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Stor Sire har ordet

Ann Evy Aurdal

Toleranse
og respekt
Foto: Sturlason

B

are i min levetid har samfunnet
gjennomgått store endringer.
Endringene gir grunnlag for å
stoppe opp og spørre om vi mister noe
underveis. Alle er vel enige i at det vi
kaller fremskritt, skal gjøre livet bedre,
ikke verre.
Den teknologiske utvikling må gå
sin gang, men de moralske prinsipper
som jeg tror er nedfelt i ethvert reflektert menneske, må bestå. Medmenneskelighet, nestekjærlighet, toleranse og
respekt må ikke nedgraderes til fortrengsel for teknologiske mirakler og
materiell vekst.
Vi som lever i det som på folkemunne kalles, «verdens beste land», har
vært sterkt medvirkende til utviklingen
i Europa. Fra å være et fattig jordbrukssamfunn omkring år 1900, fremstår vi i
dag som elektroniske konsumenter og
eksperter gjennom bruk av IKT og med
digital billedbruk som vårt nye språk.
Multinasjonale selskaper dukker opp
over alt. Internasjonal kommunikasjon,
det være seg i næringslivet som i det
private, samler verden til én arena. Hele

samfunn og samfunnsklasser er i endring. Den Norske Kirke og skolevesenet går mot store endringer. Etnisk opphav får mindre betydning, samtidig som
noen religiøse grupperinger blir mer og
mer militante. Med forferdelse opplever
vi at terror er blitt en daglig trusel i store deler av verden.
Vår Orden har også nyttiggjort seg
den teknologiske utviklingen til det beste for alle Ordensenheter. Men deler av
den øvrige samfunnsutviklingen kan vi
stille spørsmål ved. Vi ser i dag at statsledere, regjeringer, terroristledere og
andre, som i posisjon av å lede andre,
tilsidesetter verdinormer, moral og etiske retningslinjer.
Dette kan man neppe kalle utvikling,
men tilbakegang. På stadig flere områder ser vi dessverre at betydningen av
toleranse og respekt er totalt fraværende. Dette er en utfordring.
Odd Fellow Ordenens medlemmer er
en del av samfunnet. Vi må naturligvis
også følge med i utviklingen. Med våre
23 000 medlemmer er nok vår samfunnspåvirkning begrenset. Men der-
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som hver og en av oss gjennom det
daglige liv positivt påvirker andre ved
vår livsførsel, skapes interesse for vår
Orden. På sikt bygger vi da et samfunn
tuftet på gjensidig respekt og toleranse.
Enhver søster og bror er kjent med Ordenens formål og Budord. Avhengig av
hvilken grad en har, så har alle søstre
og brødre kunnskap om ritualenes innhold og betydning.
Kjære søstre og brødre, la Odd Fellow Ordenens formål, Budord og vår
innsikt i ritualene bli vårt bidrag til det
samfunn som omgir oss og som vi alle
er en del av.
Toleranse og respekt er to begreper
jeg vil minne om i det vi nå nærmer oss
den kristne julehøytid. Odd Fellow Ordenen er konfesjonsfri. Den som ønsker
å bli medlem i vår Orden må tilkjennegi at vedkommende tror på et høyeste
vesen som verdens skaper og opprettholder. I praksis vil dette si at de aller
fleste av Ordenens medlemmer tilhører
en av de tre store monoteistiske religioner; kristendommen, jødedommen eller
islam. Når julen nå står for døren vet
jeg at våre jøder og muslimer viser stor
respekt for de kristnes markering av julen, også i forbindelse med våre logemøter. Da tillater jeg meg å minne
om at det på samme måte vises respekt
den andre veien, ved at all markering
av julehøytideligheten skjer etter at logen eller leiren er lukket. Skulle enkelte
Overmestere eller Hovedmatriarker
/Hovedpatriarker være usikre på hvorledes de bør gjennomføre sine tradisjonelle julemøter, så ta kontakt med
Distrikts Stor Sire.
En bærende idé i alle de tre nevnte
religioner er kjærlighet. La dette ordet,
som også i vår Orden står så sentralt,
bli det som preger hver enkelt av oss i
julen. La ordet til enhver tid ligge latent, når en kjøper julegaver, i samværet med familien, i hilsenen til familie og venner og når selve høytiden
markeres. La kjærligheten få litt av din
tid.
I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Harald Thoen
Stor Sire
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F

ire år er lang tid. De fire årene jeg
tenker på, er tiden frem til neste
Storlogemøte i 2009. Men når vi
kommer frem til 2009 vil sikkert mange
av oss si: «Så fort tiden gikk!»
Storlogemøtet gav oss nye oppgaver
og utfordringer. Det samme skjedde på
Storembedsmannsmøtet i oktober. Ordenen vokser og utvikler seg.
Rebekkainstitusjonen har hatt en utvikling som ingen i 1909 kunne ha
tenkt seg muligheten av.
Snart er det like mange Rebekkasøstre som Odd Fellow Brødre. Vårt arbeide er preget av tradisjon, kvalitet og
innlevelse. Det arbeide våre forgjengere
har nedlagt i å skape en Ordensenhet av
høy kvalitet og solid dybde, er et fundament vi står støtt på. Da kunne det være
lett å si: «Nu hvil deg søster, det er fortjent»
Men slik er det ikke i denne verden,
og skal heller ikke være det. Der det ikke er vekst og fremgang, – er det i virkeligheten stagnasjon og tilbakegang.
Vår Orden har som formålsparagraf:
Å utbre vennskapets – kjærlighetens og
sannhetens grunnprinsipper blant menneskene.
Likeså fremtidsvisjonen: At 1% av
landets befolkning bør være medlemmer av Ordenen.
Alle søstre og brødre har et ansvar
for fremme og gjennomføre de viktige
oppgaver som skal til, og utfører tiltak
slik at vi kan oppnå disse mål.
I denne forbindelse er det spesielt ett
forhold som vi ønsker å se nærmere på
gjennom denne perioden, nemlig spørsmålet om flere Rebekkaloger bør danne
Rebekkaforeninger.
Jeg har allerede nevnt at antallet
brødre og søstre i vår Orden nærmer
seg hverandre.
Brødrene har om lag 150 loger, søstrene ca 120, noe som i realiteten betyr
at Rebekkalogene er betydelig større
enn Odd Fellow logene.
Dette skulle danne grunnlaget for en
meget god knoppskyting.
Mange ser med en viss engstelse på
å danne Rebekkaforeninger. Hvorfor
det? Dette er Styrkelse og Ekspansjon
som vi må ha for å nå våre mål.
Bjørnstjerne Bjørnsen har nok fanget
noe av sannheten i tittelen på sitt skuespill:
«Når den nye vin blomstrer, så gjærer det i den gamle».
Å vokse kan være smertefullt, men
det er bare vekst som gir liv.
Å danne nye Rebekkaloger utfordrer
det beste i oss. Det utfordrer moderlo-
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Deputert
Stor Sire
Ann Evy Aurdal
gene til å se med nye øyne på sine ressurser. Ubrukte krefter kan settes inn i
byggende innsats. Det er en god sannhet i formuleringen: «Å lære – er å gjøre». Denne muligheten burde langt flere søstre få.
All den energi som skal til for å danne en ny loge, gir varige virkninger i
form av tette, varme og gode søsterfellesskap. Det er det vi hører etter at en
ny loge er instituert. Nesten uten unntak
er budskapet:
«Det har vært meget strevsomt og
krevende, men det har gitt så utrolig
mye igjen!»
Som Deputert Stor Sire med særlig
ansvar for Rebekkainstitusjonen, håper
jeg at den vekst vi har hatt i 96 år, kan
skyte fart og bygge på samme solide
fundament av tradisjon og kvalitet når
vi i 2009 runder 100-årsdagen for Rebekkainstitusjonen i Norge.
Vel møtt til samarbeid og innsats.
Ann Evy Aurdal
Deputert Stor Sire
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Side 4

Intervju med Espen Næss Larsen

INTERVJUET:
ESPEN NÆSS LARSEN

Av KjellHenrik
Henriksen

Intervju med Espen Næss Larsen

Ordenslivet er
noe helt
anderledes!

Å begynne
en vandring

Espen Næss Larsen
er født og oppvokst i
Sandefjord, en by
som formelig levde
av skipsfart og hvalfangst. Da var ikke
veien lang til en yrkeskarriere
som
skipsingeniør utdannet fra NTH i Trondheim. Han ble resipert i Odd Fellow Ordenen i 1998 og hører hjemme i Loge nr
56 Johan Middelthon
hvor han raskt ble
trukket med i logens
mange gjøremål.

Når alt er nytt og alt skal oppleves og
fordøyes, er det mange refleksjoner
som gjøres. Jeg husker ganske levende
at bare logesalen alene skapte en merkelig form for høytid i meg. Den inngav
en form for ærefrykt, et sted hvor jeg
måtte opptre med verdighet og alvor.
Jeg husker at jeg tenkte at her inne
kommer jeg aldri til å si ett ord. Derfor
ble det litt av en overgang når jeg raskt
nettopp måtte si – om ikke mye – så
noe. I dag skal jeg som Kapellan gi til
beste noe i hvert møte.
For meg som har arbeidet med natur-

I

Sandefjord visste jeg at det
fantes en Odd Fellow loge,
men jeg ante ikke noe om hva
den drev med. Min far ble flere
ganger spurt om han var interessert, men han takket nei. Så i mitt
hjemlige miljø var det ikke særlig
interesse eller forståelse for lukkede ordener.
Gjennom mitt yrke kom jeg
sammen med en kollega, Per Arild
Nesje, som jeg blant annet delte
leilighet med under et opphold i
Stavanger. Ikke sjelden trakk han
både i sort dress og i galla og forsvant på kveldene. Det var mitt
første møte med Ordenens ytre
kjennetegn i mitt voksne liv. Per
Arild Nesje var den som fikk meg
Odd Fellow

interessert i Ordenen, og han er da også
min fadder.
Jeg har en klar erindring om hva jeg
tenke da vi var ferdig med Innvielsen:
«Nå har jeg vært med på noe jeg aldri har vært med på tidligere!»
Jeg senere hatt embedet som CM, så
jeg kjenner ritualene ganske godt. Men
ennå kjenner jeg fornemmelsen fra Innvielsen som noe svært spesielt som jeg
aldri vil glemme. For meg var den er
stor berikelse ganske tidlig å bli engasjer i oppgaver ved respieringen. Først
ble jeg faktisk Fører før jeg fikk 3.
Grad. Og deretter ble jeg CM-assistent.
Så kom oppdraget som CM. Disse ulike
posisjonene gir deg innpass til ritualene
på en berikende måte. Nå er jeg Kapellan, og får oppleve det hele fra enda en
ny posisjon.
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vitenskap, tall og beregninger, var det
en ganske ny og overraskende opplevelse og oppdagelse at det var sider i meg
som jeg aldri hadde brukt. Jeg opplevde
at jeg kunne lære tekster. Men ikke bare
lære dem. Jeg kunne også leve med
dem, la dem formes i meg. Dette var
noe jeg ikke visste at jeg kunne. Denne
evnen har gitt meg svært stor rikdommer i de årene som er gått. Før var en
tekst en tekst. I dag er en tekst en mulighet til fordypelse og innlevelse som
stadig gir nye resonnanser. Det er et levende medium. Ikke minst som aktør i
ritualspillende er dette en stadig ny
opplevelse.
Dette fikk meg fort til å oppdage at
jeg måtte finne mitt aktivitetsnivå i logen, og at jeg måtte være åpen for nye
utfordringer. Dermed blir Ordenslivet
også en skattejakt i egen personlighet
som kan by på mange og store overraskelser.

Nye utfordringer
Nå er jeg nettopp fylt femti år, og er for
så vidt ikke det man kaller ungdom. Jeg
er relativt ny i Ordenen. Det var vel
bakgrunnen for at jeg ble trukket med i
Ungdomsutvalget. Der synes jeg at vi
har tatt opp en mengde saker som har
betydning for Ordenens langsiktige profilering. At vi hvert år sender et titalls
ungdommer til FN, er en systematisk og
positivt synliggjøring. Disse ungdommene får en av sitt livs sterkeste opplevelser. Deres familier og deres lokalmiljøer får også en god opplevelse av
hva Ordenen står for. Det er ikke mange
som gir slike gaver uten å forvente
gjengjeld. Med ny finansieringsform,
sikrer vi UNP-aktiviteten og vi gjør den
landsdekkende.
Jeg synes også Avgangsundersøkelsen som er gjennomført i regi av Ungdomsutvalget har gitt meg mye å tenke
på. Vi ser jo at meget få har kritiske
merknader til Ordenens kjerneverdier.
Det er mer på det praktiske plan vi ikke
klarer å legge forholdene til rette. Selv
tror jeg at eksempelvis OM hvert år bør
formalisere en samtale med nye medlemmer for å forsikre seg om at utviklingen skjer som den skal og for å
kunne fjerne «sand i maskineriet» så
tidlig som mulig. Når vi ser at mennesker forlater Ordenen på grunn av det vi
kan kalle bagateller, er det et stort forbedringspotensiale til stede.

Odd Fellow
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Momenter
til ettertanke
Når jeg går til logemøtene, opplever jeg
at jeg møter mennesker som vil meg
vel. Det er et sted hvor det er godt å være. For alle mennesker er dette et ettertraktet gode. Å være ønsket velkommen
og møte omtanke, vennlighet og positivitet kan ikke kjøpes for penger. Vi lever i et samfunn hvor det kanskje er
mer vanlig at vi treffer på spisse albuer
og urimelige krav. Dette å ha en loge
med et godt og inkluderende indre liv er
en verdi som vi må hegne om og utvikle. Opplever vi det motsatte, er det et
alvorlig faresignal.
Når jeg går til et logemøte, så representerer det noe helt annet enn alt annet
jeg bruker min tid på. Hvis man skal
bruke et dekkende ord, så er det avkobling. Men det er ikke avkobling i den
passive betydning av ordet. For aktivt,
gjerne stressede mennesker burde logelivet være noe man søkte for sin mentale helses skyld.
Når jeg går på et logemøte, vet jeg at
jeg får etiske impulser som vil utfordre
meg i dagliglivet. Selv om jeg kjenner
budskapet fra før, så bevisstgjør ritualene de etiske imperativ. De kommer
som perler på en snor i hvert logemøte.
Dermed virker de på meg som en katalysator i hverdagen. Jeg griper meg stadig i å spørre meg selv: «Opptrer du nå
i samsvar med Ordenens lære?»
Svaret kan være både ja og nei, men
poenget er at jeg bevisstgjør meg min
etiske vandel.

Og hva med fremtiden?
Vår Orden har et «tidsmessig meget
godt produkt» for å formulere det litt
uvant. Jeg tror ikke at jeg kjenner et
eneste menneske som ikke ville ha nytte av et Ordensmedlemskap for sin egen
del, uansett yrkesbakgrunn.
Men vi kjemper mot en rekke faktorer som tid, prioriteringer og andre «aktører».
Jeg tror vi har vært for forsiktige i å
gjøre Ordenen kjent. Det er for tilfeldig
hvem vi når gjennom våre rekrutteringsveier. Jeg er overbevist om at det
finnes en rekke mennesker som ville ha
blitt praktfulle Odd Fellows hvis de bare visste om oss. Det er kanskje en av
de største utfordringer vi står overfor i
moderne tid, sier Espen Næss Larsen på
vei ut av døren og mot en ny og hektisk
arbeidsuke.
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Utnevnte Storembedsmenn

Utnevnte Storembedsmenn

Søster Stor Marsjall Erna Steffensen

Bror Stor Marsjall Olav Eggum

Søster Stor Vakt Brita Leganger Johnsen

Bror Stor Vakt Alf H. Juul

Søster Stor Kapellan Selle Marie Horntvedt

Bror Stor Kapellan Arnfin Evjen

Søster Stor Arkivar Randi Wichmann

Bror Stor Arkivar Sverre Hjetland

Utnevnte Storembedsmenn
A

llerede fra 1821 da man fikk
den
første
Storlogen
i
Maryland i USA, var i grunnen strukturen med de valgte Storembedsmenn på plass. Man hadde Stor
Sire Thomas Wildey, og han hadde
med seg sin Deputerte Stor Sire, sin
Stor Sekretær og sin Stor Skattmester.
Dette var sikkert noe Ordenen hadde
fått med seg fra England. Denne embedsstrukturen er å finne i en rekke

lukkede ordener som så dagens lys i
England på 1700-tallet. Og strukturen
har sin rot i det gamle gildevesen som
vi finner allerede fra omkring år 1000,
også i Norge.
De utnevnte Storembedsmannsembedene vokste etter hvert som nye
behov for funksjoner dukket opp.
Nettopp av denne grunn har strukturen aldri ligget helt fast. Også i Norge
har antall utnevnte Storembedsmenn
Odd Fellow
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variert noe ut fra behov. Slik vil det
sikkert alltid være.
Stor Sire Harald Thoen har sett seg
tjent med å ha fire utnevnte Storembedsmannsembeder og med henholdsvis en søster og en bror i hvert embede. Men det diskuteres om det også vil
være behov for flere for å dekke nye
funksjoner.
Stor Marsjall er den som leder alt
rituelt og ceremonielt arbeid i Storlo-

gens regi. Søster og bror Stor Marsjall
fungerer som Ceremonimester gjør
det i en loge. I tillegg har Stor Marsjall en vesentlig instruksjon- og informasjonsoppgave for å sikre enhet
og kvalitet i det rituelle og ceremonielle arbeid.
Stor Kapellan deltar også i Storlogens rituelle arbeid og har parallelle
funksjoner til det man finner i oppgavene til en loges Kapellan. Stor Kapellanen setter også standard for
utøvelsen av sin funksjon. Det hele
skal skje med verdighet, innlevelse og
alvor. Nettopp Stor Kapellanens

funksjon avdekker bruken av personligheten mer enn andre Storembedsmenn.
Stor Vakt er en av de eldste embedsmenn i Ordenen. Dette er den
som vokter dørene mellom Ordenens
indre liv og «verden der ute». Stor
Vakt utøver sine embedsplikter når
Storlogen presiderer i Storlogemøter,
Storembedsmennsmøter eller ved
oppdrag i loger og leire.
Stor Arkivar tar vare på ordenens
«hukommelse». Dette ble ikke ansett
som viktig da Ordenen var ung. Nå
vet vi bedre. Å ta vare på viktig arkivOdd Fellow
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materiale er helt nødvendig for at vi
ikke skal glemme vår historie.
I tillegg skal dette materiale bringes
frem i dagen og legges til rette for nye
generasjoner av Odd Fellows slik at
de kan få en bredere og bedre bevissthet om sin historie og egenart. Vi er
nå i ferd med både å få et godt museum, og bibliotek med Ordensprofil og
dokumentasjonssamlinger om viktige
sider av Ordenens virksomhet gjennom nærmere 110 år i Norge.
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St. Georg – dragekjemperen

Lærdommen
fra St. Georg

Lærdommen
fra St. Mikael

St Georg er nok langt
mer kjent i våre dager
enn St. Mikael. Det
skyldes ikke minst at
mange bevegelser har
tatt ham som forbilde.
Vi har ingen sikre historiske
kunnskaper
om ham. Men ha dukker frem på 300-tallet
som en soldatmartyr.
Legenden kan fortelle
at han reddet en ung
kvinne fra en drage,
noe som skapte fred og
fordragelighet i området der dette skjedde.

Før vi fikk lærebøker i
psykologi og tilliggende
herligheter, lærte menneskene om sine mange karaktertrekk gjennom symbolske skikkelser og handlinger.
St. Mikael er en slik
skikkelse som har satt
tankene og assosiasjonene i sving.

S

t. Georg ble fengslet, redselsfullt
torturert og drept under keiser
Diokletians forfølgelser (285305 e. Kr.).
St. Georg fremstilles gjerne til hest
i det han stikker sin lanse i dragen. I
fremstillingen ser vi også gjerne den
unge kvinnen som knelende ser på St.
Georg.
St. Georg var en yndet helgen for
de mange gilder i middelalderen.
Selvhjelpsgildene fikk sterke impulser
fra Georgs kamp mot de ytre fiender.

S
Bildet over: Denne russiske ikonen fra 1400-tallet viser St. Georg som kjemper med sin
fiende, den ildsprutende dragen. Bildet under: En av de mange fremstillinger av St. Georg og dragen, tegnet av Heywood Sumner, 1892.

Senere har ikke minst den internasjonale speiderbevegelse gjort St. Georg kjent igjen.
I kunsten er det lett å blande sammen disse to skikkelsene, men de fører hver sin kamp på hver sin arena.
Mikael fører den indre kamp mot de

Odd Fellow
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indre fiender og undergangskrefter.
Georg fører en ytre kamp mot de onde
krefter omkring deg.
I så måte er begge viktige veivisere
for den som vil ta opp en kamp mot
det som gjør verden til et dårligere
sted både for en selv og andre.

t. Mikael er en skikkelse som både finnes i jødedom og kristendom. Han er en av erkeenglene i
Det Gamle Testamentet.
Men også i vår egen diktning har
han en sentral plass. I Draumkvedet er
han sentralt plassert under navnet sankte såle-Mikkjel. Det urnorske navnet
Mikkel er altså avledet fra hans navn.
Mikael har hatt mange funksjoner,
men overalt er han en betydelig kjemper og forsvarer. I Det Gamle Testamentet er han den som kjemper mot
Satan, men etter hvert ser vi i kirkekunsten at Mikaels kamp retter seg
mot en kjempe av en mann. Mannen
ligger gjerne på maven, mens Mikael
står med foten på hans rygg og nakke.
Dette bildet symboliserer menneskets kamp mot det onde i en selv. Dette
er altså en indre kamp som alle mennesker må føre for å hindre sett eget
sammenbrudd.
Dette er altså Mikaels kamp på individ- og mikroplanet.
Men kan kjemper også på makroplanet hvor alle undergangskrefter er
hans motstandere.
Mikael er en av dem som skal få oss
videre fra dette livet. I en velkjent negro spiritual heter det: «Michel, row
the boat ashore!» Her dukker et parallellbilde opp i det vi kjenner fra gresk
mytologi med Karons ferge.

I dette bilde ser vi St. Mikael med rettferdighetens vekt og med sverdet ned gjennom halsen på «det onde i ditt indre!».
Odd Fellow
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Elisabeth av Thüringen

Elisabetgh av Thüringen

I hellige
Elisabeth av
Thüringens
fotspor

de neste årene bosatte det seg stadig
flere håndverkere i området. Byen
vokste og ble en handelsby med flere
markedsplasser. Og gjennom århundrene ble det også en betydningsfull
kulturby som har fostret og huset
mange store kulturpersonligheter.
Under byvandringen besøkte vi flere severdigheter:

Bachhuset
Johan Sebastian Bach ble født i en
gammel, kjent musikerfamilie i Eisenach 21. mars 1685. Han mistet sine
foreldre i ni – års alderen, og bodde
de neste årene hos sin bror. Der fortsatte han sin musikkutdannelse før
han som femtenåring ble frielev ved
Michaelisskolen i Lüneburg.
Huset hvor Bach bodde er nå museum hvor man kan se musikkinstrumenter, hvordan de bodde og hvor
barna hadde musikkundervisning. Her
kan man også kjøpe CD-er med innspillinger av Bachs kjente verker.

Luthers hus

I vår ordens ritualer er historien om den hellige Elisabeth
godt kjent. Rebekkasøstre er
fulle av beundring for hennes
liv og virke. Hun var en stor
personlighet; sterk, men samtidig ydmyk og full av nestekjærlighet. Rebekkaloge nr 63 Sinceritas fikk lyst til å lære henne nærmere å kjenne.

Martin Luther, født 10. november
1483, bodde i Eisenach hos den velhavende familien Cotta i perioden 1498
til 1501 mens han var elev ved Eisenach Latinskole. Huset han bodde i
er et av Eisenachs eldste bindingsverkshus. Det er nå fint renovert og er
et av de sjarmerende gamle husene vi
så på vår vandring. I 1521 ble Luther
lyst i bann for sin kritikk av kirken.
Han fikk da beskyttelse av kurfyrste
Fredrik, og tilbrakte ti måneder på
borgen Wartburg som «Junker Jörg».

N

oen av søstrene tok kontakt med Feriespesialisten
på Vinstra, og samarbeidet om en tur startet opp. Vi
ble enige om å besøke Eisenach, Freyburg og
Creuzburg. Dette er de stedene i Thüringen som var mest
betydningsfulle i Elisabeths liv og virke. Vi skulle gjerne
også vært i Marburg hvor Elisabeth ble begravet og hvor
den vakre og store Elisabethkirken ble reist, påbegynt noen
år etter Elisabeths død. Dessverre strakk ikke tiden til. En
«miniatyr » ble senere reist i Eisenach.
Vi reiste med moderne og behagelig buss, og var så heldige at «vår egen» bussjåfør Trond er Odd Fellow bror. Han
tok derfor ekstra godt vare på oss! Reiseleder Ingrid fulgte
oss helt fra Eidsvoll – og var et unikum i seg selv! Hun
hadde tysk familie, og kjente meget godt til tyske forhold.
Hun delte villig alle sine kunnskaper med oss. Det gjorde
turen ekstra interessant, og om det ble mange timer i bussen, sørget Ingrid for at tiden gikk fort.
Om morgenen etter en fin båttur, trillet vi ut av Kronprins Harald og hadde en lang busstur foran oss. Vår dyktige lokale norskfødte guide møtte oss til lunsj i Kassel og
fulgte oss under hele oppholdet. Vi ankom tidlig kveld til

Georgenkirche

Eisenach og hotell Thüringer Hof.
Dette var et utmerket firestjerners
Steigenberger hotell hvor vi hadde
«base» i tre døgn.

Byvandring i Eisenach
Eisenach lå i tidligere Øst-Tyskland,
og bar for et par tiår siden sterkt preg
av forfall og dårlig vedlikehold. Etter
sammenslåingen av de to tyske statene er det lagt mye ressurser og arbeide

i å sette byen tilbake til fordums prakt.
Vi hadde en fin byvandring i Eisenach
som er full av gammel kulturhistorie.
Det var hyggelig å se hvordan gamle,
fine bygninger nå var satt i stand og
restaurert. Dette arbeidet fortsetter
stadig - både med offentlige og private midler.
Eisenach grodde opp nedenfor borgen Wartburg. Historien sier at borgen
ble begynt bygget i siste halvdel av
1000 – tallet av Ludowingerslekten. I
Odd Fellow
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Denne store flotte kirken ble bygget i
1181, men da uten tårn. Kirken har
hatt – og har fremdeles, stor betydning for Eisenachs kulturliv. I tillegg
til de rent kirkelige arrangementer,
blir det stadig holdt konserter der. Vi
var så heldige å få overvære en konsert med orgelmusikk av Mendelsohn
Bartoldy og ikke minst: «Deutsche
Messe» av Franz Schubert. Den fantastiske akustikken gjorde sitt til at orgelmusikken og de åtti sangerne gjorde et stort inntrykk på oss.
I denne kirken sang Martin Luther i
koret i de årene han gikk på Latinskolen i Eisenach. Senere prekte han her
flere ganger, også på veien fra riksdagen i Worms der han hadde kommet
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med sin skarpe kritikk av kirken. I
1685 ble Johan Sebastian Bach døpt i
Georgenkirche. Døpefonten er fremdeles i bruk.
Og kanskje det mest interessante
for oss: i denne kirken giftet Elisabeth
seg i 1221 med landgreve Ludvig IV.
Bruden var fjorten år og Ludvig syv
år eldre. Kirken ble ofte brukt av Elisabeth og Ludvig når de oppholdt seg
på Wartburg.

Creuzburg
Slottet Creuzburg ligger på en høyde
ved elven Werra litt nord for Eisenach. Det ble bygget på slutten av
ellevehundretallet, og var en betydningsfull borg i tidlig middelalder.
Landgreve Ludvig og Elisabeth bodde
her i noen år. Deres sønn Hermann ble
født her i 1222 og datteren Gertrud i
1227. Borganlegget er et av de største
romanske borganleggene Tyskland. Et
vakkert hageanlegg er delvis omringet
av en 340 m ringmur fra den aller første tiden.
Det har gjennom århundrene skjedd
mange forandringer og ombygninger,
men et hus som fungerte som bolighus
da Elisabeth bodde her, sto fremdeles.
Det ga en helt spesiell følelse å gå i
steintrappene og inn i rommene hvor
Elisabeth kanskje har bodd med sin
familie. Her har hun antagelig sittet
foran ildstedet som femtenårig mor
med sin lille førstefødte sønn. Hermann tilbrakte mesteparten av sin
barndom i denne borgen som var stedet hvor han trivdes best. Men i 1241
døde han også her, sannsynligvis forgiftet. I dette huset var det også innredet et minnested for Elisabeth.

Storchenturm
Etter byvandring og konsert i Georgenkirche gikk vi til Gasthof Am Storchenturm. Denne restauranten ligger i
et område hvor landgrevens våpendragere og tjenestemenn helt fra ca. 1150
hadde opphold. En av oppgavene deres
var å kontrollere og beskytte handelsveier og byporter og dette området lå
strategisk til ved hovedinnfartsåren til
Eisenach. Grev Herman bygget i begynnelsen av 1200-tallet bymur og den
store byporten ble liggende rett i nærheten.
Restauranten er i en bygning som
tidligere var låve og deler av bygningen har eksistert helt fra 1190. Til tross
for renovering, var noe av atmosfæren
i god behold! Vi fikk servert velsmakende spesialiteter fra Thüringen, og vi
var de første norske gjestene som skrev
i gjesteboken.
Verten tok seg god tid til å orientere
oss om gamle bygninger og byens
middelalderhistorie. Han var som en
åpen bok og hadde mye spennende å
fortelle. På baksiden av vertshuset – i
Storketårnet, lå det et meget spesielt
fengsel som nå var museum. Vi ble tatt
med dit og fikk en levende beskrivelse
av hvordan det måtte ha vært å være
fange der.
Rett over plassen var det et gammelt
gjestehus. Etter at bymuren ble bygget,
ble byportene lukket om natten. Derfor
bygget man gjestehus for at sent ankommende gjester til byen fikk et sted
å overnatte til portene åpnet ved daggry. Dette gjestehuset har ligget der siden slutten av 1100-tallet. Ombygget
og forandret, men likevel det samme
huset!
Lille Elisabeth på fire år, prinsesse
av Ungarn, ble sent hjemmefra for å
forloves med landgrevens eldste sønn
Herman, som var elleve år. Da hun etter en lang reise kom med sitt følge til
Eisenach, var det i dette huset hun ble
innkvartert. Der oppholdt de seg i fire
dager. Hun ble stelt og pyntet, slik at

Neuenburg

hun kunne vises i sin fineste stas for
hoffet med Herman I som overhode.
Elisabeth besøkte ofte dette gjestehuset
etter at hun flyttet opp til Wartburg når
hun var i Eisenach for å pleie syke og
fattige. Også etter at hun ble enke og
måtte reise fra Wartburg oppholdt hun
seg her i noen tid.
Odd Fellow
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Wartburg
Over Eisenach ruver borgen Wartburg
som er et gedigent bygg. Det er lett å
forstå at Richard Wagner i 1842 ble inspirert til å legge handlingen i operaen
Tannhauser til Wartburg! Borgen blir
også sterkt knyttet til Martin Luther.

Han bodde her i lengre tid under beskyttelse av landgreve Fredrik. Under
vår rundtur i borgen, fikk vi se rommet
hvor Luther satt og arbeidet med sin
oversettelse av det Nye Testamentet fra
gresk til tysk. Det sies at han arbeidet
med oversettelsen hele døgnet i ti uker.
På Wartburg vokste Elisabeth opp
sammen med sin forlovede Herman og
hans søsken. Herman døde i 1216 og
Elisabeth skulle ha returnert til Ungarn. Imidlertid hadde den yngre broren Ludvig blitt glad i Elisabeth og
ønsket å gifte seg med henne. Derfor
ble Elisabeth i Thüringen og på Wartburg, og i 1221 giftet de seg i Georgenkirche. Ludvig hadde arvet landgrevetittelen i 1217 da hans far døde. Det
ble et lykkelig ekteskap og Ludvig
støttet Elisabeth i hennes arbeide for
fattige og syke. Kort etter giftemålet
reiste det unge paret på besøk til Ungarn; det eneste gjensynet med hjemlandet etter at Elisabeth reiste til
Thüringen da hun var fire år.
De neste årene bodde de mest på
Wartburg, men hadde også opphold på
andre slott i kortere eller lenger perioder.

Slottet Neuenburg i Freyburg var
også et sted Elisabeth bodde i lengre
perioder. Det ble bygget omtrent på
samme tid som Creuzburg og Wartburg og regnes som søsterborgen til
Wartburg. Borgen fremsto i middelalderen som et gedigent slottsanlegg
med mektige tårn, store murer og
porter og representative boliganlegg.
Selv i dag er Dobbeltkapellet som ble
bygget i 1180 et arkitektonisk klenodium. Dette kapellet er satt i stand
som det engang var. I første etasje
kommer man inn i et enkelt rom. Hit
kom almuen, tjenerskap og de fattige.
Når man så opp, var det en luke i taket. Der oppe i et vakkert utsmykket
rom med alter, befant herskapet og
presten seg. For almuen i første etasje
var det: ikke se, men bare høre! Historien sier at Elisabeth ikke ville sitte oppe sammen med den fyrstelige
familie, men oppholdt seg i enkel bekledning i underetasjen. Historien om
da Elisabeth la en døende, spedalsk
mann i ektesengen skal også ha
skjedd på Neuenburg.
For å ære Elisabeths minne, har
man nå begynt en gang i året å inviteOdd Fellow
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re mindre bemidlede til underholdning og bespisning på slottet. Vi spiste lunsj i et gammelt lokale i slottet
med atmosfære fra middelalderen.
Som alt annet var det også en opplevelse!

Elisabeths siste år
Elisabeths og Ludvigs lykkelige ekteskap tok slutt da Ludvig reiste på
korstog til Det Hellige land. Han kom
aldri så langt, men døde i Italia. Noen
uker etter hans død ble deres datter
Gertrud født på Creuzburg. Ludvigs
yngre bror, Henrik Raspe, overtok
makten i Thüringen, først som regent
for Elisabeths mindreårige sønn, senere ønsket han makt for seg selv.
Elisabeth var i alle år kritisert av familien for at hun ikke ville tilpasse
seg hoffets prakt og at hun skuslet
bort familieformuen på fattige. Da
hun ble stilt et ultimatum, forlot hun
slottet med sine barn. Etter en tid
blant fattige i Eisenach, fikk hun noe
av arven sin. Hun sørget for at hennes
barn fikk det trygt, bygget et sykehus
i Marburg og levde for å hjelpe syke
og fattige. I 1231 døde Elisabeth etter
et liv i tjeneste for trengende og uten
tanke for egen helse. Den siste tiden
levde hun også under streng askese
og botsøvelser. Bare fire år etter sin
død ble hun kanonisert av pave Gregor IX.
Turen vår var en hektisk og spennende opplevelse på fem dager. Vi
kunne ha tenkt oss bedre tid, både for
å se mer, men også for å få tid til å
fordøye all informasjon og opplevelser mellom slagene! Flere av oss reiser gjerne tilbake! I 2007 er det Elisabethjubileum i Thüringen. For å markere åtte hundre år siden hennes fødsel er det planlagt mange arrangementer, selv om programmet ikke er
fastlagt ennå.
Som søstre i samme losje hadde vi
også stor glede av å reise på tur sammen. Vi ble kjent på en annen måte
når vi var flere dager sammen – og i
«sivil»! Vi er sikre på at dette vil ha
betyning for arbeidet i losjen også.
Ekstra hyggelig var det at både eldre
og helt nye søstre var med.
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Instituering av
Rebekkaleir
nr 23 Trollfjord

en del Odd Fellow brødre begynte å
stille spørsmålet om ikke også kvinner burde involveres i Ordenen. At
man ikke hadde helt klart for seg
hvordan denne involveringen skulle
skje, er ikke overraskende. Samfunnet var den gang så massivt mannsdominert at tanken om kvinner i Ordenen må ha virket ganske revolusjonerende. Først kom brødrenes ektefeller på tale, så kom ugifte døtre,
og til slutt alle kvinner som fylte de
kriterier Ordenen til enhver tid har
satt.
I Norge gikk det bare vel ett år etter at den første Odd Fellow loge ble
omplantet fra Stavanger til Kristiania,
at den første Rebekkeloge så lyset i
samme by. Rebekkeloge nr 1 Sct:a
Sunniva ble opphavet til de 121 Rebekkaloger vi har i Norge i dag. Men
vi skulle frem til Rebekkaloge nr 58
og 1980 før søstrene fikk sin egen
leirinstitusjon. Det var en sjelden Ordensbegivenhet da Rebekkaleir nr 1
Oslo ble instituert 26. april 1980.
Gjennom denne begivenhet var søstre
og brødre rent rituelt Ordensmessig
likestilt.
I de 25 år som er gått siden likestillingen kom, har Rebekkeleirinstitusjonen vokst med eksplosiv fart. I
snitt er det instituert en Rebekkaleir i
året, Antallet matriarker har hatt en
liknende økning.
Med Rebekkaleir nr 23 Trollfjord
har søstre både kvalitativt og kvantitativt de samme rituelle muligheter
innen Odd Fellow Ordenen som
brødrene har hatt i noen flere år.

Vesterålen og Lofoten leirforening ble stiftet
26. oktober 2001. Etter 3 års arbeid ble Rebekkaleir nr 23 Trollfjord instituert lørdag 2.
april i Odd Fellows lokaler i Svolvær.

D

er var representanter fra Moderleir nr. 11 Møysalen og tilsluttende loger i Lofoten og Vesterålen. I tillegg matriarker fra Harstad og Narvik.
Stor Sire Harald Thoen foretok den
høytidelige institueringen av den nye
leiren
Øvrige storembetsmenn var:
Dep. Stor Sire Britta Almaas
Stor Sekretær Liv Berit Johansen
Stor Skattmester Edith Felle
Stor Marsjal Wenche Størseth
Stor Arkivar Karin Thoresen fungerte som Yppersteprest. Distrikt Stor Sire
Gunhild D. Olsen fungerte som Eks
Hovedmatriark. Storrepresentant Turid
Døsen fungerte som stor vakt.
Stor Marsjal førte inn Storembetsmenn til sine plasser. Stor Sire Harald
Thoen ledet møtet og foretok institueringen.
Følgende Chartermedlemmer fikk
overrakt Charterbrevet:
Aud Aasmoe loge nr 54 Bølgen
Bjørg Skogly loge nr 54 Bølgen
Lillian Kristensen loge nr 70 Arctandria
Jorun Pedersen loge nr 74 Aurora
Torill Johansen loge nr 117 Grid
Stor Sekretær leste Charterbrevet i
sin helhet før det ble overrakt Chartermedlemmene. Rebekkaleir nr 23 Trollfjord skal ha sitt hovedsete i Svolvær.

Logesalen ble klargjort for installasjon
av de valgte embetsmenn. Valgte embetsmenn i Rebekkaleir nr 23 Trollfjord:
Storrepresentant Bjørg Skogly
Loge nr 54 Bølgen
Eks HM Bjørg Skogly
Loge nr 54 Bølgen
Hovedmatriark Jorun Pedersen
Loge nr 74 Aurora
Dep. HM Synnøve Benjaminsen
Loge nr 70 Arctandria
Yppersteprest Helene Holmøy
Loge nr 54 Bølgen
Sekretær Reidun Grimsø
Loge nr 74 Aurora
Skattmester Anne Vigdis Jensen
Loge nr 74 Aurora
Kasserer Gerd Aanstad Grønli
Loge nr 54 Bølgen
Fører Lillian Kristensen
Loge nr 70 Arctandria
Hovedmatriark Jorun Pedersen
overtok hovedsetet etter instalasjon og
takket bror Stor Sire Harald Thoen for
institueringen, samt Dep. Stor Sire
Britta Almaas med Storembetsmenn
for installasjon.
Bror Stor Sire Harald Thoen overrakte en sjekk på kr 20 000,- fra Den
norske Storloge. Dep.Stor Sire Britta
Almaas ønsket lykke til fra Storlogen
og overrakte en alterduk i gave. Det
Odd Fellow
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ble overrakt gaver fra Moderleiren nr
11 Møysalen og fra logene i vårt
distrikt.
Etter en høytidlig sermoni fulgte
festmiddag. Eks Distikts Stor Sire Aud
Aasmoe leste egen prolog. Under middagen ble det mange taler, blomster og
gaveoverrekkelse.
Hovedmatriark Jorun Pedersen takket alle og overrakte Stor Sire Harald
Thoen som minne en bok om Lofoten
og Vesterålen.
Rebekkasøster Inger Rynning har
diktet sang til Rebekkaleir nr 23 Trollfjord.

Rebekkaleir Trollfjords Leirsang
Vår Leir den kalles Trollfjord, et sterkt og velkjent navn.
Vi vil den alltid ære, vil være den til gavn.
Ja, Leiren vår skal stå der, som Trollfjorden har stått –
med mytens slør omkring seg – og mottoet er godt.

La håpets styrke seire, og vinne i ditt sinn,
og troens fakkel skinne, som Trollfjords høye tinn.
Da vil vi alltid minnes, de løfter som vi gav –
Og Leirens formål styrkes, just som vår Mester sa.

Vår tro den er vår fakkel, som alltid lyser klart.
Du har den alltid med deg, fra livets skjønne start.
Det er så lett å tvile, når livet synes grått,
men troens fakkel lyser gjennom stort og smått.

Barmhjertighet skal vinne – i både stort og smått.
Tro, Håp og Kjærlighet – skal gjøre livet godt.
Ja, Trollfjord Leir vil leve – og motto spredes sånn,
At matriarker gleder – seg i Odd Fellows ånd.
Inger Rynning

En utviklingslinje
Det var allerede noen år før 1851 at
Odd Fellow
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Stor Arkivar Sverre Hjetland

Nye brødre og søstre

Insignier
før og nå
B

ildene til venstre viser de opprinnelige insigniene for Stor
Sire og Distrikts Deputert Stor
Sire samt Storlogens segl. Her pranger den norske løve! Disse kom i bruk
da Den Norske Storloge ble instituert
i 1920. Dette var en tid hvor ikke
minst nasjonalisment og bruk av norske symboler sto høyt i kurs. Denne
gleden over å bruke norske symboler
skulle det bli en del skår i.
Straffeloven 19. mars 1926 endret
praksis når det gjalt bruken av blant
annet riksvåpenet. Denne endring
medførte at de nevnte insignier og
seglet måtte utgå og nye lages.
I arbeidet med utkast til nye insignier var Stor Sire Sam. Johnson og
kunstmaler Karl Ruud aktive. Kunstmaleren Halfdan Arneberg ser ut til å
være konsultert.
Etter søknad har Det Kgl. Utenriksdepartement tillatt at en brukte opp
beholdningen av brevark m.v. med en
frist pr. 1. juli 1928. Det som var igjen
av skjemaer og lignende ble brukt
som gjennomslagspapir. Arkivet er
fullt av slike. – Man var skikkelig
økonomiske i de tider!
Loge Norvegia hadde opprinnelig
brukt et merke tilnærmet Oslo byvåpen, men endret nå dette, og valgte
det store eketreet. Dette er jo også et
ganske nasjonalistisk symbol.
På høyre side sees dagens insignier
for Stor Sire og Distrikts Stor Sire.
Her ser vi bruket av myndighetssymbolet gjennom de stiliserte klubber.
Og DSS har fått rettferdighetens vekt.

Odd Fellow
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Nye Ordensmedlemmer og Veteraner
Nye brødre:
5 VESTERLEN Stavanger
Landøy, Richard
8 HARALD HAARFAGRE
Haugesund
Veste, Tor Magne
9 EKESTUBBEN
m.d.g.s. Stavanger
Solheim, Leif
Thingbø jr, Rolf
Husebø, Tron
10 ST. HALLVARD Oslo
Wermedal, Inge
12 KONGSSTEN Fredrikstad
Hansen, Kurt Allan
13 MALM Narvik
Olsen, Dan
Johansen, Ivar Oddbjørn
15 KONGSHAUG Sandefjord
Nielsen, Bent Verner
Bent Verner, Nielsen
16 HIMINGEN Notodden
Brenna, Helge Ove Jensen
17 DAG Porsgrunn
Remen Fjeldahl, Nils Johan
Hagen, Terje
18 VARNA Moss
Edfelt Fjeld, Lars- Petter
Bruse Kaurin, Ole
19 THULE Tromsø
Johansen, Geir Henrik
Olsen, Kurt Jonny
Andreassen, Olav Skjalgson
Wright, Steinar Colin
20 FRIDTJOF NANSEN Oslo
Øybakken, Kjell Erik
21 FRATERNITAS Bergen
Amundsen, Geir Ingvald
Skogheim, Harald
Berg, Jan Harald
24 GREGORIUS
DAGSSØNN Skien
Thorstensen, Espen Hekkli
Frøsig, Finn
25 SAM. JOHNSON Bergen
Solbakken, Bjarne Jonvald
Ask, Jan Atle
26 SVENØR Larvik
Brøther, Roy Viktor
Løkke, Øyvind
Løkken, Øyvind
29 DROFNUM Drammen
Hansen, Lars Erik
Olsen, Nils Petter
Thoresen, Øivind
30 GRIMKELL Sarpsborg
Rasmussen, Eivind
36 SAM. EYDE Rjukan
Forsmo, Jan Einar
37 VOLUNTAS Gjøvik
Raaholdt, Asle
Haugseth, Geir Egil
Øveraasen, Knut
39 ANKERET Kristiansund
Grønseth, Arne
Gjengstø, Geir
44 STEIN Steinkjer
Olafsen, Birger Magne
Haudemann-Andersen, Jørn
45 BAUNE Fredrikstad
Ingvaldsen, Magne
47 GRENMAR Porsgrunn
Sagdahl, Erling
Selland, Trygve
48 FÆRDER Sandefjord
Johannessen, Andrè
Haughem, Johan Even
51 FOLDEN Moss
Stavlund, Ingmar
Plukkerud, Terje Sigmund
52 CATENA Haugesund
Velde, Georg Konrad
Kalkvik, Jan Atle
Miljeteig, Kai Inge
Sagebakken, Terje
53 VESTEROMD Sortland
Einarsen, Tom-Rune
Nilsen, Øivind
55 VARANGER Kirkenes
Malinen, Jørn Olaf
64 OLAF HALLAN Drammen
Thielemann, Carl Erik
Iversen, Gunnar
Forssander, Lars
Thorrud, Reidar
66 GUNNERUS Trondheim
Østbye, Bjørn
68 LANDEGO Bodø
Nilsen, Bjørn Sverre
Horsdal, Eigil
Jenssen, Jørn
69 SANKT OLAV Sykkylven

Saure, Jan
Aarsnes, Karl Asbjørn
Vik, Odd Harald
Davik, Paul
71 ØYFJELL Mosjøen
Slettbakk, Gaute
75 VERITAS Fagernes
Faas, Wolfgang
76 STIKLESTAD
Levanger/Verdal
Tiller, Bjørn
81 MORILD Bodø
Ellefsen, Jarl Martin
Solem, Kjell Arne
82 VESTERVEG Ålesund
Tafjord, Frode
Vassbotn, Gunnar Trygve
Aasen, Per Even
85 DE TRE HOLMER
Holmestrand
Stanger, Morten
87 HAVEGGEN Florø
Madsen, Oddgeir
90 VESTERHAV Haugesund
Fredheim, Arnt
Storlien, Edvin Johan
Johannessen, Karl Heine
92 ROMERIKE Lillestrøm
Nordby, Tore
95 ISEGRAN Fredrikstad
Andersen, Jørgen Krabberød
Antonsen, Robert
97 LODVE LANGE Narvik
Kristiansen, Christer
99 PETRUS BEYER Gjøvik
Knudsen, Tom
100 OLAV HARALDSSON
Sarpsborg
Karlsen, Roger
102 SVANEN Alta
Nilsen, Arnulf
Hætta, Johan H.
105 ØSTHAV Vadsø
Birkely, Geir
106 BODIN Bodø
Høgetveit, Kurt Setsaa
108 STEINVIKHOLM
Stjørdal
Withbro, Karl Magnus
111 OLAV TRYGGVASON
Trondheim
Rognes, Erik
113 FLÅVÆR Ulsteinvik
Leirvik, Hallbjørn Ove
Torheim, Kjetil
Dahle, Per Halstein
114 TORD FOLESSON
Levanger
Wohlen, Nils Birger
115 ANKERFESTET Steinkjer
Jepsen, Verner
116 UTSTEIN Stavanger
Frøiland, Bjørn Kjetil
118 TORE HUND Harstad
Madsen, Arne Trygve
Hokland, Morten Oluf
Stenstrøm, Rune
119 TORGHATTEN
Brønnøysund
Johnsen, Odd Reidar
121 YGGDRASIL Mo i Rana
Hansen, Geir Johan
122 GYLDENBORG
Kongsvinger
Svendsen, Per
Gusterudmoen, Roar
Rognstad, Vidar
123 STELLA NOVA Bodø
Olsen, Henning A.
127 GABRIEL SCOTT
Lillesand
Thomassen, Arne
130 EYSTIR Elverum
Hornseth, Torleif S.
131 GRIP Kristiansund
Bratteng, Kai
133 OTTO SVERDRUP
Steinkjer
Lorvik, Tor Morten
134 GODTHAAB Sandnes
Johansen, Alf Magne
Thomassen, Kjell Arne
Mathiassen, Per Ivar
Brunvær, Øyvind
137 FRIAREN Stranda
Birkhol, Karl Andre
138 CHRISTIAN
FREDERIK Moss
Sæther, Hans
142 ISHAVET Tromsø
Olsen, Knut Idar
Jacobsen, Morten

145 HØGENHEI Bamble
Henriksen, Gøran
Schia, Ole Bjørn
147 ELIAS BLIX Bodø
Schjelderup, Jørn-Tommy
148 TONJER Haugesund
Haugland, Odd Sigurd
Hitsøy, Øyvind
149 BØRVASSTIND Bodø
Nikolaisen, Viggo Arild
25-års Veteraner:
8 HARALD Haugesund
Hallesen, Arne Thomas
Vihovde, Johannes Severin
Haavik, Kåre
13 MALM Narvik
Fjelde, Lars Kristian
Tøllefsen, Hans Martin
18 VARNA Moss
Sundt-Johannesen, Eric
25 SAM. JOHNSON Bergen
Pedersen, Kjell
26 SVENØR Larvik
Aursnes, Geir Ståle
34 FREDRIKSTEN Halden
Jørgensen, Torbjørn Terje
40 VERN Horten
Frebergsvik, Thor Eide
Jensen, Egil
Vestgård, Karstein
47 GRENMAR Porsgrunn
Pedersen, Tore Lundgren
48 FÆRDER Sandefjord
Johansen, Arne Kristian
Glende, Ulf Dagfinn
Lystad, Truls
Faye-Lund, John
53 VESTEROMD Sortland
Paulsen, Marvin Peder
56 JOHAN
MIDDELTHON Oslo
Sandal, Jan Urban
58 HØYANG-BJØRN
Høyanger
Menes, Inge
90 VESTERHAV Haugesund
Loftheim, Herman Reinholdt
Nilsen, Leiv Narve
94 MARTIN LINGE Måløy
Husevåg, Gunnar Ivar
Karstad, Arvid
Nore, Sverre
96 ORIGO Tromsø
Embrå, Johnny Levin
104 GLOPPANG Sandane
Fløtre, Jon Bjørn
105 ØSTHAV Vadsø
Jenssen, Roger Hans
Foslund, Karl Sabba
138 CHRISTIAN Moss
Ruud, Dagfinn
40-års Veteraner:
15 KONGSHAUG Sandefjord
Bjørkmark, Reidar
23 GANGE-ROLV Ålesund
Søvik, Jan Steen
Nærø, Lars
Myklebust, Per Magne
26 SVENØR Larvik
Grønvold, Christian Bernt O.
33 SØLVET Kongsberg
Kongsgården, Roar
40 VERN Horten
Brandal, Hans Johan Ragnar
49 HARDANGER Odda
Ringen, Per Kristian
82 VESTERVEG Ålesund
Ratvik, Johan Inge
Hole, Kjell
112 HØYEVARDE Karmøy
Mariussen, Sverre
50-års Veteraner:
8 HARALD Haugesund
Bjordal, Henrik Johan
Aspen, Harry
20 FRIDTJOF NANSEN Oslo
Moldegaard-Eriksen, Jan
37 VOLUNTAS Gjøvik
Tollefsrud, Ole J.
48 FÆRDER Sandefjord
Vaage, Torleif Sigurd
90 VESTERHAV Haugesund
Lie, Odd
Storlogens
Hederstegn:
15 KONGSHAUG Sandefjord
Sørlie, Arne
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Nye søstre:
1 Sct.a SUNNIVA Oslo
Jakobsen, Gro
2 URANIA Oslo
Skyberg, Torhild Oddrun
Lier, Torill Rye
12 ELISABETH Stavanger
Fredriksen, Astrid Lundberg
13 RUTH Haugesund
Fjeldheim, Liv S Frøyland
Sundve, Olaug
Sundve, Olaug
Frøyland Fjeldheim, Sissel
17 UNITAS Halden
Bruun, Anne-Karin
Nohr, Wenche Gade-Sørensen
19 TACITA Kristiansund
Ohr, Ingrid
Solem, Torunn Marie
20 MÄRTHA Trondheim
Stuedahl, Randi Kristin
21 MAUD Hamar
Udahl, Anne Grethe
Ekeberg, Trude Stina Hval
22 NOOMI Stavanger
Hansen, Elsie
Bjelland, Jorunn Olaug
Jakobsson, Vivi Imstøl
24 BAUGEID
DAGSDATTER Porsgrunn
Amlie, Mentzine Marie
Aass, Ragnhild Haugen
26 GRY Fredrikstad
Grønli, Anne Elisabeth
Brøther, Roy Viktor
31 CECILIA Mysen
Hafstad, Berit
Haugen, Elisabeth
39 SIGNI Namsos
Bangsund, Berit
Skjervold, Gerd
Tronslien, Gunnhild Eldstad
Haugan, Trude Kjørsvik
40 PROVIDENTIA Bodø
Jøstensen, Aggi
Kristensen, Linda
Lindstrøm, Liv Ågot
Hartvigsen, Tove
Karlsen, Ulla-Britt
42 SKULD Larvik
Halvorsen, Maria Plocinski
Ude, Sigrid Svinndal
43 KILDEN Mosjøen
Ingulvsen, Aud Inger M.
44 VENIA Sykkylven
Kjemphol, Astrid
Misje, Gerd-Marie Egdetveit
Klokk, Liv Berit
50 KJEDEN Sarpsborg
Øren, Grete
Markussen Lerkerød, Guro
Klausen, Inger
Jamissen, Tove
51 FORTUNA Arendal
Svendsen, Solveig Øvrebø
54 BØLGEN Sortland
DAhl, Fridhild Marie
Holmøy, Gry Anita
Holmøy, Heidi
58 GUDRUN Levanger
Olsen, Anita Wengstad
Andersen, Astri Ottem
Wohlen, Liv Irene
60 FJELLBRUD Glomfjord
Dragland, Ann Elin
62 TILLA VALSTAD Asker
Thoresen, Jorunn
Bakke, Siri Mordal
71 MORIA Tromsø
Mathisen, Ann-Karin
Olsen, Marit Randi
Elvegård, Solveig
73 MAGDALENE Trondheim
Larssen, Heidi Aune
77 MALMFRID Narvik
Lindberg, Bente
Sæterdal, Liss
Johansen, Randi Ljunggren
84 KALKEN Sunndalsøra
Boyne, Marie Husby
89 TERNEN Brønnøysund
Ebbesen, Elena
Simonsen, Ragna Stene
Wærstad, Wenche
92 DRONNING AASA Farsund
Thompsen, Marit
93 KAPRIFOL Arendal
Andersen, Astri Amanda
96 FABIOLA Kopervik
Odland, Ruth
98 ISSOLEIE Narvik
Hagesæter, Anne Rabaas

Haug, Ingvild Tone
101 BIRGITTA Sandnes
Norheim, Kari Johanne
Kalseth, Tordis
Egeland, Unni
Bruun, Wenche
103 KONVALL Stathelle
Irgens, Ellen Håland
105 DE SYV SØSTRE
Sandnessjøen
Hofstad, Astrid
106 EMBLA Kristiansund
Visnes, Marianne
Ersvik, Randi
108 KIRSTEN
FLAGSTAD Hamar
Jære, Margit Mathilde
Hagelund Bjertnes, Marit
109 SILDRE Bodø
Dahlmo, Anne Lise
Kristensen, Eva Kjersti
110 SØLVKJEDEN
Kongsberg
Weeden, Birgit
Omholt, Kari Thoresen
Brandt, Kirsten Elisabeth
112 BARBRO
HAFFSFIORD Vikna
Bruseth, Elin
Totsås, Kjellrun Sofie
Kjønsø, Kristin
114 NORA Skien
Vold, Anne-Mette
Kristiansen, KArin
Pedersen, Unn
Sigurdsen, Vigdis
115 KESIA Tromsø
Forsmo, Eli-Vibeke
119 MALI
Janbu, Liv Ingunn
Dalstein, Unn R Hoemsnes
120 GAIA Sandefjord
Løken, Ann-Hilde
Klaveness, Ellen
Thorsen, Ingrid Marie
25-års Veteraner:
5 DE SYV STJERNER Bergen
Strand, Katrine
Rørtveit, Ellen M.
Norgård, Gunnvor
10 SEMPER ARDENS Moss
Svensson, Bjørg
13 RUTH Haugesund
Tveit, Ingrid
17 UNITAS Halden
Torgalsbøen, Synøve
Pettersen, Inger
Nicolaisen, Synnøve
29 IRIS Drammen
Kjemprud, Gerd
Eliassen, Karin
Gundersen, Anne Mari
Hafsahl, Solveig
Andresen, Gunhild
35 ARNICA Gjøvik
Narud, Odny Mary
Lie, Ingebjørg Brunvatne
39 SIGNI Namsos
Aune, Liv Kristin Hojem
50 KJEDEN Sarpsborg
Hatle, Anne-Lise
Skard, Inger Isheim
51 FORTUNA Arendal
Zachariassen, Siri
52 GROTTEN Mo i Rana
Hoff-Johansen, Oddbjørg
Stenvik, Ellinor Åsta
69 ATHENE Haugesund
Hovland, Bodil Marie
109 SILDRE Bodø
Hanssen, Anne-Grethe
116 NAVIGARE Tvedestrand
Jonassen, Grethe
40-års Veteraner:
35 ARNICA Gjøvik
Borge, Tatjana
67 CORDELIA Horten
Flakstad, Ellen Marie
50-års Veteraner:
13 RUTH Haugesund
Ringen, Eldrid
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Odd Fellow Torget
Bransje/Firma
ADVOKATER
Advokatene Aspeflaten, Løitegård & Frønstrup
Advokat Bengt A Pedersen
Advokatfirmaet Vestrheim & Thu AS
ANTIKVARIATER
Brukte bøker www.bokmarkedet.no
ARKITEKTER
Arkitekt MNAL
Birger Bjørnstad Arkitektfirma
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
BLOMSTER
Operablomsten
Orchidée Blomster – blomsterdekoratørmester
Fredrikstad Blomster
Drivhuset
Os Blomsterservice
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 – ANLEGG
To gode naboer
Nielsen Bygg A.S www.nielsenbygg.no
CATERING OG SELSKAPSMAT
Reidar´s Selskapsmat
DAMEKLÆR
Zig Zag
DAME- OG HERREKLÆR
Eva´s Tekstil & Utstyr
Hauge & Co AS
Petersons kläder – dresser/kjole/hvitt
T. S. Adolfsen AS – Klær for mannfolk
VIC – Hamar
DATA–IT
Diode
EIENDOMSMEGLING–FORMIDLING
Saga Eiendomsselskap AS
Arve Feet 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
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

Odd Fellow

Odd Fellow Torget: Annonsering, adresseforandringer, oppsigelser, endrede persondata etc:

Kontaktperson

Telefon

Postnummer

Lars Aspeflaten
35 55 41 70
Bengt A Pedersen 900 20 090/77 60 51 05
Tom-Erik Vestrheim 935 39 135 51 42 05 40

3901 PORSGRUNN
9008 TROMSØ
4353 KLEPP st.

Hans Andreas Holth

990 37 345

0475 OSLO

Atle Ustad
Birger Bjørnstad

22 59 28 56
33 46 93 12

0360 OSLO
3229 SANDEFJORD

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

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

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

Emil Rakoczy
Kevin Hunter Nielsen

915 68 673
915 50 213

9285 TROMSØ
0657 OSLO

Reidar Larsen

51 52 23 22

4001 STAVANGER

Reidun Persson

22 43 06 90

0157 OSLO

Gunnar Vikse
Per Hauge
Olle Peterson
Tor S Adolfsen
John Øveraas

52 72 47 77
51 89 59 89
0046 52 61 05 58
51 67 40 80
62 52 38 63

5500 HAUGESUND
4006 STAVANGER
45221 STRØMSTAD
4306 SANDNES
2317 HAMAR

Emil Rakoczy

915 68 673

9285 TROMSØ

Johanna Skarpenes
Arve Feet

51 55 85 39
23 25 44 88

4042 HAFRSFJORD
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
Egil Aass
92 46 71 37

0264 OSLO
1555 SON
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

909 53 399
38 02 29 49
22 35 65 13

0567 OSLO
4612 KRISTIANSAND
0173 OSLO

Karl Johan Hantho

52 72 99 90

5527 HAUGESUND
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Bransje/Firma
GJESTEGÅRD
Storli Gard www.storligard.com
GLASSMESTERE
Glassmester A Schøyen
SNE Glasservice A/S
GRAFISK PRODUKSJON
Njord Kompetanse
GULLSMED
Odd Inge´s Gull & Sølv AS
Opro Produkter AS, emaljeverksted (merker og emblemer)
HOTELL
Bardu Hotell
Quality Hotel Arcticus
Hotel Neptun
Mosjøen Hotell AS
HYBLER/HYBELLEILIGHETER
A/S Stortingsgt 28
KALOSJER
Active Products as www.kalosjer.no
KONTORMØBLER OG AV-UTSTYR
Kontor- og AV-utstyr www.kontorav.no
KRANER, TALJER OG LØFTEUTSTYR
Munck Service A/S
KUNSTHÅNDVERK
VIVIS-VEV
KVALITETSSIKRING – SERTIFISERING
Abacare jpetters@online.no
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
REVISORER
Statsaut revisor Steinar B Syvertsen
RØRLEGGERE
Moderne Rør Service a.s
Trond Foss A/S
Porsgrunn Rørleggerforretning A/S
Tindeland Rør – Aut Rørlegger
Larvik Rørhandel A/S
SIGARER OG PIPER
Tobakk Sørensen
SKADEDYRKONTROLL
Østlandske Skadedyrkontroll
SNEKKERE
Jøndal & Hoff A/S
STORKJØKKENUTSTYR
HUMA CATERTEC AS www.HUMA.no bjorn@huma.no
TAKSTMENN
Takstsenteret
Murmester Willy Preintoft AS
TRANSPORT
Jørgen Langum Transport -lastebil med kran
TRUCKER
Materialhåndtering AS
TRYKKERI
Gløsmyr Trykk
A/S Karmøy Trykkeri
VAKTSELSKAPER
Securitas AS
VIDEO OG TV-PRODUKSJON
AV-Team www.av-team.no

Odd Fellow

Kontaktperson

Telefon

Postnummer

Elin og Harald Storli

72 42 37 14

7340 OPPDAL

Thore Schøyen
Einar Rafoshei-Klev

22 20 01 05
38 26 16 21

0182 OSLO
4519 MANDAL

Jon Esben Johnsen

67 53 74 48

1344 HASLUM

Odd Inge Bøe
52 72 42 89
Ole Petter/June Rasch-Olsen 22 17 50 50

5501 HAUGESUND
0184 OSLO

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

Håvard Korsvold

913 56 735

0712 OSLO

Thorstein Eriksen 456 30 627 55 24 70 40

5131 NYBORG

Ole Skrondal

70 18 90 40

6050 VALDERØY

Vivi B Støver

75 51 60 90

8020 BODØ

Jan Werner Pettersen

913 55 086

0694 OSLO

Arne Hemer

22 37 48 77

0557 OSLO

Inger-Lill Bjerke

909 53 388

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 80 88 80
77 60 69 30

5501 HAUGESUND
9002 TROMSØ

Anders Lunde

61 12 06 00

2890 ETNEDAL

Tor Håland

52 73 80 50

5522 HAUGESUND

Steinar B Syvertsen

32 89 44 50

3018 DRAMMEN

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

90 13 18 44
22 26 13 30
35 55 57 66
971 81 350
33 18 18 00

0491 OSLO
0667 OSLO
3917 PORSGRUNN
5500 HAUGESUND
3251 LARVIK

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
Willy Preintoft sr

67 11 57 75
22 52 41 00

1319 BEKKESTUA
0282 OSLO

Jørgen Langum

928 41 974

3019 DRAMMEN

Jørund Woll

67 18 67 00

1309 RUD

Asbjørn Gløsmyr
Otto Jarle Hydle

35 59 56 99
52 84 86 86

3735 SKIEN
4291 KOPERVIK

Tore E Nilsen

38 00 22 00

4626 KRISTIANSAND

Bjørn Bremdal

35 55 25 33

3905 PORSGRUNN
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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!

Bestillingsliste for Odd Fellow Utstyr:
Det tas forbehold om prisendringer. Ved bestillinger under kr 100, tillegges et gebyr på kr 30,-. Porto tillegges.

Art nr Betegnelse

1002
1005
1018
1021
1028
1029
1031
1032
1033
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1051
1052
1070
1061
1062
1065
1066
1067
1068
1069
0176
0177

Antall

Regalieveske i skinn for søstre og brødre
.....
Skopose i skinn for søstre og brødre
.....
Tennisskjorte hvit, str L
.....
Thomas Wildey-bilde
.....
Slips, silke, grått m/kjeddeledd, til privat bruk
.....
Slips, burgunder m/ kjedeledd, til privat bruk
.....
Sort slips med hvite kjedeledd til logebruk
.....
Mansjettknapper forgylt m/hvit emalje (tre kjedeledd)
.....
Skjorteknapper for livkjole, forgylt m/hvit emalje (tre kjedeledd) . . . . .
Jakkemerke i gull, liten størrelse
.....
Forgylt jakkemerke, stor størrelse
.....
Sort skinnbelte, tre kjedeledd på spennen
.....
Slipsnål, forgylt, tre kjedeledd
.....
Slipsnål, hvit emalje, tre kjedeledd
.....
Anheng gull m/double kjede OBS! Ny type
.....
Rebekkafigur
.....
Tresokkel til Rebekkafigur
.....
Lyssokkel til Rebekkafigur
.....
Lenkering for brødre (oppgi ringmål: . . . . . . . . . . .)
.....
Lenkering for søstre (oppgi ringmål: . . . . . . . . . . .)
.....
For ringer er det ca 4 ukers leveringstid
Silkeskjerf dame m/kjedeledd, 90 x 90 cm
.....
Hansker skinn hvite, størrelse 6 1/2, 7, 7 1/2, 8, 9, 9 1/2, 10 (str ........) . . . .
Vanter, crépe hvite, one size
.....
Julekort m/konv. pk á 15 stk (faktureres uten eksp. gebyr)
.....
Livkjoleskjorte, (str ........)
.....
Hvit skjorte, (str ........)
.....
For skjorter kan det være opptil 8 ukers leveringstid
Paraply Herre sort m/kjedeledd
.....
Paraply Dame sort m/kjedeledd
.....
Båtflagg/gjesteflagg
.....
Båtvimpel
.....

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

kr 572,kr 642,kr
95,kr 490,kr 220,kr
85,kr 110,kr 533,kr 515,kr 280,kr 113,kr 409,kr 160,kr 250,kr 610,kr 340,kr
50,kr 162,kr 1 210,kr 840,kr
kr
kr
kr
kr
kr

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

Nye artikler fra Odd Fellow Utstyr:

kr 100,kr 100,kr 90,kr 90,-

Odd Fellow Utstyr
Stortingsgaten 28
0161 OSLO
Tlf.: 22 83 92 50
Fax: 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

280,180,72,88,520,280,-

OFB 06/05

OFB 6•05

Nyhet!

Nå også i skinn!

Nytt halsgropsmykke i gull med doublékjede (40 cm).

Skinnhansker både til søstre og brødre.
Leveres i størrelsene 6, 6 1/2, 7, 7 1/2, 8,
8 1/2, 9, 9 1/2 og 10.

Pris kr 610,-

Kun kr. 180,00 per par

(Varenummer 1040).

(Varenummer 1061).
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Dagfinn Arnesen

Redaktørens refleksjoner

Det irriterer
meg. . .

M I N
M E N I N G :

DAGFINN ARNESEN

F

or 150 år siden hadde
«Morgenbladet» og Henrik
Wergeland en feide. Da
avisen skrev at «Hr. Wergeland
for tiden er oppirret og i slet Lune» svarte dikteren med et «poetisk Stykke» som begynner slik:
«Jeg i slet Lune. Morgenblad?
Jeg, som kun behøver et Glimt af
Solen for at briste i høi Latter av
en Glæde. jeg ikke kan forklare
mig? Naar jeg lugter til et grønt
Blad? glemmer jeg bedøvet Fattigdom, Rigdom, Fiender og Venner.»
Tenk om vi kunne ha Wergelands evne til å holde «slet Lune»
på avstand! Jeg har dessverre ikke fått den evnen. I skrivende
stund skinner solen, og til tross
for årstiden finnes det fortsatt
grønne blad å lukte på i haven.
Likevel er jeg «i slet Lune». Jeg
er rett og slett irritert. På hva? På
visse trekk ved våre logemøter.

Jeg tenker ikke på arbeidet i
selve logesalen. Det gir såvisst
ingen grunn til irritasjon, bortsett
fra en høyst berettiget irritasjon
over min egen utilstrekkelighet
målt i forhold til vår Ordens idealer. Nei, jeg tenker på stunden før
vi samles i logen - og på brodermåltidet.
Som Odd Fellows har vi et
forhold til den åpne hånd – og til
gjensidig respekt. Jeg ankommer
Ordenshuset, henger av meg yttertøyet og 1øser matbillett. Deretter begir jeg meg inn i salongen
og rekker – vår tradisjon tro frem
min åpne hånd for et ærlig håndtrykk: til de brødre som allerede
sitter der. Hva skjer? Jo. selvsagt
at mitt håndtrykk blir besvart.
men — i 90 % av tilfellene — i
sittende stilling! Ha meg unnskyldt, men jeg blir «i slet Lune»! Ikke fordi jeg forventer
noen særbehandling, og ikke fordi jeg har noen grunn til å anta at
håndtrykket fra den sittende ikke
er velment. Nei, rett og slett fordi
respekten for en utstrakt, åpen
hånd burde tilsi at den mottas
stående. I et forum som vårt bør
den gjensidige respekt markeres
også i det ytre – i det men kaller
«verdige former». Jåleri? Snobberi? Neppe. Men kanskje god,
gammeldags høflighet?
Nå var det sagt. Faktisk skinner solen inn gjennom vinduet,
og jeg synes tydelig å kjenne duften fra noen grønne blad i vinduskarmen. Jeg i slett lune? Slett ikke! Jeg er for oppadgående!
Kanskje blir jeg i perlehumør bare jeg får sagt litt til – om brodermåltidet.
«Nei. nei, gutt!
Dette må bli slutt!
Ikke storme inn i stuen
for du har tatt av deg luen!
Glemte du det rent?
Det var ikke pent!»
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Bortsett fra det med hodeplagget, må jeg si at sangen fra mine
første skoleår rinner meg i hu når
brodermåltidet skal inntas. Det å
være OM er en byrdefull og ansvarsfull oppgave. OM bærer ansvaret for logens virke - innad
som utad. OM personifiserer Ordenen og logen. Det fortjener respekt. Uansett om vi venter på å
nyte en varm rett ved langbord,
eller om det er ved småbord at et
til tider svært så nøkternt smørbrød m/ditto wienerbrød skal
fortæres, avkrever OM-embedet
respekt. Først når det behager
OM å sette seg er det tid for oss
andre å gjøre det samme. Først
når OM er blitt servert, er turen
kommet til oss andre. Først når
det behager OM å forlate bordet,
er tiden kommet for oss andre.
Jåleri? Snobberi? Neppe. Men
kanskje god, gammeldags etikette?
Nå var det sagt. Solen skinner,
og de grønne blad i vinduskarmen synes grønnere enn noensinne. Jeg i slett lune? Slett ikke!
Nå er tiden kommet til å lufte
naboens hund, Frans. Det hører
med til mine faste oppdrag. Frans
er forresten en liten raring. Når
jeg låser meg inn i hans hjem, sitter han og ser på meg. Men når
jeg går bort til ham og strekker
frem hånden for å «hilse» på
ham, da reiser han seg...
Ha det bra!
Dagfinn Arnesen

Dette innlegg skrev Dagfinn
Arnesen i Odd Fellow Bladet
nr 1 2000. Innholdet har fortsatt stor gyldighet, og derfor
bringer vi det til lesernes
kunnskap også nå ved juletider.
Redaktøren

Kanselliets
telefoner:

Ordenskanselliet
22 83 92 40
Telefax:
22 83 81 88
epost: odd.fellow@oddfellow.no

Kjære
leser . . .

Kansellisjef:
22 83 92 48
Odd Fellow utstyr:
22 83 92 50
Kansellisjef:
22 83 92 48
Odd Fellow utstyr:
22 83 92 50

D

et at du gleder en annen, det er
den eneste glede! sier Arnulf
Øverland. Er det din erfaring?
Sant å si virker det som om de fleste
av oss synes å glede seg mest over det
vi får, har og kan karre til oss selv. Det
er vel helst i salmetekster vi finner
formuleringer som: «Meg og mitt er
hva jeg gjerne vil miste. . .»
Men Arnulf Øverland var en vismann som så der andre bare kunne
skimte. Sammen med diktere og filosofer har han sett hva den perspektivløse selvopptatthet fører med seg.
Man skal elske seg selv. Men det gamle budord er også at du skal elske din
neste som deg selv. Dette samspillet
er livsviktig for å bli et helt menneske.
Et menneske kan aldri realisere seg
alene. Vi blir mennesker i samspill
med andre. Og i dette samspillet kan
vi bruke alle våre evner og krefter.
Øverland viste at «det er ved å gi at
du får». Derfor sier han også i et dikt:
«fattig er den som teller sine penger!»
Dette paradokset kan vi komme til å
oppleve i julen.
Ingen skal ta fra oss julens glede,
ingen skal nekte seg selv mat og drikke, familie og vennes samvær og det
hele som favnes i begrepet «julestemningen». Den er verdifull, varmende
og byggende.
Vi skal ikke kaste oss ut i livsfornektende askese og puritanisme. Den
virker bare ødeleggende på alt og alle.
Men hvis julestemningen begrenses, og bare blir til eget konsum og
velvære, er den forfeilet. Da blir vi
blant de fattige som teller sine penger.
Vi er 23 000 Odd Fellows her til
lands. De fleste av oss har så det klarer seg. Vi har alle gjennom vårt Ordensliv – det være seg kort eller langt
– lært at ord ikke er nok. Vi har lært at
det skal være en intim forbindelse
mellom hjerte og hånd.

Odd Fellow Biblioteket
og Museet er åpent hver onsdag
kl 10–14, og etter avtale med
bror Stor Arkivar Sverre Hjetland

Utenlandske
adresser:
Foto: JEJ

I julen 2005 og i hele 2006 har vi
anledning til å praktisere dette slik at
vi kan bli bedre og mer menneskekjærlige. Det er neppe noe som heter teoretisk menneskekjærlighet.
Altruismen er praktisk i hele sitt
vesen. Og den strekker seg både til
venner og fiender. En gammel linje
sier det slik:
«Skal kjærlighet sin prøve stå, så
må den til din fiende gå . . .»
La våre omgivelser merke at vi er
Odd Fellows og at vi raust deler med
andre både av vår tid og våre ressurser. Det er i pakt med det beste i våre
Ordenstradisjoner.
Ha en velsignet julefest.

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 nr:

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

Julehilsen
fra Den
Uavhængige
Norske
Storloge

Den Uavhængige Norske Storloges embedsmenn ønsker alle søstre og brødre i Odd Fellow Ordenen i Norge
en god og fredelig jul. Samtidig ønsker vi alle loger og
leire et fremgangsrikt og godt nytt år.
Med hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Tro, Håp og Barmhjertighet

