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Som dagene går

Lykke eller
mangel på
sådan

or en tid tilbake leste jeg, i en av
våre landsdekkende aviser, en interessant artikkel om lykke. Journalisten tok utgangspunkt i både Aristoteles og nålevende norske filosofer.
I korthet var konklusjonen følgende:
– Inntekt og formue har steget bratt
i Norge fra 1985 uten at flere nordmenn sier de er blitt lykkelige.
– Lykkeprosenten stiger noe med
høyere inntekt, men enda mer hos dem
som sier de har så de klarer seg.
– Mennesker som setter verdier
høyest, er lykkeligere enn de som prioriterer ting og penger høyest.
– På 1900-tallet så innbyggerne i
vestlige land ut til å bli mer opptatt av
indre verdier enn av materielle ting. I
dag går trenden i motsatt retning. Vi
prioriterer materielle verdier stadig
høyere.
Denne artikkelen fikk meg til å
spørre meg selv: «Hva er lykke?»
«Hva er lykke for meg?» «Stiller jeg
de samme krav til materiell lykke eller
til lykke som måtte tilfalle meg gjennom andre verdier, f. eks. etiske ver-

dier?» Det kan være riktig noen ganger
å trekke skiller mellom det som er godt
for meg, og det som er godt for andre
mennesker i samfunnet.
Derigjennom skapes økt toleranse
og forståelse for andres livssituasjon.
Alle Ordenens medlemmer har med
jevne mellomrom lest eller hørt om vår
Ordens opprinnelse og dens historie. I
tillegg har mange kunnskap om hvorfor og hvorledes loger og andre ordenssamfunn oppstod på 1600-1700tallet. Vår verden har, gjennom de årene som er gått, endret seg radikalt. Den
har, for langt de fleste av oss, gitt oss
bedre levekår, flere materielle goder
og et enklere liv å leve. Er vi imidlertid lykkeligere enn datidens mennesker? Har vi benyttet den enorme mengden kunnskap som tilflyter oss alle, til
å skape et lykkeligere samfunn?
Terroraksjonene i New York den 11.
september 2001, Beslan 3. september i
år og de daglige aksjonene i Midtøsten
er ganske så tydelige bevis på at
lykken i store deler av vår verden er
fraværende.

Odd Fellow
Bladet 4•04

Odd Fellow

Hvorledes tenker et menneske som
planlegger å drepe flere hundre barn?
Barn som kommer smilende og
lykkelige til skolen. Barn som fratas
lykke, illusjoner og livet. Barn som
skal være den oppvoksne slekt. Hvilket misforstått hat skapes ikke hos disse barna?
Andre Bjerke har oversatt følgende,
som er skrevet av Dorothy Law Nolte:
Hvis et barn lever med kritikk, lærer
det å fordømme.
Hvis et barn lever med fiendskap,
lærer det å sloss.
Hvis et barn lever med skam, lærer
det å føle skyld.
Hvis et barn lever med toleranse,
lærer det å bli tålmodig.
Hvis et barn lever med oppmuntring, lærer det tillit.
Hvis et barn lever med lovord, lærer
det å bli rettferdig.
Hvis et barn lever med trygghet, lærer det å tro.
Hvis et barn lever med anerkjennelse, lærer det å like seg selv.
Hvis et barn lever med bifall og
vennskap, lærer det å finne kjærlighet i
verden.
Kjære søstre og brødre. Ovenstående «leveregler» gjelder nok ikke bare
barn. Det finnes dessverre mange mennesker i vår verden i dag, som for egen
vinnings skyld, tilsidesetter alle moralske og etiske prinsipper.
Respekt for andres mening, respekt
for et verdig liv og respekt for Gud tilsidesettes for egen forventet lykke.
Odd Fellow Ordenens egne Budord
og budskap, utformet for flere hundre
år tilbake, er faktisk like aktuelt i dag.
Det er ikke for enkelt å si at vår Orden
har et budskap til hele menneskeheten.
Nei tvert om, det er faktisk en realitet.
Søstre og brødre. Gå ut i hverdagen
og lev livet slik Ordenen påbyr. Vis
ved egen livsførsel at lykken er oppnåelig.
I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Harald Thoen
Stor Sire
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Far verden, far vel.
Jeg vil ikke lengere være din trell.
De byrder du byltet og lesset meg på,
dem kaster jeg fra meg og vil dem forsmå.
Jeg river meg løs, for jeg kjeder meg ved
forfengelighet.
Hva er det vel alt
Som verden så listig har sminket og malt?
Det er bare skygger og drivende sky,
det er bare bobler som brister på ny,
det er bare gynge-is, svik og fortred.
Forfengelighet.
Hva er mine år
som smygende svinner og snikende går?
Hva er min bekymring, mitt tyngende sinn,
Min sorg og min glede og tankenes spinn?
Hva er vel mitt arbeid, min møye, min sved?
Forfengelighet.
Å rikdom og gull,
du jorderiks avgud i skinnende muld!
Du er dog av verdens mest skuffende ting,
som vokser og minker og veksles omkring.
Hva er du når man deg i solen har sett?
Forfengelighet!
Akk, ære og glans,
hva er vel din blendende krone og krans?
Misunnelse sitter deg alltid på rygg,
du hemmelig støtes og sjelden er trygg.
Så ofte du snubler hvor andre de gled.
Forfengelighet!
Akk, kjødelig lyst,
din giftige leppe så mange har kyst!
Ditt fengende knusk og din flyvende gnist
ble mange til evige luer til sist.
Din skål ligner honning, men drikken er led.
Forfengelighet!
Thomas Kingo (1634-1703)
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Thorleif Albretsen

Thorleif Albretsen

samfunn hvor det var stor forskjell på
høy og lav. Men det var så mange lave
at vi ikke merket så mye av de negative
sidene ved dette. Det jevne slits menn
og kvinner satte preg på det hele. Og vi
hadde alle lokalsamfunnets aktiviteter
fra avholdsloge til idrettslag. Porsgrunn
var sikkert et godt gjennomsnitt av et
norsk samfunn i kraftig omformning fra
bondesamfunn til industrisamfunn.
Jeg giftet meg med min Margit som
var utdannet friserdame, selv om det å
stifte familie i de dager ikke bare var en
spøk med usikkerheten på alle kanter
Vel etablert i våre yrker og etterhvert
med en datter, kom vi også ganske helskinnet gjennom krigen. Det var en
ganske ny tid med mye optimisme.

INTERVJUET:
THORLEIF ALBRETSEN

Av KjellHenrik
Henriksen

Å snuse på noe nytt

Det viktige
blir klarere
med årene
T

horleif Albretsen går nå i
sitt 95. år. Av disse har han
vært medlem av Odd Fellow Ordenen siden 1946, altså i 58
år. Han kan se tilbake på et langt
om omskiftende Ordensliv, selv
om det hele har funnet sted i Porsgrunn. Han er født i Gjerpen som
nå er en del av byen, og her har
han vokst opp, arbeidet, stiftet familie og bor fortsatt i sin deilige
terrasseleilighet med utsikt over
hele byen.

En skole for livet?
Skolegangen min kan jeg godt
glemme. Den var på mange måter
et mareritt. Jeg er dyslektiker som
det heter i dag. Den gang kalte
man det dum. De første årene på
skolen hadde jeg en lærer som jeg
bare har skremmende minner om.
Meg hemmet han på alle måter
slik at ikke engang det lille jeg

kunne kom til uttrykk. Det er nok
en skjebne jeg delte med mange
den gangen – kanskje også i dag.
De siste årene på skolen fikk jeg
en nye lærer som lærte meg alt det
jeg fikk med meg. Han var på
mange måter min redning. Han
var interessert i at jeg skulle lære.
Da jeg var ferdig med Folkeskolen
lå det ikke akkurat til rette for
noen akademisk karriere. Det var
da heller ikke vanlig i mitt miljø.
Men en solid yrke skulle man jo
ha.
Dette var midt i tyveårene og
tidene var vanskelige. «Jobbetiden» var nettopp over og vi så
nedgang på alle kanter. Det var
derfor gunstig for meg å bli lærling på Porsgrund Porselensfabrikk. Der gikk jeg i lære som
porselensmaler. Mens jeg skulle
lære, fikk jeg 20 øre timen. Senere
ble det bedre. Å male på porselen
ble altså mitt livs yrke. Det er nok
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ganske mange som har dekketøy
som jeg har malt rundt om i hjemmene. Porselensmaling er jo et
kunsthåndverk. Men som så mange av de andre tradisjonelle håndverkene er de i ferd med å forsvinne. Nye teknikker er i ferd med å
overta. I dette faget har jeg bokstavelig satt spor etter meg.

Et lokalmiljø i vekst
Porsgrunn har tidoblet sitt innbyggertall fra jeg var gutt. Nå er det
blitt en stor by med mange
virksomheter. Da jeg vokste opp
var det noen få hjørnestensbedrifter. Og porselensfabrikken var en
av dem.
Innbyggerne var knyttet til de
voksende industrivirksomhetene
hvor Hydro på Herøya etter hvert
ble den dominerende. Nå er også
dette under forandring og avvikling. Jeg vokste opp i et klasse-

Conrad Jacobsen var en av mine gode
venner. Han var malermester. Han kom
med spørsmålet om jeg kunne tenke
meg å bli Odd Fellow. Jeg visste ikke
mye om Ordensvesenet og jeg ble vel
medlem i tillit til min fadder. For øvrig
var Margit positiv fra første stund. Hun
ble da også medlem av Rebekkaloge nr
16 Urd da den kom til byen i 1957, og
var medlem til sin død.
Selv ble jeg resipert i loge nr 17 Dag
20. mars 1946. Innvielsen gjorde et
dypt inntrykk og jeg følte meg hjemme
med en gang. Fra loge Dag ble jeg med
over til loge 47 Grenmar da den ble
stiftet i 1955. Jeg interesserte meg raskt
for ritualene. Der finner man Ordenens
vesen. Jeg var CM i Dag, og Grenmars
første i dette embede. Min interesse for
ritualene har jeg bevart til denne dag.
De kan aldri bli fremført godt nok. Det
ligger et evig arbeid i å gjøre dem tydelige og forståelige for nye generasjoners
Ordensmedlemmer. Slurv og overfladiskhet i rituelle sammenhenger medfører at de mister både virkning og
mening. Derfor har alle som deltar i rituelt arbeid et stort og vesentlig ansvar.
Ingen har en liten oppgave i denne sammenheng.

Når de
onde dager kommer. . .
Jeg har aldri vært redd for å lære utenat.
Det går lett for meg. Men jeg likte aldri
det som jeg måtte lese uforberedt. Jeg
var meget aktiv i logen, og fikk også
oppdrag og embeder. Jeg ble UM på
benkeforslag, selv om jeg kvidde meg
for all lesningen. Men så kom sykdommen. I min tid var tuberkulosen en dø-

Thorleif Albretsen i fullt arbeid som poselensmaler ved Porsgrunds Porselænsfabrik.

delig realitet, og jeg fikk tuberkulose.
Jeg ble sykemeldt i meget lang tid, fikk
behandling og operasjon og en langt rekonvalesens. Da jeg igjen kom tilbake i
arbeid og i logen, hadde jeg ikke frimodighet til å fortsette i noen embeder
som utfordret min svakhet, nemlig å lese. Det var litt bittert den gang kanskje,
men det har jeg mer enn forsonet meg
med. Jeg har derimot gledet meg over
alt det jeg har kunnet lære utenat både i
loge og leir. I dette ligger det jo ikke
små utfordringer i embedene som Fører
og 2. Høvedsmann i leiren.

et bilde på det vi alltid har fremholdt at
innen Ordenen har status en annen
betydning enn ute i samfunnet. Å ha et
embede i Ordenen er å ha en tjeneste,
ikke å herske over andre. Derfor er
brødre brødre. Jeg var både stolt og
glad for å få denne anledningen til å vise dem både arbeidsstedet mitt og arbeidet mitt, Men jeg forstå ganske klart
at mine kolleger hadde vanskelig for å
forstå Ordenens sosiale system og indre
vesen.

Høy og lav

Hvis jeg skulle summere opp i ett ord
hva Ordenen har lært meg, må det bli:
ærlighet. Den åpne hånd og det åpne visir, det å møte verden som en venn og
med ærlighet, står for meg som det store ideal. Dette hører med til det jeg av
hele mitt hjerte takker Ordenen for. Det
har dannet meg som menneske. Det er
mitt livs viktigste verdier.
I tillegg har jeg fått så mye annet. Et
stort og nært nettverk av venner som gir
en varig glede. Og jeg har gjennom Ordenen fått verdighet, skjønnhet og
mening.
Å arbeide med og fordype seg i vår
Ordens ritualer, lære dem og forstå dem
er ikke en belastning, men en kilde til
varig innsikt .
Når jeg sitter her som en meget gammel mann, er dette noe ingen kan ta ifra
meg, selv om jeg har mistet mye annet i
livet, avslutter Thorleif Albretsen sin
lange samtale med Odd Fellow Bladet.

Jeg kom fra et klassesamfunn hvor de
sosiale skiller var ganske store. Da jeg
kom inn i Ordenen merket jeg at der var
det anderledes. Direktøren på Porselensfabrikken var også medlem av vår
Orden, og vi tenke vel aldri at det var
noe problem. Men de andre som arbeidet på fabrikken hadde vanskelig for å
forstå at noe slikt kunne gå an, og jeg
ble kanskje noe uglesett av denne
grunn.
Ved en anledning var Storlogen på
besøk med Johan Middelthon, Olaf
Hallan og Umberto de Paolis. Jeg husker ikke riktig hvilke embeder de hadde
den gang, men jeg mener at Johan Middelthon var Stor Sire, Olaf Hallan var
Stor Skattmester og de Paolis var Stor
Sekretær. De skulle ha en omvisning på
Porselensfabrikken. Til alles andre
overraskelse var det jeg som ble satt til
å vise dem omkring. For meg ble dette
Odd Fellow
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Loge nr 148 Tonjer instituert

Loge nr 148 Tonjer instituert

til OM Johannes A. Løvvig, og erklærte deretter Loge nr 148 Tonjer under den Norske Storloge for Instituert.
DSS Arne Grasdal overtok OMstolen. Og gjennomførte installasjon
av de valgte embetsmennene:
• Overmester Johannes Løvvig
• Undermester Ragnar Larsen
• Sekretær Mons Magnar Torsvik
• Skattmester Einar Halvorsen
• Kasserer Torbjørn Askeland
Svenn Kaasamoen ble innsatte som
Fung. Eks. OM.
Paul Bernhard Postvoll ble innsatt
som logens Storrepresentant.
Overmester Johannes Løvig forsatte med innsettelsen av de utnevnte
embedsmenn:
• Ceremonimester Sjur O. Bjelland
• Inspektør Erik Are Amundsen
• Kapellan Tor Olav Klungland
• Indre Vakt Kåre Leknes

• Ytre Vakt Jan Reidar Sahl
• OM H. assistent Odd Randulf
Grinde
• OM V. assistent Kristian Lien
• UM H. assistent Arvid Selle
• UM V. assistent Stål Alfredsen
• CM H. assistent Morten Mathisen
• CM V. assistent Ove Førde
• Fører Arne Hustvedt
• Arkivar Viggo Bjørk
• Insp. Assistent Karl Magnus Kirkhus
• Musikkansvarlig Olav Teigland
var lovlig fraværende og vil bli innsatt
på neste møte.
Deretter fulgte de sedvanlige taler
med mange gode ord og vakre gaver.

Det minneverdige taffel
Etter et storslått seremoniell går enhver instituering over i et taffel som

er en annen måte å markere begivenheten på. Det hele fant sted i Odd Fellow Ordenens lokaler i Sørhauggaten
219. Loge Harald Haarfagre flakket
omkring i ulike lokaler fra 1919 til
1937. Slik har det vært for nesten alle
loger som er blitt nyetablerte på et
sted. Da var det noen av logens brødre
som «skaffet» logen et utmerket hus
som senere er inngått i haugesundernes bevissthet som Odd Fellow Ordenens stamhus i dette området.
Nå kunne dette huset igjen være
rammen om en vekst i vår Orden.
Festen var storslått, stemningen
høy og huset glødet og bar varmt
gjenlyd ut i de små timer. Nå gjenstår
arbeidet med å utvikle et nytt «logehjem» hvor den gode broderånd og
det indre liv får utvikle seg og blomstre på en flott måte.

Fra Institueringen av Loge nr 148 Tonjer: Bakre rekke (stående fra venstre mot høyre): Kass Torbjørn Askeland, UM Ragnar Larsen,
OM Johannes A. Løvvig, Sekr Mons Magnar Torsvik og Skattm Einar Halvorsen. Første rekke (sittende fra venstre mot høyre: Deputert
Stor Sire Arne Grasdal, Stor Sire Harald Thoen, Distrikt Stor Sire Steinar Jansen

En gammel
bastion
H

augesund og Haugalandet er
en virkelig gammel bastion i
Odd Fellow Norge. Allerede
31. oktober 1919 ble loge nr 8 Harald
Haarfagre instituert. Deretter fulgte
det nye loger:
• Loge 41 Skaulen i Sauda i 1953
• Loge 49 Hardanger i Odda i1956
• Loge 52 Catena i Haugesund i1957
• Loge 90 Vesterhav iHaugesund i1975
• Loge 112 Høyevarde på Karmøy i1986.

Som det siste Odd Fellow skuddet
ble loge nr 148 instituert 8. mai 2004.
Rebekkalogene kom med den første 25. mai 1953. Det var loge nr 13
Ruth. Deretter kom det flere Rebekkaloger:
• Loge 55 Margrethe i Odda i1978
• Loge 68 Linnea i Sauda i1983
• Loge 69 Athene i Haugesund i
1984
• Loge 96 Fabriola i Kopervik 1996
Odd Fellow
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En ny loge institueres
Det hele startet med at Stor Marsjall
Olav Eggum ledet brødrene inn i logesalen og anviste dem sine plasser.
Deretter førte han Dep. Stor Sire
Arne Grasdal til UM-stolen, Stor
Skattmester Per Arne Vidnes til Skattmesterstolen, Fung. Stor Sekretær
Steinar Jansen til Sekretærstolen, Stor
Kappelan Arnfin Evjen til Kappelanstolen og Stor Vakt Knut Borgen til
Indre Storvakt plass.
Til sist ble Stor Sire Harald Thoen
ført til OM-stolen.
Den nye loges Chartermedlemmer
er:
• OM Johannes A. Løvvig
• UM Ragnar Larsen
• Sekretær Mons Magnar Torsvik
• Skattmester Einar Halvorsen
• Kasserer Torbjørn Askeland
• Inspektør Erik Are Amundsen
Etter løfteavleggelsen overrakte
Stor Sire Harald Thoen Charterbrevet

Ordenshuset i Haugesund er blitt et kjent
innslag i bybildet. I tillegg til å dekke logenes og leirenes behov
både for rituelle rom
og
selskapslokaler,
brukes huset i betydelig grad til høytideligheter som brylluper,
konfirmasjoner og begravelser. På denne
måten har huset også
sin samfunnsmessige
funksjon, og representerer en positiv form
for synliggjøring av
Ordenen i lokalsamfunnet.
Odd Fellow
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Intervjuene i Odd Fellow Bladet

Odd Fellow Museet i
Stortingsgt. 28,
Oslo

Foto: JEJ

Å kjenne sin
historie er å
kjenne seg selv!
Det har vært sagt mye om å
kjenne sin historie, og noen
enighet om viktigheten av
dette finnes neppe. Men vi er
nå i den lykkelige situasjon at
vårt Ordensmuseum er åpnet
og dertil i vekst. Bror Stor Arkivar Sverre Hjetland får stadig tilgang på nye gjenstander
og dokumenter. Det gjør ham i
stand til å fortelle om deler av
vår Ordenshistorie som ikke
har vært påaktet eller faktisk
har gått i glemmeboken. Noe
stoff gjør at vi merket at tide-

ne har forandret seg og kanskje heller ikke bør vende tilbake. Det er neppe tvil om at
Ordener som vår eksempelvis
har lagt vekt på hemmeligholdelse av ting som det over hode ikke har noen mening å
hemmeligholde. Noen retur til
gamle synder i slike saker er
ikke hverken ønskelig eller
mulig. Men det kan nok hende
at vi også kommer over forhold i vår historie som har
gått ut av bruk, men som med
fordel kunne ha vært tatt opp
Odd Fellow
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igjen. Dette vil vi overlate til
leserne å vurdere. I tillegg til
artikler om historiske hendelser og gjenstander, vil vi
presentere bilder av Ordensrekvisitter som det kan være
spennende å bli kjent med. Ikke minst i USA var det ganske mye Ordensutstyr som den
gang var nødvendig eller vanlig, men som for oss virker
fremmedartet
og
kanskje
eksotisk.
Fra Odd Fellow Ordenens Museum
v/Stor Arkivar Sverre Hjetland:
At medlemmene har sluttet opp om logen
sin ved et godt fremmøte og oppfylt sine
plikter har alltid vært en forutsetning for
logens liv og drift.
Mange vil ennå huske posten: «Grunner for fravær fra tidligere møter.»
Av protokollen til Loge Noreg fremgår det stadig at Logen fant å kunne godkjenne en brors fravær med den begrunnelsen han hadde gitt. I protokollen for
møte 11. mai 1898 heter det: «Brr. NN.
Og NN. foresloges, da de havde lovligt
forfald, fritaget fra mulkt, som ogsaa
vedtoges enstemmig». I protokollen for
3. januar 1900 heter det: «Unskyldning
fra Br. NN. for hans lange Fraværelse ble
ikke godkjent, men man enedes om at la
ham gaa fri mulkt for denne gang».
Det dårlige fremmøte blant medlemmene førte til skikkelig bråk i LOGE
NOREG og var den opprinnelige årsaken
til at Logen skiftet OM i valgperioden.
Som kjent ble Logen senere avviklet.
Medlemmer i forskjellige loger har
sviktet og ikke alltid utført sine plikter
tilfredsstillende.
Dette er nok grunnen til at bøter ble
innført. I en gammel særlov for Rebekkaloge nr 2 Urania lyder §6:
«Valgte embedsmænd, som uden betimelig varsel om forfald, er fraværende
ved logens aabning, betaler 1 krone og
udnevnte embedsmænd 50 øre.
En bod af 1 krone betaler udvalgsmedlemmer, som ikke opfylder sin plikt,
og embedsmænd, som ikke sørger for, at
deres bøger er tilstede under logens møder, ligesaa medlemmer, som ikke senest
efter 14 dagers forløb skriftlig melder
flytning til logen. I samtlige de nævnte
tilfeælder bortfalder boden, naar der
fremføres undskyldning, som godkjendes
af logen».
Kan vi trekke noen lærdom av dette?
Vi bør kunne trekke følgende konklusjon:
La oss alle oppfylle våre plikter og
virkelig møte så ofte vi kan!

Et sammensatt og
mangfoldig bilde

Unni Ringdal

Unni Ringdal

meg lå noe som skulle engasjere
meg mer og ta mer tid enn nesten
noe annet i mitt liv.

Som en virvelvind

INTERVJUET:
UNNI RINGDAL

50 personer er intervjuet

Unni Ringdal har tatt
noen timer i en hektisk
hverdag til en samtale
med Odd Fellow Bladet.
Så mye skal utrettes, så
mange verv skal skjøttes og så mange gleder
skal leves at dagene blir
knappe. Det meste dreier seg om arbeid, familie
og Ordensliv. Slik
har det ikke alltid vært.
Ordenen kom inn i hennes liv da hun var blitt
ganske voksen, og der
har den senere faktisk
fått dominere.

Det gode
og rolige liv
Jeg er født og oppvokst på Hafslund utenfor Sarpsborg. Selv om
jeg er krigsbarn, opplevet jeg en
trygg, svært god og harmonisk
oppvekst. Livet lå foran meg
som for de fleste unge kvinner på
datidens premisser. Men verden
har forandret seg meget. Gamle,
trygge livsformer er erstattet med
nye og mindre stabile. Den gang
var formelen å få seg nødvendige
utdannelse, gifte seg, få barn og
stelle for dem og mannen. Nå vet
vi nesten ikke fra den ene til den
andre dagen. I min oppvekst hørte jeg aldri noe om ordenener og
Odd Fellow Ordenen hadde jeg
knapt hørt et ord om før jeg ble
voksen. Lite ante jeg at det foran

Min daværende mann var den
første Odd Fellow jeg kjente. Vi
bodde den gang i Førde og der
skulle det etableres en Rebekkaloge. Før det kunne skje, måtte
det innvies Rebekkasøstre og
deretter stiftes Rebekkaforening.
Jeg var på et Informasjonsmøte
og var en av dem som ble rekruttert på denne måten. Vi fra Førde
ble resipert i Rebekkaloge nr 44
Venia på Stranda. For mitt vedkommende skjedde det i oktober
1974. Min fadder var bror Olav
Njøsen. Det var en rekke brødre
som stilte som faddere for Rebekkesøstre den gang, ganske enkelt fordi det ikke fantes søstre
som kunne gjøre det.
Bare reisen til og fra møtene
på Stranda var en uvanlig opplevelse. Vi reiste fra Førde kl 14
for å nå frem i tide til møtene, og
returnerte kl 0300. Transporten
ble besørget av Odd Fellow
brødre som ivret for saken. Å se
tilbake på den iver og innsats
som ble utvist i denne tiden gir
meg nesten frysninger.
Etter tre år var vi kommet så
langt i 1977 at vi hadde 12 søstre
og kunne stifte en Rebekkaforening i Førde. Sangstrofen
«Brøyte seg rydning i svarteste
skog» er vel ikke uegnet til å
beskrive situasjon. Jeg ble valgt
til formann, og gikk til verket
med frykt og beven. Jeg hadde
ingen organisasjonserfaring, og
jeg hadde aldri hold en tale.
Selvtilliten var ikke stor, men
viljen kom etter hver. Og etter
viljen kom de første erfaringer
med å lykkes. Det gjorde godt.
Disse årene som forening sveiset
de nye søstrene sammen til et
lykkelig arbeidslag som lovet
godt for den nye logen. For noen
dager siden kom jeg over en artikkel i Moss Avis som ga meg
mye å tenke på. «Er vi gjerrige
med heder for innsats ut over det
normale, bidrar vi på sikt til å
frata menneskene lysten til å yte
noe ekstra.» sier Steinar Christensen. Det å sette igang med en
forening og senere en loge i vår
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1996
• Oddvar Granlund
• Ingvild Samuelsen
• Johannes Thue
1997
• Inger Johanne Berg
• Bjarne Botten
• Sidsel Haldorsen
• Helge Richardsen
• Gerd Vik Flø
• Leif Wilhelm Tuman
1998
• Lillemor Johnsen
• Solja Irene Pedersen
• Per Tønnessen
• Aud Øvereng
• Erik Evjen
1999
• Kari Nipe Samuelsen
• Kåre Bækkelien
• Britta Almaas

Bærum
Drøbak
Bergen

Drammen
Trondheim
Tromsø
Tromsø
Ulsteinvik
Bærum
Lillestrøm
Kristiansand
Kristiansand
Oslo
Oslo

Moss
Hamar
Trondheim

en av de best betydningsfulle dager i
mitt liv. Den dagen ble Rebekkaloge
nr 61 Spiren instituert. Alt forarbeidet
lærte oss hvor mye som skal til for å
danne en loge, selv om vi hadde Ordenshuset i Førde. Det ble en «seirens
dag» da Rådspresident Margrethe Andersen erklærte den nye Rebekkaloge
for instituert. Oppgaven som logens
OM ble også gjort helt uten erfaring
fra logearbeid, men det gikk lettere
enn tidligere.
Leirinstitusjonen for Rebekkasøstrene var i «kjømda» og jeg var blant
dem som dro til Oslo for å få leirgradene. Men vi måtte jo ha egen leir i
vårt distrikt. Og dermed ballet det på
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Rebekkaleiren i Østfold, nr 21 Morenen.

Lærte jeg noe?
For meg har Ordenen vært det store
lærestedet. Ganske ung skulle jeg holde tale for far og mor. Jeg fikk ikke
frem ett ord, men skålte med dem og
satte meg ned ganske rød i toppen. I
Ordenen har jeg holdt et betydelig antall taler. Det var rystende krevende
de første gangene. Side etter side ble
skrevet, skrevet om og forkastet.
Gjennom utfordringer utvikles vi. Jeg
har lært å omgås, forstå og oppleve
sammen med mennesker. Dette takker
jeg Odd Fellow Ordenen for.
Jeg skriver mye brev og kort. Jeg
bruker den skriftlige form for å kommunisere med mennesker, og ringer
mer sjelden. Dette er min form. Jeg
synes det er umåtelig viktig at vi bruker tid på å oppmuntre og å fortelle
hverandre hva som er bra. Negative
reaksjoner kommer så lett av seg selv.
De positive må vi arbeide mer med.
Ordenenes etikk har lært meg mye om
dette. Og det er en kjær lærdom.
Og vår Orden har en mektig ballast
i sin form og sine tradisjoner. Dette
tiltalte meg fra første stund. Etter
hvert er det ikke bare blitt mer tiltalende, men faktisk en livsform for
meg. Det vakre og verdige, de estetiske verdier, kan så fort forsvinne i vårt
«fast-food»-samfunn sier Unni Ringdal på veien ut til sin frodige og farverike blomsterhage som også krever
sitt av pleie om omtanke.

Bladet

Intervju med Gerd Lehmann

Intervju med Gerd Lehmann

Siden 1996 har hvert nummer av Odd Fellow Bladet –
med unntak av jubileumsnummeret i 1998 - hatt et
intervju med et medlem,
jevnt fordelt på søstre og
brødre. De kommer fra alle
deler av landet og har hatt
høyst ulike erfaringer med
Odd Fellow Ordenen. De fleste har mange års Ordenserfaring. Både enkeltvis og
samlet danner deres beretning den første mer systematiske fremstilling av erfaringene med Ordenen gjennom de siste 80 år.
Nettopp fordi disse intervjuene representerer en betydelig bredde, både geografisk, faglig og Ordensmessig, gir de et verdifullt bidrag til å forstå vår Ordens
liv, dynamikk og utvikling.
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Vennlighet, verdighet og visdom
Orden er så visst å delta i noe ut
over det normale. Når jeg tenker
på all den hjelp, støtte og oppmuntring som vi fikk fra alle
hold, kan jeg røres til tårer. Men
jeg sier til meg selv og gjerne til
andre at de som tar på seg en uvanlig oppgave, trenger vår ubetingede støtte i form av ros, oppmuntring og hjelp. Dette er det så
lett å glemme. Vi har mange som
gjør en betydelig innsats i vår
Orden, men som får alt for lite
anerkjennelse og takk. Da blir
lett den ivrigste og mest slitesterke nedslitt og uinspirert.
11. oktober 1980 vil alltid være

seg igjen som Chartermedlem i Leir
nr 5 Bjørgvin som ble instituert i
1985.
Det var vanskelig å forlate loge og
leir og flytte til Moss i 1985. Det er
vel dette man kaller «den første kjærlighet».
Selv om jeg er fra Østfold var hele
min Ordenserfaring knyttet til Vestlandet og Førde. Det var neste naturstridig å tenke seg at jeg skulle begynne å gå i en annen loge enn Spiren og
en annen leir enn Bjørgvin. Min egen
opplevelse begge steder var at jeg
kom som en «fremmed fugl». I min
gamle loge og leir var jeg kjent. I min
«nye» loge og leir var jeg nesten som
et ubeskrevet blad. Jeg visste jo at slik
måtte det være, men det var av den
grunn ikke mindre merkelig å oppleve
det. Dette lærte meg at vi må være
våkne når nye søstre kommer enten
for første gang eller fra andre steder.
Da må vi ikke bare være vanlig høflige, men vi må ta imot dem med varme, omtanke og oppmerksomhet.
Å møte livet i en veletablert og
dyktig loge som nr 10 Semper ardens
var noe helt nytt og gir bratte læringskurver. Her var det så mange som
hadde erfaring og kunne mye. Det
samme var tilfelle i Rebekkeleir nr 2
Borg. Og det viste seg at også i Semper ardens var det oppgaver. I dag er
jeg stolt over å være logens Storrepresentant. Oppgavene ligger og venter
på en, er min erfaring. Og i Østfold
var det vekst i Rebekkealirinstitusjonen. I løpet av tyve år var leir Borg
blir så stor at den måtte deles. Og nå
har jeg glede av å være HM i den nye

I det gode fellesskap vokser vi
som mennesker

Gerd Lehmann blir
snart 40-års Veteran,
og har i disse årene
vært særs aktiv i
Rebekkaloge nr 26
Gry. Blant annet har
hun skrevet et utall
med sanger og prologer. Da det nye
Ordenshuset i Fredrikstad ble innviet,
var det naturlig for
Fredrikstadlogene å
be henne skrive en
prolog til begivenheten.
Som prestedatter var jeg vant med å flytte. Jeg ble født i Finnmark, hadde mine
barneår i Østerdalen, og kom så til Fredrikstad som skulle bli mitt livs by. Vi
flyttet til Fredrikstad av økonomiske
grunner. Far mente at han hadde ikke råd
til å ha meg og min bror boende på hybel

mens vi tok middelskole og artium. Så
flyttet han heller til et nytt prestekall i
Borge ved Fredrikstad. Her har jeg da
funnet min mann, giftet meg og oppdratt
våre barn.
Jeg var rimelig voksen da jeg fikk
spørsmål om å gå inn i Odd Fellow
Ordenen. Min gode ungdomsvenninne,
Else Pedersen, satte meg i kontakt med
Reidun Jargvoll. Hun ga meg informasjoner som var av en slik art at jeg
bestemte meg for å søke opptagelse i
Rebekkaloge nr. 10 Semper ardens i
Moss. Dette skjedde 13. desember 1960.
21. januar 1961 ble Rebekkaloge nr 26
Gry instituert i Fredrikstad. Jeg hadde
altså ikke vært på et eneste ordinært
logemøte i Semper ardens før jeg ble
med i den nystartede Rebekkaloge Gry. I
1964 var Gry kommet godt i gang, men
hadde ikke så mange søstre til å påta seg
verv. Dermed ble jeg valg til UM kort
etter at jeg hadde fått det tredje logetrinn,
som det het den gang. I dag begriper jeg
ikke at jeg hadde mot til det. Noen sa til
meg at UM-embedet var et "hvileembede". De visste åpenbart ikke hva de snakket om.
Odd Fellow
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at vi Rebekkasøstre kom fra ulike deler
og lag av samfunnet. Men i logen ble vi
sveiset sammen til en enhet. Jeg vet ikke
om alle loger har det slik. Men for meg
var dette fellesskapet i Ordenen en levendegjøring av de store og livsviktige idéene om den verdensomspennende søskenkjede. Derfor liker jeg så godt navnet
på vår datterloge i Sarpsborg, nr. 50 Kjeden, som ble instituert 26. mai 1974. Og
6. mars 1982 kom Rebekkaloge nr 64
Else her i Fredrikstad. Odd Fellow Ordenen var jo global før ordet globalisering
kom på alles lepper.
Søster Reidun Jarvoll sa til meg at når
jeg ble Rebekkasøster, ville mye av min
energi gå med til logearbeidet. Den gang
trodde jeg hva jeg ville om det hun sa.
Men i ettertid fikk hun rett. Noe av det
viktigste jeg har lært er at vi ikke skal
være selvopptatte. Det har de mange
sosiale oppdrag logen har påtatt seg vært

et viktig verktøy for.
Når jeg ser
fremover, ser
jeg med glede
at de unge
søstrene tar
vare på tradisjonene
og
ritualene.
I
dette
ligger
det
en
fostring. Det Østerdølingen Oddvar Granlund i samtale med østerdølingen
som kommer Gerd Lehmann ved innvielsen av nye Ordenslokaler i Fredrikstad.
lett, går lett. Å
fordype seg i ritualene og tradisjonene som ikke virkelig har blitt grepet av det
betyr jo ikke å gjenta dem livløst, men å budskapet som vår Ordens ritualer og
gi en gammel form og et edelt innhold, lære gir oss. Men ved gjentakelsen fornytt liv og ny mening for nye generasjo- mes etter hvert den hårdeste sten som av
ner. Og når jeg ser meg tilbake,INTERVJUET:
er det dråper med vann. Slik tror jeg det også er
dem som må ha noe tid på å gripe
ytterst få søstre av dem jeg har opplevet
i med
ELIN LOUISE
LISTER
disse nesten 40 år som Rebekkasøster, fatt i Ordenens former og lære.

Farvel med vårt gamle Ordenshus
– og vel møtt i det nye

Gerd Lehmann med datterdatters datter på armen og sammen med sin datterdatter og datter.

Stunden er kommet, - vi har tatt farvel
med huset som favnet oss kveld etter kveld.
Vi kom i fra krig - og fra knapphetens kår
til hus som ble bygget i mellomkrigsår,
et hus som var preget av storhet og stil.
Det skulle bli vårt i et halvsekel til.

Vi hadde læremestre den gang som
jeg ikke tror vi har i dag. Else Pedersen
som ble loge Grys første OM, snakket
ikke bare i store vendinger om etikk.
Hun var meget raskt ute hvis noen sa noe
nedsettende om en søster. Da hadde hun
gjerne denne repikken: "Slikt sier ikke
vi om hverandre!". Det var lærerikt og til
mektig ettertanke. Jeg savner denne konkrete oppdragelse og veiledning som
dette representerte. Else Pedersen hadde
det vi kaller sivilt mot.
En annen flittig gjest i vår loge var
søster Lilly Fossum. Hun var forresten
flittig i de utallige ting hun deltok i. Hun
anså seg som "mormor" til vår loge, og
tok gjerne på seg en ekstra inspeksjon
eller instruksjon. Jeg tror en CM måtte
pusse CM-staven fem ganger før Lilly
Fossum ble fornøyd. Og formålet med
det hele var at alt i vår loge skulle være
perfekt. Kvalitet i alle ledd, nesten for
enhver pris.
Logelivet var en åpenbaring for meg.
Jeg fikk etikken fra hele min kristne barnelærdom berettet en gang til, men på en
annen og forfriskende ny måte. Et annet
forhold som slo meg fra første stund, var

Elin Louise Lister

Elin Louise Lister

slagskipet Tirpitz i
kamp i Altafjorden,

Under en hvelving av stjerner skal høres
rett ut
de ritualer der bokstavelig
hjertene røres
for
stuedøren.
og stemmer vårt
sinn til
en høytid så stor Hun
med
på spor.
skøytene
at det som blirvar
sagt setter
varige
Vårt håp er at alle
medflyktet
tillit og tro fra «den
som
lar Ordenens tale
få trivesjords
og gro taktikk»
brente
så grovsmedens bud om i godhet å vandre
da tyskerne forlot
får bringe oss dit at vi kan hjelpe andre.

Vårt Ordenshus kunne fortelle oss mangt
om logenes liv - mer enn femti år langt.
Loger har vokst og blitt fler gjennom tiden
fra starten, den spede, for åtti år siden,
fra Kongssten, den første i Fredrikstad by,
med Baune og Isegran, Else og Gry.
Om tider var trange - og pengene små,
ga hver av sitt beste og håpet å få
en loge som levet helt opp til vårt mål:
å tenne et evig og lysende bål
til fremme av Ordenens store appell:
Begynn i ditt indre, begynn med deg selv!

Finnmark i 1944.

S

Vi minnes hver stund i vår logesals ro
der freden i sinnet og hjertet fikk bo,
der løfter ble gitt, både høyt og i stille.
Å fremme det gode var det alle ville.
Vi minnes de manende tanker og ord
i hyggelig samvær rundt veldekket bord
i fred og i ro i en god atmosfære.
Ja, slik har det vært, og slik må det være.

Odd Fellow
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Paul Støre

Elin
Lister beAlt virke er utført
i finLouise
dugnadsånd
gynte sitt
livi hånd.
som
av Ordenens medlemmer,
- helt hånd
bare
noen
Stort arbeid erflyktning
nedlagt fra morgen
til kveld.
Vi ser denne innsats
kronet med hell.
ukerergammel.
Da moForvandlet er bygning
av stål oghenne,
betong
ren fødte
lå
til Ordenslokaler av beste fasong.
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like opplevelser
skaper vel
Her i de store og nyskapte
saler
varhet for hva som er ekte
vil vi få oppleve de en
ritualer
hvatidligere
som erlød,
uekte, hva
som for oss mang enoggang
som
løgn og
hva som er sannord som for alle
detersamme
betød:
het. Og
Vær mot din neste
somdenne
du vilevnen
at hanog vilje førte
ogsådutilvet
Odd
Fellow
skal være mot henne
deg. - Og
at du
kan. Ordenen. Da hun følte seg moden for å
bli medlem,
var hun også ganske
Sa vær da vel møtt
i vårt Ordenshus!
sikker
på at Ordenen
La oss fornemme
et åndelig
brus ikke ville by
på tant med
og fjas.
ble født noen
fra fortidens stemme
godeJeg
minner
før Finnmark
slik at vi alle i uker
fremtiden
finner ble brent ned.
fikk knapt
med oss
det vi hadde
den selvsammeVitone,
den samme
glød
lov itillogen
å ha betød:
med oss før vi måtte i
som for oss alltid
ferd sørover til en helt
Å leve sammenbåtene
i god på
atmosfære.
uviss
Det eneste
visste
Slik har det vært
førskjebne.
- og fremdeles
skalvivære.
var at i Finnmark kunne vi ikke
være. Det var en grusom åpning
min far og mor fikk på sitt ekteBladet
skap 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

Paul Støre

Odd Fellow

Ordenshus er også viktig
synliggjøring
INTERVJUET:
PAUL STØRE

N

år vi ser på statistikken , er
det klart at Odd Fellow Ordenen i Bodøområdet fikk
et oppsving da vi fikk vårt tredje
og nåværende Ordenslokale. Alle i
Bodø vet hvor Odd Fellow Ordenens hus ligger. Det er en vakker
bygning med en sentral beliggenhet. Denne fysiske synliggjøring
skapte et positivt tidsskille. Nå skal
vi bygge slik at bygningen blir
dobbelt så stor. Det er et uttrykk
for at denne synliggjøring også har
skapt en betydelig vekst, sier Paul
Støre. Han er på mange måter en
merkelig kombinasjon både av
syvende far i huset og foregangsmann for det nye Ordenshuset.

Hva kom vi fra?
I pionértiden er det en kjempeutfordring å komme i gang med Ordensarbeid på et nytt sted. Loge nr
68 Landego ble instituert 13. oktober 1962. Den startet i leiede lokaler i Håndverkeren. I tillegg til alle
andre utfordringer, måtte logesalen
monteres opp før hvert møte og tas
ned igjen etter møtet. Logen bodde
i kasser og esker og nye og uerfarne embedsmenn strakk strikken så
langt det var mulig.
Et skritt videre ble tatt da logen
kunne leie mer permanent i selskapslokalene i Phoenix Café. Men
vi ble plaget i Ordensarbeidet når
dansemusikken i kaféen startet. Og
det virket kanskje ikke helt bra når
vi kom til møtene i logeantrekk og

galla mens kafégjestene strømmet
inn til helt andre gjøremål.
Det var et følt behov for nye og
egne lokaler som fikk sin utløsning
da vi i 1974 forhandlet oss frem til
kjøp av eget hus. Selgeren var Arvid Fische, en av de større forretningsmenn i Bodø. Vi fikk inntrykk av at han ønsket at vår Orden
skulle kjøpe og holde huset i hevd.
Huset er en patrisierbolig bygget i
1885 og med 200 kvadratmeters
grunnflate. Den gav oss alt vi
trengte, to logesaler og alle nødvendige øvrige rom.

Vekst, konsolidering
og ny giv
Fra 1962 til 1974 bodde vi i lånte
lokaler. Fra 1975 og til i dag har vi
vokst fra romslighet til trangboddhet. Nå har 800 Ordensmedlemmer
sin ukentlige gang til disse lokalene og de er hele tiden i full utnyttelse. Derfor må vi vise samme pågangsmot og initiativ som våre Ordensfedre da de skaffet oss vårt
eget hus.
Nå er det like før vi skal til med
byggestart for det nye Ordenshuset. Det er en påbygning som er en
speilvending av det gamle og med
like stor grunnflate. Det får utseende som minner om Eidsvoldsbygningen. Ikke minst har det vært
viktig å ivareta de estetiske verdier
både i bygningsmassen og i anvendelse av eiendommen. Når byggearbeidene blir avsluttet, har vi fått
en ny synliggjøring av Odd Fellow
Ordenen i Bodø. Da har vi muligheter for ny Ordensvekst uten å
måtte bekymre oss for plass til de
nye loger.

Pådriverne
Ordenshus er viktig. Uten hensiktsmessige lokaler kan kreftene raskt
tappes og motet knekkes. Men det
er den menneskelige faktor som
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teller mest. Jeg har truffet mange
ildsjeler, men i den store sammenheng synes for meg tre personer å
være sentrale for å forklare Ordenens sterke stilling i vårt distrikt.
Min fadder Olav Bjelvin, som
nettopp ble 40 års-Veteran, er en
usedvanlig kraft. Han er der noe
skjer, eller det skjer noe der han er.
Det er jo noen mennesker som
liksom skaper liv og engasjement
omkring seg. Vi merker den dag i
dag kraftbølgene av hans virksomhet.
Werner Hestdal var DDSS i den
store ekspansjonsperioden. Det
krever forskjellige egenskaper å
administrere og organisere virksomhet som er etablert i motsetning til virksomhet som vokser.
Werner Hestdal var som skapt for å
lede vår Ordensvirksomhet i vekstperioden. Så kom DDSS Per
Schrøder som igjen samlet kreftene
og tente gløden for Storlogens vis-
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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

Tønsberg
Bærum
Porsgrunn
Trondheim
Kråkerøy
Kongsvinger

Oslo
Horten

Bladet

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-
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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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Stor Sire har ordet

Intervju med
Stor Sire
Harald Thoen

2000
• Ester Songstad, Daizy Sundsbak og
Wenche Fahlvik Pettersen
Bergen
• Gunnar Davidsen
Tvedestrand
• Gerd Lehmann
Fredrikstad
• Bjarne Thorud
Rjukan
• Arnfrid Ruud
Stavanger
• Johan Krohn
Tønsberg

2002
• Arnhild Evjen Deberitz
• Jens Flakstad

Hvor finner jeg
det ekte?

ikke å leve. Det har senere gitt meg
mye å tenke på. Vi skal og må ikke
være skip som driver for vær og vind.
Våre liv skal ha en styring etter mål
og verdier. Da er navigasjon en grunnleggende ferdighet som vi ikke kan
klare oss uten. For meg har det derfor
vært svært meningsfullt å arbeide
med Ordenens formålsformuleringer.
Jeg har vært medlem av en komite for
”interne
saker” i den Europeiske FøFriluftsmannen Paul Støre ved en av sine favorittplasser i Nord-Norges flotte natur.
derasjon. Der har vi arbeidet med
”Det Hemmelige Verk” og med å file
på felles formålsformuleringer for juker og danner sosiale miljøer. Loger meg mest, nemlig Den Gyldne Leverei Europa. Nå har disse
som legger vekt på dette behovet, vil gel. Den er jo så enkel. Derfor er denrisdiksjonene
så
også vunnet gjenklang
lett lykkes. La meg komme med et ek- vanskelig å etterleve. Men hver dagformuleringene
og
sempel. Min egen loge, Morild, hadde i kanskje hver time på dagen er den iderInternational Council. For mange
slike overordnede formulerinår sommermøte for brødre og ledsagere. og oppfordrer meg til å tenke meg omvirker
to
ger å være av liten betydning. Jeg ser
Sommermøtene skal være en begiven- ganger i min omgang med medmennesdet ikke slik. Nettopp gjennom slike
het. I år dro vi klokken 15 med hurtigbåt ker. Og det kan være hardt å drive denne
med «egen» skipper til Fleinvær, et øy- form for selvdisiplin og korrektiv. formuleringer kan vi få til en internassamfunn på 365 øyer. På veien ut dit stEn annen formulering som stadigjonal
er enhet i Odd Fellow arbeidet. I en
verden som er under rask omskiftning
anset vi ved statuen av dikteren Elias der i min bevissthet, er at jeg har avgitt
Blix og sang «Å eg veit meg eit land» i løfter med formuleringer i retningen og
av som vi alle blir preget av, er det
strålende solskinn og et vell av hav og «så sant jeg er en ærlig mann.» Detmer
er viktig enn tidligere å ha faste
å navigere etter.
himmel omkring oss på alle kanter.. I en lett å være ærlig mann når det ikke punkter
koslik stund og i en slik situasjon banker ster. Livet har lært meg at å holde fanen
og fornyelse
ikke et hjerte langsomt og ikke et øye er like høyt under alle omstendigheter Oppbrudd
er
joner om enda større utbredelse og vekst tørt.
noe helt annet.
Å være yrkesoffiser i Sjøforsvaret satfor Odd Fellow Ordenen
På Fleinvær fikk vi utfordringer og
Men du vokser mer på å være ærlig
te klare begrensninger i det å leve et
Rebekkainstitusjonen kan fortelle en studier, og vi hadde en orgie i den flotte- enn på å være lur.
sosialt liv med familie og venner.
liknende historie om pådrivere og vekst.
ste og ferskeste fiskemat. Vi la til kai i
Etter disse årene som Odd Fellow
Beordringer og lange fravær er en
Bodø kl 03 om natten.- Etter en slik tur har jeg også erfart at hvis du makter i
påkjenning både for dem som er
Hva er Nord-Norges
er jeg viss på at alle sier til seg selv: det minste delvis å leve i samsvar med
hjemme og den som er borte. Etter 6
Denne
logen
vil
jeg
alltid
tilhøre.
Bedre
Ordenens
etikk,
får
du
mye
glede
av
hemmelighet?
år var utdannelsen avsluttet, og da utbrorskap, vennskap og fellesskap finner samvær med nye mennesker, sier Paul
krystalliserte det seg et valg mellom
Hva årsaken er til at Odd Fellow Orde- du ikke. Og den siste faktor jeg vil nev- Støre til slutt i sin samtale med Odd Felfortsatt
militær
karriere og familieliv.
nen har lykkes så godt i Nord-Norge har ne er at svært mange brødre også har si- low Bladet.
Familielivet vant. Dermed måtte jeg
neppe noen enkel forklaring. Jeg har ne ektefeller med i Ordenen. Jeg tror at
finne en ny yrkeskarriere. Valget falt
pekt på at synliggjøringen av vårt Or- dette gjelder omlag halvparten av brødpå bygningsglassbransjen. Dette var
denshus har hatt en åpenbar effekt på rene i min egen loge. Det skaper også et
Ordenen har selvfølgelig Hallingdal. Det er i det sentrale Øst- en bransje med store utviklingsmuligfolks positive bevissthet om Ordenen.Odd Fellow
nettverk og samhold som er ganske
preget meg på en gjennomgripende landsområdet jeg har mine røtter og heter og et europeisk nettverk. Begge
Og jeg er sikker på at medlemmenes
unikt.
30 års medlemsskap. Å har levd det meste av mitt liv.
deler tiltalte meg. I dag ser vi at nelivsførsel blir lagt merke til. Vi lever måte
jo i gjennom
For min egen del har jeg siden 1974
Familiært hadde det ikke vært sten alle nye bygninger av noen størnoe konkret kan derimot være
gjennomsiktige samfunn hvor fusk peke
og påogså
hatt et Ordensfellesskap med min
vanskelig. Men i de senere år fore- påfallende om jeg ble baker av yrke. relse har fasader av bygningsglass. Og
fanteri lett gjennomskues. Nordlendinkone, Benta Støre, noe som har vært
kommer det meg at det mest sentrale i Men jeg valgte å starte en karriere i i fremtiden vil nettopp disse fasadene
gene lar seg ikke dupere av slikt.
meget verdifullt for oss begge.
vår Ordens påvirkning av oss er økt Forsvaret og konkret ble det Sjømi- og interiørene åpne muligheter som
toleranse
og har
å ha jeg
respekt
våre litære Korps. Utdannelse og praksis vil få oss til å gispe. Jeg arbeidet hele
Hva
fåttformed
Den tredje faktor
medmennesker. Odd Fellows skal fant sted henholdsvis på Karl Johans- tiden på markedssiden, og fikk på den
En tredje viktig faktor er at folk selvfølgelig
her meg?
arbeide på seg selv til å vern i Horten og ved Haakonsvern i måten mulighet til å følge bransjens
nord kanskje mer enn andre stederblierbedre
Bergen.Fadder
InnenOlav
detteBjelvin
feltet flankert
ble jeg av
etter
mennesker.
virkeliutvikling i flere land. Også denne
Etter
30 år somMen
Odd den
Fellow
er det gansDSS Edvant til å være avhengig av medmenneshvert navigasjonsoffiser,
et arbeidsfelt
ge prøven
ligger
i det
blisom
et bedre
vard Odd Dølvik og OM
Knut Almbakk.bransjen ble preget av fusjoner og
ke lett
å svar
på åhva
har påvirket
som alltid har engasjert og interessert overnasjonale løsninger.
medmenneske.
meg senere.
Og nettopp denne utviklingen gav
Odd Fellow
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En av mine lærere i faget var flagg- meg muligheter til kontakter med
En glad gutt
kaptein Bernhard Folkestad.
mennesker fra andre land. Internasjofra Drammen
Han var for øvrig bror av Sigurd nalt arbeid har alltid interessert meg.
Jeg ble født i gamle Skoger kommu- Folkestad, mangeårig redaktør av Odd Man lærer ikke bare sin bransje å
ne. Den ble senere innlemmet i Dram- Fellow Bladet. Han minnet oss alltid kjenne, men også mennesker og kultumen kommune. Så jeg er på sett og om den berømte setning: Navigare ne- rer.
vis en Drammensgutt. Familien min cesse est, vivere non est necesse.
I 1998 valgte jeg da å gå inn i stilkommer fra Drammensområdet og fra
Det er nødvendig å navigere, men lingen som Kansellisjef i Ordenskan-

Fredrikstad
Stange
Ålesund

2001
• Turid Tuft
• Arild Løken
• Vesla Amundsen
• Karstein Bang
• Ellen Røssholdt
• Kaare Falldalen
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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.

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.

Foto: Sturlason
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• Kjell Andresen
• Elsa Folkestad
• Erling Eriksen

Et fristed med nye
innfallsvinkler
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selliet. Det ble det andre oppbrudd i
min yrkesmessige karriere.

Mer enn arbeid
Jeg hadde ikke press på meg fra noen
kant om å gå inn i noen Orden. Min
far var frimurer og min svigerfar var
Odd Fellow. Ordenslivet var for så
vidt ikke ukjent. Men det var en
annen Odd Fellow bror,
Kjell Tønnessen, som ble
min fadder. I tiden før
jeg bestemte meg, var
han stadig ute med oppmuntringer om å gå inn i
Ordenen. 12. januar 1971
ble jeg innviet i Loge nr 29 Drofnum i Drammen. Mitt første embede
var som CM h.ass. Dette embede fikk
jeg allerede i 1973. Og etter den tid
har jeg faktisk vært embedsmann frem
til dags dato.
Dette med Odd Fellow Ordenen har
ikke bare blitt en gledelig utfordring,
men er jo faktisk blitt en livsform. Å
være embedmann først i logen, deretter i leieren og så til slutt i Storlogen
gjør noen med en selv. Man kan ikke
omgås ritualer, verdige former, det
etiske og estetiske ved vår Orden uten
å bli merket av det.
På meg har det virket slik at jeg håper at vi kan bli enda bedre på gjennomføringen av vårt rituelle arbeid, at
vi kan utdype våre verdige former. for
å gjøre dem enda mer lødige, og jeg
brenner for at vi i våre samvær skal
kunne holde den etiske bevissthet le-
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vende og utviklende. Også her kommer navigasjonstanken inn. Vi må legge vår seilas slik at vi når våre mål.
Gjennom det historiske Storlogemøtet
hvor den organisatoriske likestilling
nå er på plass, kan vi nettopp vende
oss med fornyet styrke mot å gjøre vår
Orden til et mer meningsfullt etisk

Respekt og toleranse
er viktige lærdommer
verksted. Hvert møte som vi samles til må
gi Ordensmedlemmene innhold til ettertanke i hverdagen. Det er jo nettopp
derfor vi samles i en loge eller leir.
Bedre mennesker og medmennesker blir vi gjennom den vedvarende
påvirkning av Ordenens rituelle innhold vi får gjennom å ”møte så ofte du
kan!”

Hvor går vi?
Å bli valgt til embeder er en alvorlig
sak. Da jeg ble CM h.ass i 1973, var
det selvfølgelig utfordrende og spennende. Etter hvert embede jeg har fått,
har kanskje ydmykheten blitt mer
fremtredende i mitt eget sinn. Ikke
slik å forstå at jeg har gitt uttrykk for
det for all verden. Men å bli valgt til

Stor Sire betyr jo faktisk at man står
med hovedansvaret for Ordenens styrkelse og utvikling for kommende periode. Dette er formidable utfordringer
som man må være ydmyk overfor. Jeg
understreket etter valget at jeg er og
vil være en kommunikasjonens og
samarbeidets mann. Jeg opplever dette som både ønskelig, men også som
tvingende nødvendig. Som på et
skip må alle kunne sin oppgave, og alle må fortelle
de andre hva de vet,
slik at helheten kan bli
best mulig. Dette er jo
kjernen i kommunikasjon
og samarbeid.

Veien fremover
I den tid jeg skal stå til rors, vil jeg
bruke alle mine krefter på at vår Orden
skal utvikle seg etter de positive linjer
som mine forgjengere har trukket opp.
Vår jurisdiksjon har vokst seg sterk
fordi den har holdt fast på sine tradisjoner og tilpasset dem til tiden på en
slik måte at kjernen er bevart. Vi har
en Orden med en standard som vi med
rette kan være stolt over. Nye mennesker som slutter seg til vår krets skal vite at vi ikke ønsker hverken forflatning
eller utvanning, men en Orden som
med kvalitet, autoritet og fordypelse
inviterer til et livslangt arbeid på seg
selv sammen med andre. Da vil det
norske samfunn etter hvert merke at
Odd Fellow Ordenen er en Orden med
byggende kraft i det daglige liv.

Ordensvita for Stor Sire Harald Thoen
Innviet i loge nr 29 Drofnum 12. januar 1971

I loge nr 29 Drofnum
CMs H.ass
CM
UM
OM

1973-75
1975-79
1979-81
1981-83

I leir nr. 17 Buskerud
Skattmester (Leir nr 1 Norge)
2. Høvedsmann
YP
HP

1983-85
1985-87
1987-89
1989-91

I Storlogen:
Stor Herold
Stor Marsjall
Deputert Stor Sire
Stor Sire

1986-90
1990-94
1994-01

Foto: Jon Esben Johnsen
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• Marit Berg
• Paul Støre
• Helene Rane
• Roald Larssen
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Harstad
Bodø
Bodø
Harstad

2003
• Guro Lie
• Johan Wilhelm Fraas
• Turid Wulff-Pedersen
• Erland Sætrang
• Unni Ringdal
• Asbjørn Bekken

Mysen
Tønsberg
Oslo
Oslo
Moss
Kongsberg

2004
• Elin Louise Lister
• Arne Bjørklund
• Lisbeth Wictorsen
• Thorleif Albretsen

Gjøvik
Fevik
Hamar
Porsgrunn

Ved dette lille jubileet hvor intervju
nr. 50 er kommet på plass, kan det være et passende tidspunkt å se seg tilbake og fordype seg i denne kjeden av
stemmer som forteller sine historier.
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Side 10

Siste nytt fra El Salvador

Siste nytt fra El Salvador

Barna flytter inn
Siste nytt fra Odd Fellow-barnebyen i San Vincente, El Salvador
jøet. Sosialsenteret vil ha særskilt fokus på enslige mødre.
SOS-familiene flytter nå inn i hus
etter hus. De solide husene vil være et
hjem for foreldreløse og forsømte
barn i generasjoner fremover.
Husene er laget av murstein i nøktern stil, men med fargerike figurer
som pryder veggene. Inne i husene er
det enkelt, men hjemmekoselig.

SOS-moren
Tak over hodet er viktig, men aller
viktigst er SOS-mødrene som skal
sørge for en stabil og trygg oppvekst.
Jakten på de fremtidige SOS-mødrene
begynte allerede under byggeprosessen. En SOS-mor skal fylle mange
roller og det er avgjørende å finne den
rette personen. Nå har seks SOS-mødre flyttet inn sammen med sine SOSbarn. I tillegg til SOS-mødrene har
også barneby-lederen og ni SOS-tanter flyttet inn i barnebyen. Disse personene er viktige i SOS-barnas liv. I
de nye omgivelsene skal de sammen
skape en hverdag som gir SOS-barna
en god start på livet.
Hverdagen har startet i Odd Fellow-barnebyen. Alle medlemmene i
SOS-familien har sine faste plikter.
SOS-barna må hjelpe SOS-moren
med gjøremål i huset, som å dekke
bordet før middag og holde orden på
sitt eget rom. De må også gjøre lekser
og skolearbeid. Barna har likevel tid
til å leke, og barnebyen gir gode muligheter til å utfolde seg i alt fra fotball til dans.

SOS-Sosialsenter

Stolte og fornøyde barn flytter nå inn i Odd Fellow-barnebyen i San Vincente. Før
sommerferien
flyttet
32
barn inn i barnebyen, og når
dette leses vil ennå en familie gjøre sitt inntog. Odd
Fellow-barnebyen vil gi inntil 120 foreldreløse og forsømte barn en stabil og
trygg oppvekst.

F

lere av barna har bodd i leiligheter i nabolaget sammen med
SOS-mødrene i påvente av at
Odd Fellow-barnebyen skulle bli ferdig. Gleden var derfor stor da de kunne flytte inn i barnebyen. Her venter
12 familiehus, sportsanlegg, lekeplass
og nydelige grønne omgivelser. I tilknytning til Odd Fellow-barnebyen er
det også bygget et SOS-sosialsenter
som et tilbud til de fattige i nærmilOdd Fellow

10

Bladet

Et SOS-sosialsenter med tilbud til
rundt 600 mennesker er bygget på den
samme tomten som barnebyen. I barnehagen vil 175 barn få stell og omsorg mens foreldrene er på arbeid.
Barna vil få tre måltider om dagen, og
dette er viktig for barn som skal vokse
og utvikle alle evner og ferdigheter.
Barnehagen vil også gi foreldrene råd
og veiledning om hvordan de best kan
ta hånd om barna. Sosialsenteret tilbyr
også medisinsk hjelp og tannlegebehandling til 240 barn og voksne i må-

neden, og er et svært kjærkommet tilskudd i det fattige nærmiljøet. For unge enslige mødre tilbyr SOS-sosialsenter yrkestreningskurs. Det første
kurset for inntil 25 personer startet i
slutten av august. Målet er at de unge
kvinnene skal klare å livnære seg og
sine barn, og 150 kvinner får et tilbud
om kurs i for eksempel søm og baking
på sosialsenteret.
Odd Fellow-barnebyen i San Vincente står som et symbol på Ordenens

budord om å oppdra de foreldreløse.
Generasjoner av foreldreløse og forsømte barn vil få en trygg oppvekst i
denne barnebyen.

Fadderskap
Det er enda ikke åpnet for å tegne seg
som faddere for barna i den nye SOSbarnebyen i San Vicente. Det vil tidligst skje i løpet av 2005. Dette kommer vi tilbake til.
Odd Fellow
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Side 12

De eleusinske mysterier

serieritene gikk ut på, selv om også
mye er uklart.

Aktørenene
i mystereiedramaet

Foto: JEJ

O

rdensvesenets røtter i sin alminnelighet og Odd Fellow
Ordenens røtter i sin særdeleshet har det vært spekulert ganske mye
på. Da Sverre Dag Mogstad i1994
kom med sin ganske mye omtalte bok,
Frimureri, på Universitetesforlaget,
sier han på side 27 hvor han behandler
andre lukkede ordener enn Frimurerordenen: «Odd Fellow Ordenen har
likhetstrekk med en rekke av mysteriekultene. Det gjelder både Isis-mysteriet, de eleusinske mysterier og
phytagoreisk mystikk». Det har så
langt ikke vært mulig å få Mogstad til
å begrunne eller utdype sine synspunkter. Men har er ikke alene om
disse synspunktene. Tidlig i vår Ordensgrens historie dukker de samme
påstander frem, men uten begrunnelse. Vi skal derfor se nærmere på de
omtalte fenomener.

Mysteriene
og vår Orden
Isis er gudemoren i gammel egyptisk
religion. Hun er mor til guden Horus.
Denne mysteriedyrkelsen er sannsynligvis mer enn 3 000 år gammel.
Demeter i de greske, eleusinske
mysterier er også mor til gudinnen
Persefone.
Isis og Demeter har noe av samme
funksjon, og kan ha vært blandet sammen i synkretistiske sammenhenger. I
det samme området, i byen Alexandria
bruke for første gang på 300-tallet ut-

De eleusinske
mysterier

Av KjellHenrik
Henriksen

trykket Guds mor på Jomfru Maria. I
Phytagoreerordenen finnes det ikke
noen slike gudeskikkelser.
Derimot finnes det i alle disse tre
fenomenene innvielser, ritualer og
grader.
Når man hevder at det er likhetstrekk mellom vår orden og mysteriene, må dette henvise til noen av virkemidlene. Og virkemidler som innvielser, grader og ritualer finner man i
alle lukkede ordener.
Å forsøke på å finne noen sammenheng eller kontinuitet mellom antikkens mysteriereligioner og dagens
lukkede ordener er høyst uhistorisk og
ganske meningsløst. At noen har forsøkt å trekke slike forbindelseslinjer,
er en annen sak.

Eleusis
Eleusis er en gammel gresk by som
ligger omlag et par mil vest for Aten.
Hit kom det årvisst tusenvis av mennesker som ville delta å de stor mysterieritene.
Odd Fellow

12

Bladet

Disse mysterieritene stammer sannsynligvis fra mykensk tid, altså tilbake
til om omlag år 1 500 før Kr. Og feiringene har fortsatt langt inn i kristen
tid til tross både for Kirkens motstand
og at kristendommen ble statsreligion
i Romerriket fra 300-tallet. Det er således en meget omfattende og langvarig feiring vi her har å gjøre med. Den
har selvfølgelig over så langt tidsrom
både forandret seg og tatt opp i seg
datiden strømninger.

Kildene for vår viten
Mysterieritene var taushetsbelagt for
dem som var innviet i dem. Men greske forfattere har fortalt om dem. Det
er for det første forfattere som Sofokles, Aristofanes og Herodot som utmerket godt kan ha vært innviet i ritene. Men også tidlige kirkefedre som
Clemes av Alexandria, Hippolyt av
Roma og Tertullian av Kartago har
skrevet om dem. Clemens av Alexandra har åpenbart vært innviet i dem
også. Vi vet ganske mye om hva my-

Gudinnen Demeter og hennes datter
Persefone står meget sentralt i mysteriene.
Ritene har hatt i det minste hatt tre
aspekter; fruktbarhet, fornyelse og
renselse. I hele antikken er dette tre
sentrale aspekter som går igjen i religion og samfunnstenkning.
I den store hymnen til Demeter
fortelles hele hennes historie om hvordan hennes datter Persefone blir fanget av dødens guddom, Hades, og
havner hos ham inntil moren får henne tilbake. Men Persefone må hvert år
– om vinteren – vende tilbake til Hades. Har har vi åpenbart en årstidsmetafor.
Det fantes en mengde embeder i
myterieritene. Hele ceremoniellet ble
ledet av en Yppersteprest, hierofant.
Han hadde hovedansvaret for den
hemmelige delen av mysterieriten og
hadde alene adgangen til de hemmelige rom. Demeters yppersteprestinne
har sannsynligvis hatt oppgavene i å
søke etter Persefone. Det kan også ha
vært et hellig ekteskap – ieros gamos
– mellom disse to aktører – Ypperstepresten og Yppersteprestinnen - som
bærer hele ledelsen av ritene.
Resipienden ble kalt mystes og denne
ble ledet gjennom hele prosessen av
en erfaren og aristokratisk fører –
mystagogos.

Ritenes gjennomføring
De årlige ritene varte ni dager og var
lagt opp etter et strengt mønster.
Første dag ble resipiendene invitert
til å delta i mysteriene. Dette skjedde
på torvet i Eleusis.
Fra andre til fjerde dag måtte den
enkelte resipiend rense seg ved å gå til
havet ved Aten bærende på en grisunge som ble brukt både til renselse og
offer.
Femte dag fulgte resipienden med
embedsmennene tilbake fra Aten til
Eleusis i en prosesjon hvor man bar
med seg mysterienes kultgjenstander.
Etter denne vandringen skulle resipienden hvile, faste og forberede seg
til den videre utvikling av mysteriet.
Her har det muligens også inngått
en type måltider og drikker som skulle
virke forberedende.

Nike-tempelet i Akropolis, Athen.

Fra den sjette til niende dag skjer
innvielsen i mysteriene. Disse vet vi
lite om, men det synes ved å samle fra
flere kilder som om de har bestått av
tre grader.
For å kunne begynne på disse gradene har resipienden måtte lære seg et
passord – synthema – som er nødvendig for å komme videre.
De tre gradene er:
• deiknymena – tingene som blir
vist. Det er meget uklart hva som kan
ha vært innholdet i denne graden.
Men noen antar at det har vært en
vandring gjennom de dystre sider ved
jordelivet; død, elendighet og menneskelige lidelser
• legomena – ting som blir sagt.
Her ser man for seg at det har vært
gitt muntlige belæringer om mysterienes meninger.
• dromena – ting som blir gjort. Her
er det antatt at noe av innholdet har
vært å vise Persefones opphold i Hades – dødsriket, og likeledes hvordan
veien tilbake til livet skulle finnes.
Man ser for seg at avslutningen har
vært knyttet til bruk av effekter som
fakkelskinn og tordenbrak som demonstrerer seieren over Hades og at
Demeter og Persefone gjenforenes. At
slike effekter har vært brukt sannsynliggjøres ved at Yppersteprestens nærOdd Fellow
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meste medarbeidere hadde tittel av
fakkelbærere – dadouchos.
I avslutningen av denne graden regner man med at Ypperstepresten nå
også åpenbarer for de nyinnvidde
hemmelighetene i ritenes hellige gjenstander – eller sinnbilder for å bruke
et mer forståelig språk.

Det hemmelige
Det er ingen tvil om at ritualer som
har vært gjennomført av mangfoldige
tusen mennesker i omlag 2 000 år
skulle vært godt kjent. Men slik er det
ikke. Disse mange tusen har avlagt
taushetsløfte som har hatt den effekt
at hva mysteriene egentlig besto i er et
mysterium for oss i dag. Vi vet noe,
men ikke meget. Vi kjenner den ytre
form, men lite av det indre innhold.
Dette er tankevekkende for den som
driver med Ordensarbeid.
Selv om det ikke er noen sammenheng mellom De eleusinske mysterier
og Odd Fellow Ordenen, hører vi med
i en tradisjon som til alle tider har
gjort seg bruk av noen av de samme
virkemidler. Derfor er det interessant
å følge disse antikkens ordener og se
hva de drev med og hvordan de anla
sitt arbeid.
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Ordenen på Internett

Ordenen på Internett

Med Odd Fellow Ordenen i
Norge på Internett
Focus – Sekretærens nye hjelpemiddel
I dagens samfunn blir
mer og mer av kommunikasjonen lagt til rette
på internett. Det danner seg to grupperinger
i samfunnet. Det er
dem som er med, og
det er dem som ikke er
med på denne utviklingen. Vi opplever det
samme som da tidligere tiders teknologi ble
introdusert. Det gjelder
alt fra slåmaskiner, til
biler, telefon og fjernsyn. Det som en gang
var meget avansert og
skremmende, er i dag i
daglig bruk. Slik vil det
også gå med bruken av
Internett i vår Orden. I
dag er det nytt. I morgen er det en selvfølge.
I de senere år har selvfølgelig også
Odd Fellow Ordenen fulgt med i kommunikasjonssamfunnets
utvikling.
Påkjenningen ved å gå fra en teknologi til en annen er kjent for mange og
fra mange sammenhenger. Men menneskets omstillingsevne er ganske imponerende. Vi opplever raskt at det ikke er noen belastning å bruke disse
nye verktøyene. Om kort tid opplever
vi det belastende når vi ikke kan bruke dem. Internettverktøyene er heller
effektive hjelpemidler som setter oss i
stand til å bruke mer tid på det som er
vår Ordens egentlige anliggender.

Det første møte: oddfellow.no
Vi har utviklet og opprettet en egen
internettportal med navnet oddfellow.no. I tidligere tider måtte enhver
som ville vite noe om vår Orden gjøre

Foto: JEJ

Stor Sekretær Morten Buan har sammen med Helle Aandahl lagt grunnen for Odd Fellow
Ordenens satsing på Internet som kommunikasjonsverktøy i Norge.

et ganske grundig arbeid for å få tak i
den informasjonen som man nå kan få
med et tastetrykk. På oddfellow.no
finner enhver mye informasjon om
Odd Fellow Ordenen både sentral og
lokalt. Eksempelvis finnes det a jourførte møteprogrammer for alle
Ordensenheter, og der finner man
frem til kontaktpersoner for hver enkelt Ordensenhet. Rent praktisk betyr
dette at et hvert medlem som er på reise og vil besøke andre loger og leire,
kan finne ut av hvilken loge som har
møte, hva slags møte det er, hvor møtet finner sted og når møtet skal begynne. Dette er jo en betydelig lettelse
Odd Fellow
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i forhold til tidligere tider hvor denne
type informasjon var ganske komplisert å få tak i. Dette er en sterk økning
i tilgjengeligheten for alle medlemmer. Dette er ingen trussel mot de forhold som vår Orden vil holde hemmelig, og det vil sannsynligvis stimulere
medlemmene til i enda større grad å
oppsøke andre Ordensenheter, og det
er en meget ønskelig utvikling.

De nye skritt
Nå tar vi de neste skritt i denne utviklingen. Det er laget et administrasjonssystem for Odd Fellow Ordenen

som både skal brukes sentralt av Storlogen, og som også skal være tilgjengelig for hver enkelt Ordensenhet. Ordenens medlemsweb er bygget som en
database og gjøres tilgjengelig på Internett. I første omgang er det Ordensenhetenes sekretærs oppgaver som nå
skal inn i en ny tidsalder. I neste omgang vil det også bli laget et skattmesterpakke.
Sekretærene får tilgang til nettstedet ved å legge inn sitt medlemsnummer og et avtalt passord. Det blir ikke
slik at alle medlemmer kan gå inn i de
arbeidsrommene som sekretærene arbeider i.
Sekretæren kan i sitt arbeidsrom
søke etter Ordensenhetens medlemmer og gjøre de arbeidsoppgaver som
er nødvendige og som tidligere krevet
ganske omfattende papirarbeid. Eksempler på slike arbeidsoppgaver er å
foreta endringer som følge av gradspasseringer, skifte av adresser, tildeling av Veteranjuveler og andre relevante gjøremål. Når sekretæren gjør
dette for sin Ordensenhet, er dette
gjort for hele Ordenens database. Vi
slipper at samme arbeidsoperasjon må
gjentas en rekke ganger. Sekretærene
kan også skrive ut lister, etiketter og
brev på en enkel og brukervennlig
måte. Det meste av kommunikasjonen
mellom Ordensenhetene og Storlogen
og Kanselliet vil da gjøres direkte i
dette systemet.
Stor Sekretær Morten Buan har
sammen med Kansellisekretær Helle
Andahl, hatt ansvaret for å utvikle systemet og sette det i drift.
Vi har stilt Stor Sekretær noen
spørsmål til om systemet.
Hvorfor satse på å utvikle et webbasert administrasjonssystem?
Det har to klare grunner. For det
første vil vi sikre at medlemsopplysningene sentralt i Ordenen er korrekte.
Og vi vil forenkle innrapporteringen.
For det annet skal systemet forenkle
og lette sekretærens arbeidsoppgaver.
Vi skal heller ikke se bort i fra at det
er mye porto å spare for alle gjennom
å bruke internett i større grad.
Er det bare sekretærene som kan
bruke systemet ?
I første omgang er det bare sekretærene som får tilgang til informasjonene om egen Ordensenhet.
Men vi arbeider med å legge inn en
regnskapspakke som skal kunne brukes av skattmestrene. Men for å få tilgang til systemet må du ha et passord
og det vil i første omgang bare bli gitt

Foto: JEJ

Kansellisekretær Helle Aandahl, en av nøkkelpersonene i prosjektet.

til den nenkelte loges sekretærer.
Er det nødvendig med opplæring?
Vi kjører nå korte kurs for en del av
distriktene. Det har vært kjørt kurs i
Østlandsområdet, Haugesund, Tromsø
og Bodø. I tillegg skal det i den nærmeste tid også kjøres kurs i Trondheim og Bergen.
Når de fleste sekretærene har testet
ut systemet, vil de som ønsker det av
øvrige sekretærer få tildelt passord og
en brukerhåndbok som gjør det mulig
å lære seg dette selv. Vi ønsker imidlertid å gjennomføre opplæring for
flest mulig før vi slipper det fritt.
Har systemet også andre bruksområder ?
Det er laget en dokumentmodul der
sekretærene kan hente ut maler på de
mest brukte brev og skrive ut og lagre
denne korrespondansen. Vi har også
Odd Fellow
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lagt i alle logenes segl slik at utskriften kommer med logens navn og segl.
Er systemet vanskelig å bruke ?
Det er meget enkelt. Du går inn på
oddfellow.no – trykker på focus og så
er du inne i systemet etter å ha avgitt
nummer og passord. Men det forutsetter at du har en internettoppkobling,
men krever ikke lagringsplass på egen
pc.
Forventer du nå at alle sekretærene
må kunne bruke internett og ha tilgang?
Dette er et tilbud til sekretærene og
det vil være et hjelpemiddel til å løse
sekretærens arbeidsoppgaver på en effektiv måte. Vi tror vel at stadig flere
vil bruke dette men det er ikke et krav
slik at vi regner med at mange fortsatt
vil operere med brevpost og blanketter.
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Lokalstoff

Lokalnytt

UNP – en reise mot
fremtiden

Ettertenksomhetens sted

Å

U

NP er den internasjonale Odd Fellow verdenens
bidrag hvor det gis ungdommer fra en rekke
land anledning til å komme sammen i positive
omgivelser og med byggende oppgaver. Dette er selvfølgelig ikke en massebevegelse. Det er noen få som
velges ut etter innsatsen med å løse de oppgaver som
blir valgt. Men disse få vil i mange år kunne virke som
ambassadører for de verdiene de selv har fått oppleve.
Deltagere ved UNP-2004 var:
• Andrea Bjerkeli
Halden
• Ina Tandberg Nonseth
Råholt,
• Hanne Lien
Eidsvoll
• Marie Melgaard
Feiring
• Yngve Olsen Hvoslef
Tretten
• Ingrid Grov Mannsverk Vadsø
Reiseleder i år som så mange år tidligere var Erland
Sætrang meget vel assistert av Gunn-Helen Øye.
Odd Fellow Ordenens UNP var opprinnelig et rent
amerikansk foretagende. Men etter hvert trakk amerikanske Odd Fellows med seg også de europeiske land i
dette arbeidet. I mer enn 50 år har arbeidet pågått, og i
de senere år har det europeiske innslaget blitt stadig tydeligere. Odd Fellow Bladets lesere har gjennom bladets årvisse reportasjer kunne følge dette tiltaket fra år til
år. En rekke av Ordenens distrikter i Norge har satset tid
og krefter på å arrangere de tevlingene som danner
grunnlaget for å velge ut de unge deltakere.
Ett år var det stopp i arrangementet. Det var året etter
katastrofen 11. september som selvfølgelig rammet nettopp New York på det sterkeste. Men terrorismen må
aldri vinne over det gode arbeid.
Siden 1995 har 80 norske ungdommer hatt den fenomenale opplevelse ved selvsyn å få innblikk i FN´s indre liv og dynamikk. De er blitt ledet gjennom kilometerlange korridorer og tatt sete i de store auditoriene. I auditoriene har de fått innta de delegertes seter, lytte til
delegaters og ansattes foredrag om FN´s store arbeid for
fred, rettferdighet og rettigheter over hele verden. Det
er nettopp disse aspektene som er hovedpoengene ved
Odd Fellows and Rebeccas United Nations Pilgrimage
for Youth som er den fullstendige betegnelsen på UNP.
Programmet varierer fra år til år. Dette året fikk deltakerne anledning til å høre et innsiktsfullt foredrag av
visegeneralsekretær Jan Egelands nestkommanderende.
Hun beskrev virkeligheten på en måte som gav et sterkt
innsyn i FN´16 arbeid for de som står svakest i verden,
de som sulter og de som må flykte fra sine hjem. Det
skaper en form for uvirkelighet når man midt i sin egen
velstand skal ta inn over seg andres lidelse og elendighet.
Programmet i New York City var det samme som tidligere, Det ble avviklet uten problemer underveis, noe
som ikke alltid har vært tilfelle. Hotellet var sjeldent bra
til vårt bruk. Maten smakte som den alltid gjør blant

Odd Fellow

På dette bildet fra lobbyen på hotellet, ser vi f.v. Ingrid, Andrea, Ina, Yngve, Hanne, Marie, Erland og Gunn-Helen.

Dette er fra Central Park, og det er Erland som tar bildet.
Bakerst står Yngve og Andrea, og foran står/sitter, f.v: Ingrid,
Ina, Gunn-Helen, Marie og Hanne.

sultne ungdommer. Spesielt falt maten på Hard Rock
Café i smak også blant norske ungdommer.
Denne merkelige byen – the Big Apple - har de samme lukter som alltid, fra stinkende søppel til de herligste dufter fra butikkene på 5th Avenue. Ingen kan unngå
å finne det man leter etter i denne byen. Den har alt!
Søndagen vi hadde under oppholdet var ikke noe
mindre enn 4. juli. Det er jo USA´s 17. mai. Denne dagen var det planlagt at gruppen skulle til topps i Empire
State Building. Det er jo nesten en pliktøvelse for alle
som kommer til denne byen. Men nettopp denne dagen
var bygningen stengt grunnet terrorfaren. Og det merkes at trusler om terror preger byen. Det var over alt en
nitidig sikkerhetskontroll.
Det plukkes jo opp en mengde kommentarer på en
slik reise. Fra Gospel i Harlem ble dette sagt; «God is
an Awesome God»
På samme sted falt følgende Halden-replikk:«Allæ
virkær så snillæ!»
Og på en button ble følgende ønske uttrykt: «Someone less dumb for president!»
Under den store finalen i Talekonkuransen, hvor 163
unge hadde holdt sine foredrag, deltok tolv unge, hvorav også Andrea Bjerkeli fra Norge. Det er fantastisk å
oppleve hva de unge får med seg fra FN´s undervisning.
Mange brev fra tidligere deltagere bekrefter at facts de
fikk servert under UNP sitter fast i hukommelsen den
dag i dag.
Også denne gangen bekrefter alle inntrykk at innsatsen Ordenen gjør på dette området er en viktig vintersed.
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begrave de døde har en
spesiell klang i vår Orden.
Det er ett av de budord
som har fulgt oss så langt vi kan se
tilbake i historien. Og budordet har
sine røtter i antikkens barmhjertighetsgjerninger. «Den siste tjeneste» har man også kalt det å begrave de døde.
Loge nr 60 Hans Egede i Harstad har gått dypere inn i kirkegårdenene dynamikk og funnet ut at
der de døde ligger begravet, kommer de etterlatte og søker ettertenksomhet og minner. Da er det
ikke uvesentlig at alt ligger til rette
for at denne stunden kan bli en god
opplevelse. Man bør i det minste
ha et sted å sitte.
Så slutter altså ikke tjenesten
med å begrave de døde. Man bør
også sørge for de etterlatte.
Logens konstaterte at så ikke
var tilfelle. Det manglet rett og
slett benker hvor de besøkende
kunne slå seg ned for en stakket
stund. Dermed var idéen unnfanget. Logen vedtok at det årlig produseres og setter ut fire benker på
gravplassene i logens lokalmiljø. I
løpet av en tidsramme på omlag
fem år vil alle disse 14 stedene ha
fått sine tiltrengte benker.
Hvilestedene er:
• Harstad Gravlund
• Fredly Kirkegård, Kanebogen
• Ramsund Kirkegård
• Sørvik Kirkegård
• Sandtorg Kirkegård, Rødskjær
• Kvæfjord Kirkegård
• Fjelldal Kirkegård
• Myklebostad Kirkegård
• Grøtavær Kirkegård
• Hans Egedes Mindes Kirkegård, Elgsnes
• Hol Kirkegård, Tjeldsund
• Bjarkøy Kirkegård
• Renså Kirkegård
• Grovfjord Kirkegård
Logen har skaffet midlene til
benkene gjennom gaver, utlodninger, tilstelninger og bevilgninger
fra egne midler. Transporten av
benkene både til lands og til vanns
har i stor utstrekning vært utført av

På bildet – levering av benk til Bjarkøy kirkegård – pr båt.

Avtalt arbeid overleveres fra Br Guleik Henriksen til formann i Hole Menighetsråd,
Eilif Hansen.

Inskripsjonen på Bjarkøybenken – overlevert 18. juni 2004.

logens medlemmer for på den måten å holde utgiftene på et minimum.
Dette er nok et arbeid som Hans
Egede (1684–1758) ville ha satt
pris på. Han er født i Harstad og
studerte teologi i København. Han
fikk senere trygt prestekall i Vågan
i Lofoten, men valgte å reise til

Odd Fellow
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Grønland som misjonær. Han æres
i dag med tittelen Grønlands Apostel. Sannelig et navn som logen
som bærer hans navn hedrer ved å
gjøre noe så konkret som å anskaffe og sette ut hvilebenker for de etterlatte og sørgende. Dette er en
uvanlig, kreativ og empatisk måte
å synliggjøre vår Orden på.
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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
FILM-FOTO-VIDEO
Fotoservice A/S
FLYSELSKAP
KATO AIRLINE AS
FRISØRER
Art Beauty Cut
Ernst Frisørsalong
Lille Salong
GALLERI•RAMMEVERKSTED
Hantho Galleri og Rammeverksted
GLASSMESTERE
Glassmester A Schøyen
SNE Glasservice A/S
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
Arve Feet

51 55 85 39
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

0264 OSLO
1555 SON
9408 HARSTAD
0280 OSLO

Dag Magne Søyland

51 58 68 27

4023 STAVANGER

Torlaug Karlsen

76 98 13 80

8536 EVENES

Inger-Lill Bjerke
Reidun Sundbø
Lill Kraft Johnsen

90 95 33 99
38 02 29 49
22 35 65 13

0567 OSLO
4612 KRISTIANSAND
0173 OSLO

Karl Johan Hantho

52 72 99 90

5527 HAUGESUND

Thore Schøyen
Einar Rafoshei-Klev

22 20 01 05
38 26 16 21

0182 OSLO
4519 MANDAL
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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 Service A/S
KUNSTHÅNDVERK
VIVIS-VEV
LÅSESMED
Alarm- og Låsservice Rolf Hemer AS www.hemer.no
MAKE UP/TATOVERING
Art Beauty Cut
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

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

6050 VALDERØY

Vivi B Støver

75 51 60 90

8020 BODØ

Arne Hemer

22 37 48 77

0557 OSLO

Inger-Lill Bjerke

90 95 33 88

0567 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

19

Bladet

15.09.04

15:49

Side 20

Odd Fellow Utstyr

Vil du støtte Odd Fellow Bladet?

Er du
over 50 år
og ønsker
et nytt
boalternativ
i Oslo?

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,-.

Art nr Betegnelse

Antall

1002
1005
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
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
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,-

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

Bladet

H

vorfor ikke velge Odd Fellow Seniorboliger i
Oslo! Vi har ledige leiligheter av forskjellig størrelser og standard. Leilighetene ligger i et meget
hyggelig område nær skog og mark. Det er videre kort
avstand til nærbutikk og offentlige transportmidler.
Men det viktigste er den trygghet og hygge du vil få
ved å bo i et nærmiljø sammen med andre Odd Fellow
søstere og brødre. Leilighetene er i utgangspunktet forbeholdt søstere og brødre i Oslologene, men kan også

tidvis tilbys medlemmer utenfor Oslologene. Henvendelser rettes til:
AS Stortingsgaten 28
Stortingsgaten 28,
0161 Oslo
Telefon: 22 01 20 40
Telefax: 22 01 20 45
E-post: svein.solberg@as-stortingsgaten28.no

Foto: JEJ
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Paraplyer!

kr 1
00,
- pr

stk
!

for dame og herre
Odd Fellow
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Odd Fellow Utstyr kan
nå tilby elegante Odd
Fellow Paraplyer. Begge
modellene er sorte med
detaljer i grått. De tre
kjedeledd
er
diskret
plassert.
Damemodellen er lett,
sammenleggbar og leveres med trekk. Herremodellen har treskaft og automatisk åpnermekanisme.
Bestilling gjøres på bestillingslisten på motsatt
side. Kun få dagers leveringstid!
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Hanna-Kari Thue

Redaktørens refleksjoner

Kanselliets
telefoner:

Er du fanget
av tidsklemma?

M I N
M E N I N G :

HANNA-KARI THUE

V

i får stadig nye ord og uttrykk i vårt vokabular.
Bra er det at vi øker ordforrådet vårt. En god del av tilveksten av ord er i utgangspunktet negativt ladet, som for eksempel ordet stress. Det nyeste innen
den sjangeren er ordet ”tidsklemme”. Jeg synes det nærmest har
gått inflasjon i bruken av dette uttrykket. Tidsklemma forbindes
med stress. For det handler vel
vitterlig om å nå over alle
gjøremål i løpet av en hektisk
hverdag. Først og fremst assosieres tidsklemme med småbarnforeldres gjøren og laden, for ikke å
si hva de ikke får gjort. Kravet
om å lykkes på alle fronter er jo
formidabel.
Unge par skal være slanke og
vakre. De skal ha et par barn,
friske og begavede. Foreldre skal
være velutdannede og dyktige, og

lykkes på jobben så vel som foreldre og i parforhold. De skal ha
”ting”fylt opp i husene/leilighetene sine, hytte og biler og for å
unngå tidsklemma – NOK TID.
Er det da så rart at kurs for selvutvikling og stressmestring har
blitt en vekstnæring, og tilbud
om samlivskurs averteres fort
vekk?
Jeg skal la statistikk for skilsmisse og samlivsbrudd ligge. Det
er en trist utvikling – spesielt for
barna. Men noe har skjedd med
samfunnet vårt og kanskje vår
egen innstilling og forhold til
hverandre – eller har det ikke
det?
Men det er ikke bare de unge
som er i en tidsklemme. Besteforeldre er ikke lenger hva de en
gang var. Bestemor sitter ikke i
gyngestolen med pjokken på fanget og leser eventyr og har all
verdens av tid. Mange, mange
middelaldrende kvinner og menn
har travle jobber, gamle foreldre,
barn og barnebarn – og massevis
av dårlig samvittighet!
Er det noen som kjenner seg
igjen?
Men la det være sagt at stress
også til tider kan oppleves som
positivt. Jo, det kan faktisk det.
Jeg har selv opplevd svært hektiske arbeidsdager med mange
oppgaver som skal løses ”på timen”, i alle fall innen deadline.
Når du har et slikt tidspress på
deg og føler at arbeidet går unna
som en lek, - da oppleves stressfaktoren som et positivt element.

Odd Fellow
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Men det er betimelig å stille
spørsmål hva konstant stress og
tidsklemme gjør med oss. Også
hvordan vi skal takle alle krav
som stilles den enkelte av oss,
uten å miste oss selv. For vi kan
ikke bli så oppofrende at vi glemmer våre egne behov, heller ikke
så egoistiske at vi ikke tar hensyn
til dem vi er glade i.
Dette handler naturligvis om
valg vi gjør – om prioriteringene
våre. Hva er viktig og hva er uvesentlig. Det er også verdivalg vi
snakker om. Jeg føler at jeg som
Rebekkasøster og medlem av
Odd Fellow Ordenen har fått en
ballast til god hjelp i mine valg.
Logesalen er et fristed der du finner ro, med stadig påminnelse om
våre grunnleggende verdier. Det
er mange unge som strever hardt
med å gjøre riktige valg for å
unngå å komme i tidsklemma,
samtidig som de skal ta vare på
sine kjære.
Vår Orden har så mye å tilføre
den enkelte, uansett alder og livssituasjon.
Derfor er det et sterkt ønske at
langt flere unge kvinner og menn
var å finne blant våre medlemmer.
Kjære søstre og brødre – engasjer dere for at flere unge blir
med i vår søskenkjede!
I Vennskap, Kjærlighet
og Sannhet
Hanna-Kari Thue

Ordenskanselliet
22 83 92 40
Telefax:
22 83 81 88
Kansellisjef:
22 83 92 48
Odd Fellow utstyr:
22 83 92 50
Odd Fellow Torget (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

r det en fordel å være en kopi?
I dagliglivet formulerer vi oss
på en måte som kan gi inntrykk
av det å kopiere andre er ønskverdig,
noe man bør bestrebe. Men dette er
sannsynligvis en ganske ureflektert
tanke. Det er vel ikke kopier vi vil ha
omkring oss. Vil vi ikke heller ha de
ekte originaler, de som sier noe og er
noe i seg selv?

«Hun er sin mor opp av dage!» eller «Han går i sin fars fotspor!» er
kjente utsagn. Noen vil ha sveis a la
Elvis, mens andre vil kle seg som
prinsesse Diana.
Men er dette noe å trakte etter?
Er ikke dette en form for dårlig og
vulgær kollektivisme?
Resultatet blir gjennomgående kun
én ting; nemlig dårlige kopier.
Går vi glipp av noe i denne sammenheng?
Ja, vi går glipp av de mange originale bidrag. Vi havner i en form for
massesamfunn hvor alle går rundt og
kopierer hverandre i stedet for å søke
etter den enkeltes originale bidrag. Vi
tenker i grupper og modeller i stedet
for å investere i individer. En rammende boktittel i denne sammenheng
er
«The victims of group thinking.»
Vår Orden legger vekt på personlighetsdannelse og personlighetsutvikling.
Vi har få modeller, men mange verdier. Forskjellen på å ha modeller og å
ha verdier er at modellene lett fører til
kollektivisme og uniformisme.
Verdiene stimulerer derimot til å
sette dem ut i livet på sin individuelle
måte.

Utenlandske
adresser:
Foto: JEJ

Og når vi har gjort det lenge nok,
kan vi avslutte med å syne med Frank
Sinatra: «I dit it my way».
Å leve bør være å søke sin egen individualitet og sin egen originalitet.
Det krever både arbeid og positiv
selvbevissthet, og et klart imperativ:
Kjenn deg selv!
Inger Hagerup kan gi oss noen ord
på veien slik at vi i denne positive
streben ikke havner i selvforherligelsens grøft:
Liten?
Jeg?
Langtifra.
Jeg er akkurat stor nok.
Fyller meg selv helt
på langs og på tvers
fra øverst til nederst.
Der du større enn deg selv
kanskje?

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
oktober

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

Foto: Turid Tønnesen

Fra Nordangsdalen.

Mose, rust og møll
Mosen kommer ut av jorden.
Lydløst som nattens flaggermus
setter den sig på stenene og venter,
eller nede i gresset
med sine askegrå vinger.
Rusten går fra nagle til nagle
og fra jernplate til jernplate i mørket
og undersøker nøiaktig
om tiden er inne.

Når stemplene er gått til ro;
når bæresøilene er langt inne i natten,
skal den gjøre sitt blodige, stille arbeid.
Stjernenes hvite møll
sitter i klaser på himmelens mørke glassruter
og stirrer
og stirrer på byens lys.
Rolf Jacobsen

