735 SKIEN
4250 KOPERVIK

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
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Odd Fellow Utstyr

Vil du støtte Odd Fellow Bladet?
Tegn en annonse i Odd Fellow Torget!
Kontakt Finn Olstad:
finols@online.no

Art nr 1062

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 642,kr 405,kr
95,kr 400,kr 400,kr 220,kr
85,kr 110,kr 460,kr 460,kr 210,kr 257,kr 100,kr 350,kr 115,kr 202,kr 285,kr
50,kr 162,kr 1 210,kr 840,kr 280,-

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

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

65,500,340,100,100,90,90,-

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!
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Ketil Stokkan

Redaktørens refleksjoner

Kanselliets
telefoner:

Små
velsignelser

M I N
M E N I N G :

KETIL STOKKAN

J

eg har nettopp kommet hjem.
Sommerferien er over, hverdagen har så vidt meldt sin
ankomst og her sitter jeg – midt
på stuegulvet – på en halvfull
koffert med skittentøy og med en
bærbar datamaskin på fanget. Det
er min tur til å dele oppløftende
tanker med mine brødre og søstre
i Odd Fellow Ordenen, men jeg
klarer ikke helt å omstille meg fra
trivielle opplevelser i hverdagen.
Jeg tenker: – Livet mitt må da
kunne beskrive en eller annen
velsignelse som kan spre litt håp
og glede – eller hva?
Nå skal vi se: – Jeg står opp og
tilbereder frokost til mine fire
barn hver eneste virkedag i uka.
Ungene har som regel stått opp
før meg. Det er sjokoladepulver
på gulvet, melk utover stuebordet, små lekefigurer under pappas
såre føtter og altfor mye fiskemat

i akvariet. Ungene skriker: «Heia pappa, heia pappa» og
fjernsynet synger «God Morgen,
God Morgen igjen» av full hals.
Etter at jeg har klart å samle
troppene spiser vi «smekkepølse», «jobbæ» og «lefferstei»
mens minstemann sitter på pappas skuldre og griser med en
boks youghurt. Midt under frokosten skrider min elskede til verks.
Hun leter fram inneklær og uteklær der de måtte finnes. Minstemann oppbevarer nemlig klær i
lekekassa, sko utenfor entredøra
og sokker under badekaret. Alle
mangler noe, noen griner litt men
alt løser seg som regel før klokka
slår åtte.
Når ungene endelig er på vei
ut døra og jeg har klart å stjele et
kyss fra min elskede, tenker jeg: Jammen, jeg er da velsignet! Jeg
har noen å stå opp sammen med,
jeg drar til en utfordrende jobb,
jeg bor i et hus med mennesker
som bryr seg om hverandre og
jeg elsker den kvinnen som holder oss sammen. Hva mer tør jeg
be om? Mitt liv er fylt av små
velsignelser! Det er de små opplevelsene som fyller hverdagen,
gir rom for ettertanke og styrker
troen på de verdiene som holder
familier sammen.
Tell dine velsignelser
En kjent taler startet et seminar
med å holde en hundrekronerseddel opp i luften. Så spurte han
forsamlingen:
– Hvem kunne tenke seg denne hundrelappen?
Flesteparten av de circa 500
menneskene i forsamlingslokalet
rakte en hånd opp i luften.
– Jeg kommer til å gi denne
pengeseddelen til en av dere, men

Odd Fellow
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først vil jeg gjøre dette. Han krøllet pengeseddelen sammen til en
liten papirkule.
– Er et noen som fremdeles vil
ha den?
Fortsatt kom det flere hundre
hender opp i luften.
– Vel, hva om jeg gjør dette?
Så slapp han den krøllete pengeseddelen på gulvet og gnidde
den under skohælen. Deretter
plukket han den opp. Seddelen
var nå blitt både krøllete og skitten.
– Er det noen som fortsatt kan
tenke seg denne hundrekroner
seddelen?
Fortsatt kom et stort antall
hender opp i luften.
– Mine venner, dere har fått en
veldig verdifull lekse her i dag. Uansett hva jeg gjorde med pengeseddelen, så ville dere fortsatt
ha den. – Seddelen forandret ikke
verdi. – Den er fortsatt verdt hundre norske kroner.
– Mange ganger i våre liv opplever vi å bli overlatt til oss selv.
– Vi blir krøllete og skitten fordi
vi tok en uheldige avgjørelser eller ble utsatt for uforutsette omstendigheter. – Vi føler oss kanskje verdiløse, men uansett hva
som skjer, så mister vi ikke vår
sanne verdi. – Om du er skitten
og krøllete eller ren og strøken så
er du fortsatt verdifull for de som
virkelig er glade i deg. – Verdien
av livet bestemmes ikke av hva vi
gjør eller hvem vi kjenner, men
av hvem vi er. Du er spesiell, aldri glem det! Tell dine velsignelser, ikke dine problemer!
Mvh
i v. k. og s.
Ketil Stokkan

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 . . .

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

E

n formulering som satte seg fast
i tankene mine for en tid tilbake
var: «Jeg har kjent deg i 50 år
nå»! Er det å kjenne noen over lang
tid noen garanti for at man virkelig
kjenner et menneske? Mitt svar er et
klart nei. Alt for mye av våre såkalte
samtaler fylles av «Hvor er skjorta mi,
hvor er buksa mi. . .» for å låne fra en
Egnerstrofe.
Men hvor ofte tar du del i en
samtale om livets viktige verdier?
Sokrates (469-399 f. Kr) spurte engang en ung mann om han visste
hvordan han skulle kunne skaffe seg
mat. Svaret var selvfølgelig ja.
Så spurte den greske vismannen om
gutten visste hvordan han skulle skaffe seg klær. Til dette var også svaret et
rungende ja.
«Men vet du hvordan du skal bli et
godt menneske?» spurte Sokrates til
slutt.
Da ble det taust fra den unge mann.
Vi bruker tid til å snakke om mat
og klær og andre nødvendigheter.
Men bruker vi tiden til å snakke om
verdier, og hva vi oppfatter som vesentlig i livet?
Jeg blir fra tid til annet skremt over
hvor mange mennesker jeg har kjent i
mange år, og som jeg egentlig ikke vet
noe mer om enn det som er kommet
frem i slike samtaler om mat, klær og
vårt kjøpmannskap.
Men hvor er forum for samtalene
om «noe annet»?
Våre Ordenssamvær burde være
slike oaser hvor vi også kunne bruke
tid til samtale om de vesentlige spørsmål.
Hvordan skal vi bli etisk bevisste
mennesker hvis vi aldri snakker om
etikk eller etiske utfordringer?
Hvordan skal vi – for å bruke Sokrates ord – bli gode mennesker hvis

Utenlandske
adresser:
Foto: JEJ

vi ikke bruker tid til å snakke om hva
vi mener med et godt menneske?
Hele Sokrates poeng er at vi så lett
prater om uvesentligheter, men lar det
vesentlige ligge. Dermed blir vi tanketomme og ureflekterte omkring de
store spørsmål; de spørsmål som før
eller senere når oss og som vi må gi
svar på.
I alle ideologiske og filosofiske
sammenhenger hvor man vil holde et
høyt nivå, er samtalen et av de fornemste virkemidler. I en Orden som
vår gjelder det samme. Derfor bør vi
arbeide for å holde samtalen om vesentlige spørsmål i hevd og å gjøre
den til en del av vårt daglige brød.

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

Neste nummer:
Slutten av
september!

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

«. . . den levrede sei. . .»

Fiskervise

Tekst: Petter Dass

Det hender vel ofte
du kaster fra tofte
ditt snøre for bord,
men har ikke lykke
til flyndren å rykke
med angel og snor.

Når snøret er runnen
og senket til bunnen,
står lykken hos Gud.
Han giver ei skarnet,
kast derfor ut garnet
i Jesu navn ut.

Thi flyndren, som laksen
hun biter ei straksen,
er heller litt sen.
Jeg kjenner de drenge
som sittet har lenge,
fikk aldri et ben.

Gud signe din angel,
at ei den har mangel
på torsk eller skrei!
Og gid han må føre
til deg og ditt snøre
den levrede sei!

