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Ann Evy Aurdal

Vennskap
– en bærebjelke i Odd
Fellow Ordenen

ennskap er en bærebjelke i Odd
Fellow Ordenen. For kort tid siden hadde jeg gleden av å tildele
en meget vel fortjent 60 års Veteranjuvel
til en Rebekkasøster. For meg personlig
var det en spesiell og stor opplevelse. Jeg
fikk inntrykk av at dette også gjaldt Veteranen. Ritualets ord fenger liksom litt ekstra ved en slik anledning.
I ettertid har jeg stilt meg spørsmålet
hvorledes et slikt logemøte oppfattes av
en 60 års Veteran. I dette tilfelle en aktiv
søster som gjennom alle disse årene har
delt vennskap med eldre som nye Ordensmedlemmer. Ja faktisk kan vi si at
hun kontinuerlig har pleiet vennskap med
nye søstre som er kommet til. Jeg har den
ære å få muligheten til å tildele ytterligere fire 60 års Veteranjuveler i inneværende år, noe jeg ser frem til med glede.
Jeg har ofte gitt uttrykk for at Odd
Fellow Ordenen først og fremst er til for
ethvert medlem. Den skal gi oss alle den
belæring som er likeså aktuell i dagens
samfunn som den var flere hundre år tilbake. Dernest er Ordenen til, for gjennom sitt humanitære arbeid, å bidra med
midler eller aktiviteter i det samfunnet

som vi alle er en del av. Våre loger bidrar
hvert år med et beløp i størrelsesorden 10
– 12 millioner kroner til nærmiljøet. I tillegg kommer alle andre tiltak som Samog Sirius-prosjektene, aktiv hjelp i Nordvest Russland og Romania-aksjonen.
Ung eller gammel, kort tid som søster eller bror eller Veteran, så har vi alle de
samme Ordensmessige rettigheter, og vi
er alle bundet av de samme forpliktelser
som også omfatter vennskap.
Ordet vennskap er særdeles betydningsfullt innen våre loger og leire.
Vennskap som baserer seg på tillit og respekt mellom eldre og erfarne medlemmer og yngre. I den forbindelse tenker
jeg både på det etiske og rituelle som det
humanitære og utadvendte arbeidet.
Vennskap mellom 20 åringer og 80 åringer kan gi en oppdagelsesreise i vårt indre som aldri slutter. Vennskap overlever
de vanskelige periodene og deler de gode. Vennskap gir livet kvaliteter, det gjør
livet rikere og fremtiden lysere. Vennskap handler om tillit og tro. Med bakgrunn i våre ritualer, i de løfter som
avlegges og i hele Ordenens vesen, tror
jeg en skal lete lenge for å finne noen
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sammenslutning hvor vennskapet har så
stor betydning som i Odd Fellow Ordenen.
Kahlil Gibran, en libanesisk forfatter
og maler, skrev i 1923 boken Profeten.
Innholdet i denne boken har ofte vært
benyttet i Ordenssammenheng, men jeg
vil likevel dele med søstrene og brødrene
hans ord om vennskap.
Og en ungdom sa, snakk til oss om
Vennskap.
Og han svarte og sa: Din venn er svaret på dine ønsker. Han er den mark hvor
du sår med kjærlighet og høster med
takksigelser. Og han er ditt bord og din
arne.
For du kommer til ham med din sult,
og du oppsøker ham for å finne fred. Når
din venn snakker ut fra sin forstand,
frykter du ikke et «nei» i din egen tanke ,
og heller ikke holder du tilbake ditt «ja».
Og når han er taus, lytter ditt hjerte til
hans hjerte. For i vennskap blir alle tanker, alle ønsker, alle forventninger født og
delt uten ord og med en glede som ikke
stiller krav.
For det du elsker høyest i ham, kan bli
klarere i hans fravær, slik fjellet viser seg
klarere for klatreren fra sletten. Og la ikke vennskapet ha noen annen hensikt enn
sinnets utvikling.
For kjærlighet som søker noe annet
enn avsløringen av dens hemmelighet er
ikke kjærlighet, men et garn som blir kastet ut, og bare det verdiløse blir fanget i
det.
Og gi den beste venn det beste i seg
selv. Hvis han må kjenne ditt tidevanns
ebbe, så la ham også bli kjent med dets
flo. For hva er en venn hvis du oppsøker
ham for å slå tiden i hjel?
Oppsøk ham alltid for å få tiden til å
leve. For han skal fylle ditt behov, men ikke din tomhet. Og i det søte vennskap
skal det være latter og gleder som dere
deler. For i små tings dugg finner hjertet
sin morgen og sin fornyelse.
I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Harald Thoen
Stor Sire
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tikk diskuteres mye og ofte for
tiden. I vår sammenheng vil jeg
betegne etikk som ”grunnregler for hvordan vi ordensmedlemmer
bør opptre i forhold til hverandre”.
Jeg vil verken moralisere eller
belære, men i all ydmykhet forsøke å
dele noen tanker med mine brødre og søstre.
I våre loger omgir vi oss med ritualer og mye verdighet, som av og til
kanskje blir oss fjernt. Vi bruker store
og fine ord når vi fremfører taler med høyt etisk innhold
Når politikerne ikke klarer å oppfylle sine løfter eller ikke får frem sitt
budskap, sier vi at de bedriver festtaler.
Når vi setter oss høye, og mange
ganger uoppnåelige mål i vårt logearbeid, synes mange det ofte blir stor avstand mellom liv og lære. Vi lever ikke som vi lærer, og lever heller ikke
opp til de idealer og forsetter vi har.
Det viser seg så uendelig vanskelig å
overføre våre gode logeintensjoner i
praktisk daglig virke.
Forskjellige som vi mennesker er,
skal det godt gjøres at vi ser bare det
beste i alle mennesker, at vi overser
urett eller det vi selv oppfatter som
fornærmelser, til og med fra nære venner og familie.
Kjemien i et vennskap eller i en familierelasjon kan være så ymse. Det er
ikke mulig å være venner med alle
man omgås, selv om viljen til det er
aldri så sterk.
Det er vanskelig å være menneske,
vanskelig å være søster og bror i ånden, og alltid være i stand til å se kun
det beste i dem vi møter.
I logen er vi gitt muligheten og
nødvendig tid til ettertanke. Vi lærer å
holde tann for tunge. Det er ikke nødvendigvis slik at man behøver å bringe
videre de negative inntrykk en medsøster eller - bror måtte gi. Det er heller
ikke slik at man nødvendigvis må
bringe videre andres negative inntrykk
av hverandre.
Det er fullt ut mulig å vektlegge sine positive inntrykk, ta det meste i beste mening, og heller megle enn ”kjøre
frem armèene” når konflikter oppstår.
Også i logen er vi mennesker forskjellige. Det er stor forskjell på hvilket konfliktnivå vi kan leve med, og
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Deputert
Stor Sire
Ann Evy Aurdal
hvilket nivå vi trives med. Mange kulturer overlater til et råd av ”de eldste”
til å dømme eller megle i konflikter.
Det tror jeg er klokt. De som har levd
lengst har lengst erfaring, også i å
takle konflikter, og man blir mindre
krigersk av seg ettersom årene renner
på.
Til sist ligger dog denne leveregel
som en evig sannhet:
«Du skal gjøre mot andre hva du vil
andre skal gjøre mot deg».
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Intervju med Arnfin Evjen

INTERVJUET:
ARNFIN EVJEN

Intervju med Arnfin Evjen

Av KjellHenrik
Henriksen

Stor Kapellan Arnfin
Evjen er født inn i en familie hvor det var naturlig å vokse opp med
Odd Fellow Ordenen. I
hans egen generasjon
var alle nære familiemedlemmer også medlemmer
av
Ordenen.
Derfor var det ikke noen
ukjent
størrelse
han
skulle ta standpunkt til
da han selv besluttet å
bli medlem allerede som
21-åring og student.

D

et var på ingen måte noen
plan at familiemedlemmer ble medlemmer av
Odd Fellow Ordenen. Det bare
falt oss naturlig, både på grunn
av at vi visste hva det dreiet seg
om, og for at vi hadde sett at dette
hadde vært en god livsform både
for min farmor og mine foreldre.
Jeg kan hverken si at det var
noe forventningspress eller noen
overtalelse fra min fars side da
jeg besluttet meg til å si ja. Dette
vokste frem på en ganske naturlig måte. Det eneste min far ytret
var at han mente at jeg ville ha
godt av å bli medlem. At han ikke hadde det minste i mot det, er
en ganske annen sak.
Og at han støttet det var vel
nesten en nødvendighet. En ung
ubemidlet student gikk ikke lett
ut og kjøpte hverken kjole og
lakksko, logedress eller tilbehør.
Og jeg tror han betalte det meste

Ordenslivet er
blitt en naturlig
del av meg
selv
ved brodermåltidene mens jeg
var student. Men dette viste bare
hans velvilje.
I nære familieselskap var vi
alle medlemmer av Ordenen og
dette preget selvfølgelig samtalene og var et «utviklingsprogram»
i seg selv. Og jeg husker at vi
faktisk var enige om ikke å drive
«Ordensprat» som virket ekskluderende når det også var andre
familiemedlemmer eller gjester
til stede. Dette ble etter hvert en
naturlig væremåte for oss alle.
Selv om det var naturlig for oss,
har det selvfølgelig vært spesielt
å ha en farmor som har vært
Rådspresident, en far som har
vært Stor Sire og en tante som
også har vært Rådspresident. Det
gav jo enhver samtale om Ordenen et ganske høyt kunnskapsog erfaringsnivå.
Men når jeg tenker tilbake,
finner jeg ikke et snev av press
eller prestasjonsønsker fra noen i
den eldre generasjon. De bare
gledet seg over at barn fulgte i
deres fotspor som for dem hadde
gitt så mye glede og mening.
Det har vel noen ganger forundret meg at vi ikke har hatt
flere familier som har vært lik
vår, hvor barn har vært trukket
med i foreldrenes fotspor og blitt
delaktig i Ordenslivet.

Odd Fellow
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På egne ben
Jeg ble resipert 12. januar 1965,
knapt 22 år gammel. Det var min
far som var fadder for meg. Fra
første stund kan det faktisk sies
at jeg organiserte livet slik at jeg
virkelig har vært på alle møter
jeg har kunnet. Vi vet også at den
som møter ofte, får raskt embeder. I egen loge ble jeg CM i to
perioder før jeg gikk videre til
UM og OM. Ceremonimesterembedet gir en jo en grunnleggende innføring i logens ritualer,
noe jeg har hatt stor glede av senere. Når jeg nå har levet både
med forandringer i ritualene og
med ulike fremføringsmåter, er
jeg blir mer og mer sikker på at
ritualer er ikke til for å forandres.
Uforanderligheten er den beste
garanti for at ritualer virker etter
hensikten. Etter over 40 års samvær med ritualene blir man
påvirket av gjentakelsen. Da er
hvert ord, rytme, sammenheng
og poesi av verdi. For hele Ordenen blir dette en gigantisk kollektiv hukommelse. Denne ødelegges av forandringer. Forandringene, selv de minste, skaper
faktisk smerte hos mange.
Leiren ble en ny opplevelse.
Mens man i logene stadig har
nye og selvfølgelig utrente em-

bedsmenn, er Leiren velsignet med erfarne patriarker med til dels mange års
erfaring som embedsmenn. Dette var
en ny, spennende og givende opplevelse. Jeg startet som Sekretær, og
gikk videre som 1. HM, YP og HP. Til
sammen blir dette ganske mange år
som embedsmann i loge og leir. Leirens ritualer har fascinert meg fra første stund. Spesielt som YP får man
mange bærende tekster som man både
skal sette seg inn i, forstå og formidle.
Med dette som bakgrunn var det ikke
særlig vanskelig å si ja til kallelsen
som Stor Kapellan.
Når jeg skal gjøre opp status etter å
ha levet omlag 2/3 av livet som medlem av Odd Fellow Ordenen, er det at
jeg ikke har angret et øyeblikk på min
ungdoms valg. Hvis jeg skulle svare
kort på hva Ordenen har gitt meg, er
svart konsist: Alt. Men noe kan vel utdypes nærmere. Bare å si alt, blir jo
noe kort og upresist.

skal legge liv og mening i. For meg er
kanskje vennskapet det som er den beste av alle de frukter jeg har høstet av
Ordenstreet. Vennskap er ikke en hurtigvoksende plante. Men det er i Ordenen jeg har fått de dypeste, varmeste og ærligste vennskap i livet.
For kort tid tilbake mistet jeg min
kone etter ganske lang tids sykdom. I
denne perioden merket vi begge to
hva vennskap var. Det er vanskelig å
sette gode ord på alle de støttende,
bærende og varmende erfaringene vi
høstet fra våre venner og nettverket
omkring oss.
Våre erfaringer kan være så mange.
Men i Ordensmottoet Vennskap,
Kjærlighet og Sannhet, funkler Vennskapet i en særlig glans for meg. Dette
alene er mer enn nok begrunnelse for
å satse på et aktivt Ordensliv. Vennskap og nettverk vokser ikke frem hvis
du bare slenger innom en eller annen
gang.

Det gode Vennskap

Den gode vei fremover

Når man kommer inn i et logefellesskap vrimler det av ord, begreper og
handlinger som man må gjøre seg
fortrolig med. Gradstittelen Det Gode
Vennskap blir ett av mange som man

Vår Orden må – om den vil eller ikke
– konkurrere med alle andre aktiviteter som vi skal fylle vår fritid med. Vi
kan ikke være markskrikerske, men vi
må rekruttere. Det må vi gjøre på livsOdd Fellow
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kvalitet. Vi ser at Ordenen vokser nesten alle andre steder enn i de store
byene. Denne dynamikken må vi analysere og forstå bedre. Om vi ikke
skal være markskrikere, må vi allikevel synes. Og vi må få fjernet det
overflatiske inntrykk av at vi er en
lukket gruppe som kommer sammen
for å spise høye smørbrød.
I et krevende samfunn er det mange
som etterspør etisk fostring. Da må vi
dyrke denne side av vår virksomhet,
og vi må gjøre våre omgivelser kjent
med at det er dette vi driver med. Det
er ikke nok at vi vet det selv. På en
klok måte må vi få dette frem. Ordenens Nettsider er kanskje et mer
fremtidsrettet og brukbart medium i
denne sammenheng enn vi kanskje så
langt har sett.
Jeg var som sagt 21 år da jeg ble
medlem. Selv om tidene forandres, er
det neppe slik at høy alder gjør deg
bedre skikket til medlemsskap i Ordenen enn om du er ung.
Det kommer mer an på motivasjon
og engasjement. Derfor er jeg erfaringsmessig ikke redd for å rekruttere
yngre mennesker under den forutsetning at det er vel overveiet og at de er
motiverte. Men det gjelder jo for alle
som rekrutteres. Ordenen vil nok stå
sin prøve. Det er vi som må være skapende ut fra de rammebetingelser hver
ny tid legger åpen foran oss.
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Loge nr 47 Grenmar 50 år

Loge nr 47 Grenmar 50 år

Loge nr 47 Grenmar har feiret 50 år!!
En hel ukes jubileumsfeiring ble avsluttet med høytidsstemt festloge og
stilig jubileumsmiddag på dagen 50 år
etter institueringen.

F

eiringen startet søndag 20. november med stor jubileumskonsert i en fullsatt Brevik Kirke.
Grenmar har arrangert kirkekonserter
i 25 år til inntekt for sosiale formål.
Denne gangen ble det en jubileumskonsert utenom det vanlige med stor
bredde i musikalske innslag. Begeistrede tilhørere fikk høre operasangeren
Anders Vangen, sopransangerinnen
Cecilie Rønning, Eidanger Kantori,
Odd Fellow Koret i Grenland og ikke
minst Fritz Austin Memory Band.
Musikken spente fra «Ave Maria» og
«Pie Jesu» via kraftfull orgelmusikk
og negro spirituals til svingende storband-evergreens. Konserten, som ble
ledet av bror Per Dahle Hansen, avsluttet med «Oh, when the saints»
som allsang der både utøvere og publikum var begeistret med. Det hele
endte i trampeklapp og da capo-nummer.
Som innslag i konserten fullførte
Grenmar et annet av sine jubileumstiltak, nemlig å dele ut gaver for i alt 75
000 kroner. 10 000 var tidligere sendt
til SOS-Barnebyers arbeid for de tsunamirammede barna i Sørøst-Asia. 25
000 ble satt av til fond for årlige utbetalinger til et fadderbarn i Odd Fellow-Barnebyen i St. Vicente, 10 000
gikk til arbeid for barne- og ungdomsrevmatikerne i Telemark og 10 000 til
integreringsarbeidet som Biskopen i
Agder og Telemark driver for psykisk
utviklingshemmede barn og ungdom i
Porsgrunn. Allerede før jubileumsuken startet hadde ivrige brødre vært på
Geriatrisk seksjon ved Sykehuset Telemark i Porsgrunn og installert ribbevegger, trimsykler, gåstaver, leselamper på rommene, vaffeljern og kaffemaskin med et assortert utvalg av kaffetyper til bruk for de eldre. På Gren-

Leder i Historienemnda, EksOM Ragnar Sundby, presenterer jubileumsskriftet på festen.

Øverst: Else Marie Saxegaard representerte De frivillige i SOS-barnebyer i Telemark og
tok i mot bekreftelsen på Grenmars jubileumsfond, kr 25 000,- til fadderbarn i Odd Fellow-barnebyen i St. Vicente. Over: Odd Fellow Koret deltok i den meget vellykkede jubileumskonserten i Brevik Kirke.

mars vanlige møtedag, onsdag 23. november, fortsatte feiringen med innvielse av to nye brødre. Vår 50-årige
loge har naturlig nok mange eldre
medlemmer, og mange har dessverre
gått bort de siste årene. En gruppe
Odd Fellow
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brødre satte i gang og fant nye veier
til å finne personer som fikk grundig
informasjon om Odd Fellow Ordenen
og omvisning i Ordenshuset. Seks av
disse valgte altså å bli med som brødre i Ordenen denne jubileumshøsten.

Om formiddagen på selve jubileumsdagen, lørdag 26. november, var en
stor gruppe egne og gjestende brødre
og søstre på kirkegårdene i Porsgrunn
og Eidanger. Harry Frønes, som er en
av stifterne, holdt minneord om chartermedlemmene, og det ble lagt ned
blomster på hver av gravene.
Til den flotte festlogen om ettermiddagen var Storlogen representert
ved Stor Sekretær Knut Borgen og
DSS i Telemark, Helge Olaf Norheim.
Det var gjestende brødre og søstre fra
loger og leirer i distrikt 5, fra broderloge Terje Vigen i Arendal, som, i likhet med Grenmar, har utgått fra Loge
nr 17 Dag i Porsgrunn. Det var gjester
også fra vennskapsloge Julius Meyer i
Danmark og fra Rhein-Mosel Loge i
Tyskland.
Festlogen ble en imponerende opp-

levelse. Embetsmennene gjennomførte seremonien med stor innlevelse og
engasjement. Orgelet bruste i utvalgte
musikkstykker og ble fulgt av fiolin i
resitasjoner. Festlogen ble mektig avsluttet av alle instrumentene i «Voluntary Trumpet» med en klar trompet
som fylte hele logesalen med jubeltoner.
Umiddelbart etter Festlogen ble
OM Frank Arne Andersen overrakt
Eksovermesternes gave til logen av
Eks OM Ragnar Sundby, et nydelig
overmesterkjede med Grenmars emblem og farger.
Etter velkomstchampagne var det
festmiddag. Alle gjestene hadde sine
egne spesielle verter fra Grenmars egne brødre, og ble ført inn i festsalen.
Menyen for kvelden var akkurat
den samme som ved institueringen
Odd Fellow
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(50 år før); spist og drukket på samme
sted og omtrent på samme klokkeslett
50 år etter.
Det var mange taler og gaveoverrekkelser anført av Stor Sekretær
Knut Borgen som hilste og overrakte
gave fra Storlogen.
Som et eget jubileumstiltak ble den
nye felles sangboka til logene Dag og
Grenmar introdusert av bror SveinThorstein Rinker, og tatt i bruk.
Etter middagen ble Jubileumsskriftet presentert. Det er et flott festskrift laget av en utvidet Historienemnd. Skriftet tar for seg Grenmars
historie og mangesidige virksomhet.
Der står historien om Loge Dag som i
1953/54 var blitt så stor at en del av
brødrene så det som nødvendig å starte en ny loge for å kunne ekspandere
videre. Den nye logen ble Loge nr 47
Grenmar. Der står historien om hvordan en gammel gjær- og spritfabrikk
ble omgjort til et verdig Ordenshus
som nå huser to Rebekka- og to Odd
Fellowloger og to Leire.
Det er skrevet fyldig både om logearbeid og logens sosiale arbeid, om
samlinger og arrangementer, om logenes egen Dameklubb som har eksistert
i alle disse årene, om vennskapsloger
og besøk til og fra andre loger. Det er
et rikt bildemateriale fra disse
virksomhetene, av chartermedlemmer,
av embetskollegier. Det er intervjuer
med og bilder av brødre som har representert Grenmar på forskjellige nivåer.
Jubileet har faktisk hatt så mange
enkelttiltak at det nye medlemsregisteret som også var ferdig til jubileumsuka, måtte vente med å bli delt
ut til senere.
Grenmars 50-årsjubileum har vært
forberedt i lang tid. En valgt Jubileumskomité har ledet arbeidet og har
organisert seg videre gjennom ansvarshavende for enkelttiltak og underkomitéer.
Odd Fellow Ordenen og Loge
Grenmars jubileum med de forskjellige enkeltiltakene, har fått fyldige omtaler i dagsaviser og i lokal-TV.
Tekst: Oddvar Gøystdal
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Å begrave de døde
– en kulturhistorisk reise

Mennesket er ganske alene blant alle
skapninger om å
begrave sine døde.
Vi vet ikke hvor
langt tilbake i utviklingshistorien
vi
må gå for å finne de
første formelle begravelser. Men det
antas at neanderthalerne hadde formelle begravelser.

O

pp gjennom menneskets historie finner vi mange og meget
varierende begravelsesskikker.
I det gamle Egypt finner vi «de syv
barmhjertighetsverk» som anstendige
mennesker skal utøve. Ett av disse var
å begrave de døde. Hvordan vi begraver de døde, sier mye om en kultur og
dens oppfatning både av liv og død.
Odd Fellow Ordenen har som ett av
sine fire såkalte budord «å begrave de
døde». Dette budordet er blitt praktisert ulikt gjennom Ordenens historie.
En rekke – for ikke å si alle – lukkede ordener gjennom tidene har tatt

et ansvar for sine avdøde brødre og
søstre. Dette gjorde seg gjeldende i
antikkens ordener, i de kirkelige ordener, i gilder og laug, og i de «friendly
societies» som Odd Fellow Ordenen
åpenbart er sterkt beslektet med.
Da Ordenen kom til USA i 1819,
fulgte disse budordene med. Budordene er kanskje det eldste etiske tankegods vi har i vår Orden.
På den engelske landsbygden var
begravelsesskikkene antakelig som i
Norge. Der man hadde kirker og prester, deltok disse i begravelsene. Folk
høyt på samfunnsstigen fikk også verdige begravelser. Men fattigfolk og de
som bodde i grisgrendte strøk, måtte
nok klare seg som best de kunne. Dette kjenner vi også vel fra vår egen kulturhistorie
Det er ikke noen grunn til å tro at
Ordenen fikk med seg begravelsesritualer fra England.
Det har sikkert vært medlemmer av
Ordenen som døde før 1823. Men fra
1823 har vi en øyenvitneskildring fra
Past Gand Sire John A. Kennedy, som
en del år etter skrev ned disse minnene. Dette er den første Odd Fellow begravelse vi har beretninger fra. Ved
denne begivenheten var Kennedy selv
ikke medlem av Ordenen, så det er en
utenforståendes beretning. Vi merker
Odd Fellow
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oss en del spesielle trekk ved dette begravelsesopptoget:
• Brødrene opptrådte i oddetallsformasjoner.
• De brukte regalier og insignier.
• De brukte tente fakler. Det står ikke
i beretningen at disse ble slukket
ved graven, men det står at noen var
blitt brukt før. Slukte fakler er et
gammelt dødssymbol. De preger tydelig Thomas Wildeys gravsted i
Baltimore.
• Marsjen til graven ble ledsaget av
orkestermusikk. Assosiasjonene går
unektelig til «Oh, when the Saints
go maching in. . .» og den amerikanske begravelsesfolkloren.
• Mer påfallende er at begravelsen
fant sted om natten, nærmere bestemt ved midnatt, og det er noe
man kjenner igjen flere steder. Det
kan være en klar symbolsk tanke
bak det hele.
• Selve begravelsen foregår i taushet.
Med den enorme veksten Ordenen
hadde i USA, og med den raske veksten hele det amerikanske samfunn
hadde, fikk Ordenen behov for gjennomarbeidede ritualer for begravelse
av medlemmer som døde. I vårt Ordensmuseum finner vi amerikanske
begravelsesritualer hvor Ordenen har
stått for hele begravelsen uten bidrag

fra noe hold. Disse ritualene bærer
umiskjennelig preg av å ha sin rot i
kirkelige begravelsesritualer. Ritualene er genuint kristne. Uten at vi med
sikkerhet kan vite det, må vi kunne
anta at Ordenen foretok disse begravelsene når det ikke var naturlig at
andre foretok dem. Disse ritualene sto
til disposisjon for å sikre en bror en
skikkelig begravelse. Noe annet ville
sannsynligvis ha skapt konflikter med
amerikanske kirkesamfunn.
I sin samtale med Odd Fellow Bladet i 2002 fortalte daværende Sovereign Grand Master John Petersen om
sin egen oppvekst i USA hvor han levet et ganske spennende liv. Han
fortalte at så langt som opp mot 1950årene kunne budordet om å begrave
de døde konkret bety at man måtte ta
hakke og spade og grave opp en grav
for å gjøre en bror den siste tjeneste.
Han føyet lakonisk til at dersom man
gjorde noe slikt i dag, ville man bli arrestert og fengslet. I dag er det byråer
og profesjonelle som tar seg av begravelser. Familie og venner blir mer tilskuere enn deltakere og hjelpere.
I dagens hygieniske og gjennomregulerte samfunn er det lite man kan
gjøre konkret med dette å begrave de
døde ut over å følge til graven.
Men også en begravelse skal være
en opplevelse. Det gjenstår svar på
spørsmålet om vi på en verdig og hensiktsmessig måte gjør nok for å markere Ordenen ved begravelsen av våre
medlemmer. Kanskje kunne vi bidra
mer og på måter som ville være til
glede og berikelse både for levende og
døde.

En Ordensbegravelse
i Baltimore i 1823
«Tidlig på vårparten 1823, falt Andrew Wark, et medlem av Frankling
Lodge no 2, ved et beklagelig uhell
overbord fra sin fiskebåt og druknet.
Man fant kroppen hans. Den ble fraktet til hans bolig i Baltimore for å gjøres klar til gravferden. På begravelsesdagen sa enken til meg at gravferden
ville foregå om natten ettersom det
samfunn mannen var medlem av begravet sine medlemmer ved midnatt.
Begravelsen skulle starte kl 22, og
sammen med et betydelig antall venner var jeg presis til stede. Logen var
imidlertid ikke så tidlig ute, men i
romslig tid. Et musikkorps med sekssyv instrumenter gikk foran logen.
Prosesjonen kom gående med mange
fakler, passerte broen og lyste opp gatene som de passerte gjennom. For et
utrent øye kunne det se ut som om de
70-80 menn som samlet seg foran
avdødes hus kom i fullstedig uorden.
Den førende embedsmann, sannsynligvis Ceremonimesteren, var den
eneste av følget som vi kjente noe til.
Han het Ezekiel C Gill og var veskemaker. Han var travelt opptatt med å
ordne rekkene med brødre, noe vi
trodde han ikke klarte. Vi tok skammelig feil.
Vi visste ikke at «en god orden» i
denne sammenheng betydde at det ikke skulle være mer enn fem brødre i
hver rad og ikke under noen omstendigheter et likt antall rader i hver
gruppe. På en lik måte kunne alle se at
de var Odd Fellows. (Oddetall alle
Odd Fellow
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veier. Redaktørens anmerkning) CM
Gill arbeidet hardt for å få det hele til
å stemme. Embedsmenn og brødre
hadde fulle regalier med kapper, hatter, stolaer, kraveregalier og forkleregalier i hvite, sorte, blå og røde farver.
Kappene virket som om de gjennomgående var laget for menn av en større
fasong. Det samme var hattene, som
var designet som konge- og fyrstekroner. Hver embedsmann bar et embedsinsignium i hånden.
Seks eller syv av mennene syntes å
være preget av dyp sorg. Disse gikk
midt i følget. Disse hadde sorte sørgebånd hengende fra hattene sine og helt
ned til bakken. De bar 8-10 fot lange
sorte trestaver med en kule på toppen,
også disse med sørgebånd.
Alle som ikke bar emblemer eller
andre gjenstander hadde en brennende
fakkel i hånden. Noen av faklene kom
fra et firma i nabolaget, andre var laget for anledningen og noen var brukt
før. Klokken 23 ble kisten båret ut og
plassert på en bårevogn. Denne ble så
plassert i midten av følge. De som bar
de sorte floromvundne stavene, plasserte seg som kistebærere. Følget satte
seg så i bevegelse mot kirkegården i
langsomt tempo og med høytidelig
musikk. Avstanden var en god kilometer og strekningen ble tilbakelagt slik
at følget var fremme omtrent ved midnatt. Kisten ble så stille senket i graven. Ikke ett ord ble sagt, men hver
enkelt av brødrene kastet en eller to
skuffer jord på kisten inntil graven var
fylt opp. Så snudde følget og dro sin
vei med de tause sørgende i sin midte.»
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Intervju med Deputert Stor Sire Morten Buan

Storsatsning på opplæring og kvalitetssikring

Str Elisabeth H
Gundersen –
60-års Veteran

M

andag 27. februar 2006
feiret Loge nr 9 Caritas
sin logesøster gjennom
60 år, Elisabeth Herwig Gundersen, med en vakker og høytidelig
veteranjuveltildeling. Tildelingen
av juvelen ble foretatt av Stor Sire Harald Thoen sammen med
Stor Sekretær Tove Aalborg,
DSS Svanhild Sandem, Storrepresentant Ruth Larsen og logens
øvrige embedsmenn. Ordenens
høytidelige og manende rituale
for 60-års Veterantildeling ble
brukt. Eks Stororganist Erland
Sætrang betjente orgelet under
seremonien.
Logesalen var spesielt vakkert
pyntet til denne kvelden. I alt 46
egne søstre var til stede på møtet.
I alt 11 søstre fra logene Sct.a
Sunniva og Irene var også til stede for å ære veteranen. Før festtaffelet underholdt CM Sindre-

V

i ser tydelige og systematiske
spor av en bevisst opplæringsog kvalitetssikring i vår Orden
gjennom de opplæringsprogram som er
planlag og gjennomført, og de som nå
kommer. Det første var Utviklingsprogrammet for loger. Deretter kom Utviklingsprogram for leire. Og nå er det vi
kan kalle Utviklingsprogram for embedsmenn i støpeskjeen. Det er Deputert Stor Sire Morten Buan som har ledet dette arbeidet som når er sendt ut til
alle distriktene. Vi har stilt ham noen
spørmål.
– Har Storlogen lenge følt behovet
for en mer systemtisk opplæring og instruksjon av embedmenn?
Ja, dette tiltaket har vært diskutert og
imøtesett i lang tid. Det var også hovedtema ved det siste Storembedsmannsmøtet høsten 2005. Der kom det klart
frem et ønske om et mer strømlinjeformet og felles opplegg for hele jurisdiksjonen.
– Hva er hovedbegrunnelsen for at
Storlogen nå utvikler et felles opplegg
forhele landet?
Hovedbegrunnelsen er å sikre kvaliteten i både det administrative og det rituelle arbeidet i alle loger og leire. I
Storlogens Langtidsplan er det uttrykt
et klart ønske om å styrke embedskollegienes kompetanse. Det er det sentrale
siktemål for dette kursopplegget. Tidligere har det vært opp til de ulike Ordensenheter å arbeide med dette på
egen hånd. Nå får vi en felles grunnmur i hele landet hvor visjoner, målsettinger, arbeidsmateriale, pedagogiske
opplegg og etter hvert en felles erfaring
vil føre oss fremover i vårt egentlige
Ordensarbeid.
– Ser du dette opplæringsprogrammet i sammenheng med andre tiltak i
Ordenen som eksempelvis Utviklingsprogrammet i loger og leire?
Utviklingsprogrammene skal styrke
den enkelte søster og brors kompetanse,
innsikt og interesse. Det foreliggende

Aktuelt nytt fra
opplæringsprogram retter oppmerksomheten mot alle våre embedsmenn. Ved å
øke deres kunnskaper, innsikt og ferdigheter settes de i stand til bl a å gjennomføre de øvrige Utviklingsprogram
på en enda bedre måte. Derfor henger
disse to satsingene fra Storlogen nøye
sammen.
– Hvilken gevinst – hvis man kan
bruke et slikt ord – ønsker Storlogen å
oppnå gjennom dette Opplæringsprogrammet?
Målet er selvfølgelig å gi hver søster
og bror et større utbytte av sitt Ordensliv. Da gjelder det å høyne kvaliteten i
alt vårt arbeid. På den måten legger vi
grunnlaget for gode logemøter både rituelt og sosialt. En annen viktig målsetning er å lette det administrative arbeid,
spesielt for Sekretærer, Skattmestere og
Kasserere. Nå utvikler vi eksempelvis
hjelpemidler som datastøtte. Mer effektive og arbeidsbesparende administrative opplegg frigjør mer tid og oppmerksomhet mot vårt egentlige Ordensvirke.
– Kan en rent teknisk skolering av
Odd Fellow
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embedmenn ta oppmerksomheten bort
fra Ordenens kjerneverdier knyttet opp
til ritualene og den etiske fostring?
Snarere tvert imot. Ved å forenkle
det tekniske eller administrative arbeidet ønsker vi å fokusere i enda sterkere
grad på det rituelle arbeid og Ordenens
budskap og kjerneverdier. Vektleggingen i programmet retter seg nettopp
mot å heve kvaliteten på og styrke den
etiske og rituelle siden.
– Når skal dette programmet være
gjennomført over hele landet?
Målet er å prøve ut programmet med
de nåværende embedskollegier. Når vi
har høstet erfaringer og foretatt nødvendige justeringer, vil vi gjøre Opplæringsprogrammet obligatorisk for de
embedsmenn som går på i neste periode.
Da er vi kommet dit at vi har et omfattende Opplærings- og Utviklingsprogram for hele Ordenen. Og det må vi se
på som en vesentlig styrke for vårt
fremtidige arbeid.

Storlogen

Benedict Henriksen og Stor Representant Kjell-Henrik Henriksen fra Loge nr 1 Norvegia med
norske sanger som spente fra
Prøysens sangskatt til Theodor
Casparis vakre «Norge, mitt Norge».
Ved festbordet etter tildelingen
var selvsagt 87-årige Elisabeth
Herwig Gundersen midtpunktet
for alle talene, gavene og gratulasjonene. Veteranen holdt selv
en spøkefull, men også alvorlig
tale der hun takket sin loge for
gode år. Selv om logens innhold
og ritualer var lite forandret, hadde de ytre rammer med bl a andre samfunnsforhold endret seg
mye. Det har endret logens og
Ordenens sosiale fokus – fra individ- og familierettede tiltak til
støtte av organiserte virksomheter.
Hun pekte på Ordenens betydning for det enkelte medlem
gjennom den ro, verdighet og
vennskap som logen gir. Det er
noe vi alle trenger i dagens samfunn, understreket kveldens 60-

med flere interessenter, ble konklusjonen at
det på det nåværende tidspunkt ikke er aktuelt.

Nye lover er sendt ut til alle loger og leire.
Det samme er ny matrikkel. Alle kan få disse
ved å henvende seg til sin loges Sekretær.
Etter all sannsynlighet er dette siste gang
lovene og matrikkelen trykkes i papirversjon. Neste gang kan de trolig hentes på nettet.

Storlogen har mottatt utkast til grunnlov for
en Europeisk Storloge. Embedskollegiet har
godkjent utkastet, på vegne av Norge, med
noen få kommentarer. Grunnloven skal behandles på et møte i Den Europeiske Føderasjon på Island, i begynnelsen av juni.
Storlogens kollegium har registrert at mange loger har hatt store utfordringer i forhold
til registrering i Enhetsregisteret i Brønnøysund. Det er å håpe at de fleste enheter etter
hvert får orden på dette. Kollegiet beklager
de ekstra arbeider dette har medført. Problemet er at det ikke har vært mulig å få en mal
fra Enhetsregisteret på hvorledes dette skal
gjøres.

UNP – Alle distrikter er i full gang med å
velge sin repreresentant blant elevene. Fristen for dette var 17. mars 2006. Det vil være 11 ungdommer som sendes til FN.

Fra Odd Fellow Humanitært fond er det bevilget kr. 50 000,- til SOS barnebyen i Muzafarrad i Pakistan i forbindelse med jordskjelvet før jul. Beløpet er utbetalt.

Som nevnt i siste utgave av OF-bladet var
Stor Sire Harald Thoen, på vegne av Europeisk Føderasjon, i Romania for å undersøke hvorvidt det kan være aktuelt å etablere
en Odd Fellow loge i landet. Etter samtale

Embedskollegiet har besluttet at foredragene
til Etisk Post skal revideres. Arbeidet er
overlatt til søster og bror Stor Kapellan. Disse anmoder om at loger og leire sender inn
til Storlogen, så snart som mulig, foredrag

Storlogen har under arbeid et opplæringsprogram for embedsmenn i loger. Dette vil
bli sendt ut til distriktsrådene for høring litt
senere på våren. Programmet forventes å
være ferdig til bruk i løpet av høsten 2006.

Odd Fellow
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Fra 60-års Veteran Elisabeth Herwig
Gundersens takketale under den høytidelige feiringen i Rebekkaloge nr 9 Caritas.
Foto: Thordis Eriksen

års Veteran Elisabeth Herwig
Gundersen.
Tekst: Thordis Eriksen

som er holdt rundt omkring i landet og som
kan egne seg til Etisk Post, til glede for flere.
Det er besluttet at Odd Fellow Ordenen skal
lage en kalender for 2007, hvor det for hver
måned også skal være et bilde med motiv
fra naturen, en spesiell Odd Fellow bygning
eller et annet motiv som forbindes med vår
Orden. Forslag til bilder kan sendes bror
Stor Sekretær i løpet av våren, gjerne på epost, i første omgang.
Nummererte Sirkulærer er revidert og sendt
ut til alle enhetene. Storlogen anmoder alle
om å sette den reviderte utgave inn i permen/mappen, og at disse gjennomgås.
Storlogens Informasjonsnevnd har hatt flere
møter. Nevnden arbeider med en plan for
eksternt og internt informasjonsarbeide.
Ny ritualbok for Rebekkaloger og leire vil
være ferdig i løpet av sommeren. I tillegg er
det i disse dager (9. mars) installert en ny
verson 5.0 av Focus sekretærprogram. Dette
er en mer brukervennlig versjon, og skulle
ikke være mer komplisert for brukerne enn
den tidligere versjon.
Knut Borgen
Stor Sekretær
knut@oddfellow.no
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Symbolspråk og andre språk
Kommunikasjon er et omfattende emne som ingen noen sinne
blir ferdig med. I vår tid vrimler det av nye kommunikasjonsformer og teknologier. Men de ordner seg for det meste i to gamle
hovedgrupperinger; de eksoteriske og esoteriske språk. Denne
inndelingen kjenner vi alle til, men vi tenker ikke like mye på
den. En hver lukket orden gjør seg nytte av det esoteriske
språk, det som uttrykker seg gjennom symboler og bilder som
egentlig kun kjennes fullt ut av de innviede. Det eksoteriske
språk uttrykker vi i begreper som kan analyseres og systematiseres. Vi kunne driste oss til at det første er mer et språk for
følelsene, mens det andre retter seg mer mot intellektet. Vi
trenger begge disse språkene, men vi bør være meget forsiktige
med å blande dem.
Det analytiske
språk

N

år vi lærer bokstaver,
ord, setninger, grammatikk og syntaks er
det for å uttrykke oss så klart
som mulig. Det er et poeng at
det vi sier og skriver skal være så klart at det ikke åpner for
tolkninger og misforståelser.
Nå vil enhver som har noe erfaring med språk vite at å nå
en slik ønsket klarhet nesten
er umulig.
Der det esoteriske språk åpner opp for en mangfoldighet
av assosiasjoner, allusjoner og
fra tid til annen skaper de illusjoner, streber vi med det
eksoteriske språk å skape
klarhet, entydighet og enighet.
Derfor blir det mest formalaktige språk ofte det mest
presise og det som skaper
konsensus. Når man skal kjøpe noe, kan det være greit å
bruke en standardkontrakt
som er gjennomanalysert og
som gjerne har vært fortolket
rettslig en del ganger slik at
alle impliserte er innforstått
med hva den egentlig betyr.

Odd Fellow
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Det esoteriske
språk

S

ymbol er et gresk ord
som er sammensatt av
to ord syn og bol. Opprinnelig betydde ordet at det
var en gjenstand som ble delt
i to. Når disse ved forening
passet sammen, bekreftet de
enhet og sannhet. Vi bruker
vanligvis ordet symbol som
uttrykk for at symbolet uttrykker noe annet og større
enn det det selv er.
Disse to delene av helheten
kan komme på vidvanke. Har
du bare den ene biten, forstår
du ikke helheten. Det er først
når bitene settes sammen at
du forstår helhetens vesen.
Men helheten uttrykkes ikke
av definisjoner og formler. De
kan alltid tolkes og berikes.
Når ordener bruker symboler, kombineres den konkrete
gjenstand, tegning eller handling med ordenens mening og
lære. Da blir det et symbol.
Folk som ikke kjenner den
enkelte ordens symbollære,
tror at de ved å se en gjenstand, tegning eller handling
forstår hva den aktuelle orden
mener. Men dette er ganske
feilaktig. Det er bare den som
kjenner den enkelte ordens
særegne fortolkning som vet
hva ordenen legger i sine
symboler.
Nå vil det ved svært mange
gjenstander som kan brukes
som symboler være en almen
tilnærming. Viser man frem
en øks for en skoleklasse og
spør hva det er, vil man raskt
få høre at det er en øks og en
del eksempler på hva den kan
brukes til. Men finner man en
øks som et ordenssymbol, kan
man ikke gjette seg til hva
den aktuelle orden legger i

Når det skrives lærebøker
er poenget at studentene skal
få såkalt eksakt kunnskap,
bruke begrepene riktig å forstå sammenhenger. Her er det
analyse og syntese det legges
vekt på.
Det vil vekke latter og hoderistning hvis en person uten
videre begynner å legge sin
egen mening eller fortolkning
i våre dagligdagse begreper.
Da ville hele vår felles virkelighetsforståelse bli truet. Forfatteren George Orwell tok
opp dette i sin berømte roman
«1984». Der lar han makthaverne begynne å legge nytt innhold i gamle begreper og han
kaller denne teknikken for
«nytale».
Eksempel på nytale er at
man sier at fra en gitt dato
betyr ikke lenger ordet «hvitt»
det vi har lagt i farvenavnet
før. Heretter betyr hvitt svart.
Fenomenene finnes i alle
land som om Vesten var spesielt flink til å påpeke fenomenet i Sovjetunionen. Der var
det ikke bare bilder som ble
retusjert, men også store deler
av historien.
Odd Fellow
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øksen som symbol før man
får vite dette gjennom ordenens ritualer og belæringer.
Symbolspråket gjennomsyrer vårt samfunn i langt større
grad enn vi vanligvis tenker
over. Symbolene når alle
samfunnsområder. Et ganske
moderne eksempel på en slik
symbolbruk er merkevarene.
Merkevarene er ikke bare
bruksgjenstander, men forteller bevisst eller ubevisst noe
om oss.
Et av de eldste kjente symboler vi kjenner er svastika
eller solkorset, eller hakekorset som de fleste nordmenn
kaller det. Svastika har sin rot
i det eldgamle språket sanskrit og betyr «lykkebringer».
Selv etter 60 år fravær som
symbol, kan svastika fortsatt
kalle på sterke følelser. Dette
er et eksempel på hvordan vi
forbinder meninger med et i
og for seg nøytralt bilde eller
gjenstand.
Odd Fellow Ordenen uttrykker seg gjennom symboler i samsvar med hva ordener
har gjort så langt tilbake vi
kan følge menneskelige sivilisasjoner. De symbolene vi
bruker har vært brukt i en
rekk andre sammenhenger, og
mange av dem også av andre
ordener opp gjennom tidene.
Men den som skal forstå hva
Odd Fellow Ordenen legger i
sine symboler, kan ikke gjette
seg til dette under henvisning
til generell symbollære og alminnelig bruk. En hver orden
legger sin egen mening og
tolkning i sine symboler som
er ukjent for alle andre. Det er
en av årsakene til at disse ordener går under betegnelsen
lukkede.
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Vandrehistorier på Internett – perler og søppel
Alle elevene tok arbeidet alvorlig,
og det tok klassen resten av timen å
fullføre oppgaven. Da timen var
over og alle skulle hjem, leverte de
inn sine oppgavebesvarelser til lærerinnen.
I helgen lagde lærerinnen en liste
til hver eneste elev hvor det sto hva
de andre hadde sagt om ham eller
henne. Mandag gav læreren hver enkelt elev listen med innholdet i hva
alle de andre hadde sagt om vedkommende. Etter at elevene hadde
fått tid til å lese gjennom «sin liste»,
spredte det seg et smil i ansiktet til
alle elevene. «Er det virkelig sant at
de mener det?» hørte lærerinnen det
ble visket og smilt. Andre kommentarer var at: «Jeg visste ikke at jeg
betyr så mye for noen», «Jeg visste
ikke at de andre liker meg så mye»,
«Dette ante jeg ikke i det hele tatt!»
Senere ble det lite snakket om disse listene. Lærerinnen ante ikke om
elevene viste eller diskuterte listene
med sine foreldre eller med hverandre.
Men oppgaven med å lage listene
og at elevene fikk tenke igjennom
sitt forhold til hverandre, hadde hatt
den effekten lærerinnen ønsket. Lærerinnen merket at elevene ble mer
tilfredse både med seg selv og med

hverandre. Noen år senere ble en av
disse elevene drept i Vietnam og
skulle begraves på sitt hjemsted.
Lærerinnene deltok i begravelsen.
Hun hadde aldri før deltatt i en begravelse av en død soldat som ble
gravlagt med full æresbevisning og
med bårevakter. Han lå i sin åpne kiste. Han så så fin og voksen ut der
han lå i sin flotte uniform. Kirken
var fylt av vennene hans. En etter en
defilerte de forbi ham og sa et siste
farvel. Lærerinnen var den siste som
defilerte.
Mens hun sto der, kom en av soldatene som var med på å bære kisten, bort til henne og spurte: «Er du
matematikklæreren til Mark?» Hun
nikket og svarte bekreftende. «Mark
snakket mye om deg» sa soldaten.
Etter begravelsen deltok de fleste
av Marks tidligere klassekamerater i
minnesamværet. Marks mor og far
var også der. Det var helt tydelig at
de gjerne ville snakke med sønnens
tidligere lærerinne. «Vi vil gjerne vise deg noe» sa Marks far. Han tok
frem lommeboken og sa: «De fant
denne i uniformslommen hans etter
at han ble drept. Vi tenke at du ville
gjenkjenne dette og sette pris på
det.» Faren brettet forsiktig ut to papirstykker, papir som tydelig var

F

ra en seniorgruppe i Ålesund
Internett kan brukes til så mangt. I de sekom nedenstående fortelling
nere år har det vokst frem en mengde
som de kloke og erfarne Odd
vandrehistorier, også kjedebrev. Da er det Fellows gjerne ønsket å dele med
lett å bli litt overlegen og uttrykke seg andre. Her kommer historien.
med det klassiske spørsmål: «Kan det
komme noe godt fra Nasareth?» Underfor- Den gode fortelling
stått; kan det komme noe godt fra Inter- I siste time en fredag ba en matemasine elever skrive navnett? Svaret er åpenbart ja. Mange histo- tikklærerinne
nene på alle sine medelever ned på
rier er positive og byggende, berikende og et ark. Mellom hvert navn skulle det
lærerike, og inneholder små etiske perler være en åpen plass for kommentarer.
Neste skritt var at de ved hvert navn
og livsvisdom. Internett kan brukes også skulle skrive ned det beste de kunne
si og tenke på om denne medeleven.
til noe positivt og til etisk refleksjon.
Odd Fellow
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blitt limt sammen fordi de var blitt
så slitt på grunn av de mange ganger
papiret hadde vært åpnet og brettet
sammen igjen. Læreren visste uten å
se papiret at det var det samme papiret som hun hadde skrevet alle de
positive utsagnene som klassekameratene hadde sagt om Mark i den siste timen en fredag for mange år siden. «Tusen takk for at du gjort dette!» sa Marks mor. «Som du sikkert
skjønner satte Mark dette meget
høyt».
Alle Marks klassekamerater samlet seg omkring lærerinnen.
Charlie smilte skjevt og sa: «Jeg
har også fortsatt min liste. Den ligger øverst på skrivebordet mitt hjemme!»
Konen til Chuck tilføyde: «Chuck
ba spesielt om at dette ble limt inn i
vårt bryllupsalbum da vi giftet oss.»
« Jeg har også mitt liggende i min
dagbok» sa Marilyn.
Så tok Vicky, en annen klassekamerat, frem sin lommebok og viste
sin slitte liste frem for gruppen og sa
stolt: «Jeg har alltid den listen med
meg. Jeg tror faktisk at vi alle har
gjemt på våre lister.»
Da satte lærerinnen seg ned og
gråt.
Hun gråt for Mark og for alle hans
venner som aldri fikk se ham igjen.
Men hun var også full av takknemlighet for at en varmende idé i en
klassetime hadde ført så mye godt
med seg. Dette hadde hun aldri
drømt om.
De fleste mennesker i dag oppfører seg som om de har glemt at livet
en dag slutter. Ingen av oss vet når
denne dagen kommer. Derfor bør vi
alle fortelle de menneskene vi setter
pris på og synes om at de er spesielle
og viktige for oss. Og vi må fortelle
det før det er for sent.

Moral
• «Det er med det gode vi bekjemper
det onde.»
• «Hvis du har varme tanker, spar ei
på gode ord.»
• «Salige er de som skaper fred, for
de skal kalles Guds barn.»
• «Milde svar demper sinne, sårende
ord vekker vrede.»
• «La meg bringe fred der hatet råder.»

Bladet
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Nye brødre og søstre

Lokalstoff/Aktuelt nytt fra Storlogen

Nye Ordensmedlemmer og Veteraner

Nye Ordensmedlemmer og Veteraner

Nye brødre:

Eiksund, Normann
49 HARDANGER Odda
Frøystein, Magne

1 NORVEGIA
Stavanger/Oslo
Kristiansen, Baard
Sande, Ingolf
Bogan, Knut Egil
Viig, Petter
Stokvik, Vidar
3 EYSTEIN Trondheim
Rensvik, Jan Brødreskift
Brødreskift Rensvik, Jan
5 VESTERLEN
Stavanger
Olavesen, Rolf
7 RAGNVALD
MØREJARL Ålesund
Rønning, Atle Kjell
Edvardsen, Øyvind
9 EKESTUBBEN
m.d.g.s. Stavanger
Laursen, Kim Roger
Larikka, Petter
10 ST. HALLVARD Oslo
Eriksen, Erik
16 HIMINGEN Notodden
Loftsgarden, Arne Johannes
Strand, Borger
Sollid, Hans-Petter
Folserås, Helge
Schultz, Jørgen Erik
Karlskås, Kjell Gøran
17 DAG Porsgrunn
Hoell, Espen Edward
18 VARNA Moss
Sagen, Helge
21 FRATERNITAS
Bergen
Rasmussen, Atle
Eikefjord, Cato
Losnedal, Ove
22 THOMAS WILDEY
Oslo
Walland, Kristoffer Roer
31 ERLING
SKJALGSSON Stavanger
Larsen, Geirulf
Øen, Kåre
33 SØLVET Kongsberg
Rønning, Helge
Nygaard, Jørn
36 SAM. EYDE Rjukan
Johansen, Odd-Arild
40 VERN Horten
Rakfjord, Børt
Gulbrandsen, Roar

42 HUMANITAS
Trondheim
Nordvik, Hallgrim Jarle
43 NORDLYS
Honningsvåg
Nilsen, Lars Peder
48 FÆRDER Sandefjord
Foght, Ole-Bjørn
53 VESTEROMD
Sortland
Larsen, Lars Kristian
57 FIDELITAS Skien
Lundberg , Odd
60 HANS EGEDE
Harstad
Tennholm, John Eirik
65 BOREA Tromsø
Johansen, Hallvard
Fjellstad, Terje
Bosch, Tor
80 DRIVA Sunndalsøra
Johansen, Nils
Rudi, Vidar
83 ORION Mo i Rana
Johnsen, Frode Forsmo
Johansen, Kyrre Dag
89 SKAGERAK
Kristiansand
Bach, Terje
101 FANNE Molde
Dalstein, Arne Anton
114 TORD FOLESSON
Levanger
Lund, Arne Ivar
117 OSEBERG Tønsberg
Hagen, Frank Kulø
Rakaas, Helge
120 COLIN ARCHER
Larvik
Gulliksen, Tom Conrad
121 YGGDRASIL
Mo i Rana
Hansen, Heir Johan
Vassvik, Ronny Simon
Heggebakk, Steinar
129 OSCARSBORG Ski
Aaland, Knut
Anseth, Tor
131 GRIP Kristiansund
Grønseth, Jan Aage
132 ALBERT
SCHWEITZER Oslo
Nystrøm, Bent
Skjemstad, Per Anton
138 CHRISTIAN
Odd Fellow

FREDERIK Moss
Pedersen, Arthur Emil
Johansen, Colin Rubin
139 KONG HAAKON
Oslo
Olafssøn, Halfdan Kverneland
Buø, Jørn
145 HØGENHEI Bamble
Svenungsen, Dag
Strøm-Olsen, Ronny
149 BØRVASSTIND
Bodø
Olsen, Håkon
Kristiansen, Kristian
Johansen, Ove Georg
Myrland, Patrick
Myrlund, Per Inge
Ingemannsen, Raymond
25-års Veteraner:
1 NORVEGIA
Stavanger/Oslo
Rasch-Olsen, Ole Petter
11 VEØY Molde
Faksvåg, Kristian
13 MALM Narvik
Sandvik, Harald
14 POLARLYS Harstad
Kjæreng, Torstein
Trane, Norvald Marius
18 VARNA Moss
Moe Haakonsen, Reidar
21 FRATERNITAS
Bergen
Andreassen, Gunnar Otto
Bontvedt, Helge
Fløttum, Ole Jan
Jørgensen, Kent A.
27 KONG SVERRE
Tønsberg
Eggum, Geir Einar
Eriksen, Øivin
43 NORDLYS
Honningsvåg
Hansen, Harold Johan
46 FRENDAR
Volda/Ørsta
Tomasgaard, Andreas
Dimmen, Pål Arne
55 VARANGER Kirkenes
Rønning, Stein
60 HANS EGEDE
Harstad
Melvoll, Roy D.

16

Bladet

64 OLAF HALLAN
Drammen
Mosether, Bjarne
Snoterud, Hans Jørgen
68 LANDEGO Bodø
Martinussen, Åsmund
69 SANKT OLAV
Sykkylven
Nerhus, Torbjørn Krohn
82 VESTERVEG Ålesund
Eriksen, Knut Berge
86 SIGURD SYR
Hønefoss
Sunnvoll, Erik
91 SKAUGUM Asker
Hagen, Per E.
98 HENRIK IBSEN
Grimstad
Ulriksen, Per Edvard
99 PETRUS BEYER
Gjøvik
Asplin, Eirik
Nielsen, Torstein
Rebne, Kjell
101 FANNE Molde
Eidem, Ingolf Eilert
Heen, Trond Peder
107 TORUNGEN Arendal
Brekke, Thor
121 YGGDRASIL
Mo i Rana
Andersen, Eidar
123 STELLA NOVA Bodø
Schnabel, Georg
124 TORE HJORT
Leknes
Arntsen, Bjørnar
143 LODENGIA
Lødingen
Olsen, Espen Martin Bøe
149 BØRVASSTIND
Bodø
Didriksen, Eyolf
40-års Veteraner:
1 NORVEGIA
Stavanger/Oslo
Espen, Per
18 VARNA Moss
Halvorsen, Ernst David
28 AGDESIDEN
Kristiansand
Huseth, Alf Mardon
46 FRENDAR
Volda/Ørsta

50-års Veteraner:
2 EIDSVOLD Oslo
Jacobsen, Odd Ragnar
12 KONGSSTEN
Fredrikstad
Krøtøe, Ole Johan
45 BAUNE Fredrikstad
Straume, Arne
Nye søstre:
2 URANIA Oslo
Svendsen, Gullvie M Kjellberg
Bragne, Reidun
3 VAAR Stavanger
Børve, Inger
5 DE SYV STJERNER
Bergen
Moen, Elisabeth Bjelland
10 SEMPER ARDENS
Moss
Gustavsen, Ellen Randi
13 RUTH Haugesund
Aarekol, Åse
16 URD Porsgrunn
Scheie, Jorunn E Scheie
22 NOOMI Stavanger
Hansen, Elsie
Bjelland, Jorunn Olaug
Jakobsson, Vivi Imstøl
23 LABOREMUS
Harstad
Ramberg, Turid
24 BAUGEID
DAGSDATTER
Porsgrunn
Valle, Gry-Hege
Skjødtsvoll, Lillian Lunde
Gulliksen, Marit
25 IRENE Oslo
Aslaksrud, Gerd
Gulliksrud, Tove Elisabeth
30 SIGRID UNDSET
Lillehammer
Holm, Anne-Marie
Aarnes, Karen-Inger
38 ASTRID Sarpsborg
Holmsen, Kirsten
Hidemstrædet, Solveig M
Børretzen, Tove
40 PROVIDENTIA Bodø
Gravelsæter, Anna M Stople

Langfjord, Anne Lise
Fjærvoll, Grethe Monica
Nikolaisen, Sissel
49 AD ASTRA
Kongsvinger
Ekeheien, May-Britt
51 FORTUNA Arendal
Larsen, Else Marit
Morka, Signe Eidskard
52 GROTTEN Mo i Rana
Andersen, Kjellrun Ellinor
Olsen, Pia Iren
54 BØLGEN Sortland
Johansen, Anne H Daae
Sedeniussen, Grethe Marie
Halvorsen, Lill Merete
56 CAMILLA COLLETT
Kristiansand
Carlsen Repstad, Marry
Lunde, Torhild
57 RØSSLYNG Bergen
Milde, Kari
Steffensen, Monica
59 SELENE Finnsnes
Lyngås Ingebrigtsen, Kirsten H
Skog, Sissel
Ophaug, Toril
Sarnes, Tove
63 SINCERITAS
Lillestrøm
Buch, Ruth Bjørneseth
Snare, Turi
65 TERESA Oslo
Bøås, Anita Holt
Øglænd, Eva Marit
Hassel, Trine Granerud
70 ARCTANDRIA
Svolvær
Skaar, Anita Håvardsen
Åsheim, Ragnhild
Skaar, Siw Merete Sørvaag
71 MORIA Tromsø
Hrafnsson, Ann Erry
Mathisen, Ann-Karin
Olsen, Marit Randi
Elvegård, Solveig
72 KONKYLIE Bodø
Olsen, Laila
Voie, Solveig Elvine
Melgård, Tove R Theigmann
76 PERLEN Stavanger
Sukkestad, Agnethe
Fatnes, Ingunn
Støldal, Jorunn
Stråtveit, Randi helland
Odd Fellow

88 SYN Ulsteinvik
Rekdal, Else Oddny
Moltu, Laila Grete
94 MIRA Stord
Nygård, Bente
Ulgenes, Berit Kristine
96 FABIOLA Kopervik
Matre, Marit
99 NIDELVEN
Trondheim
Carlsson, Trude
105 DE SYV SØSTRE
Sandnessjøen
Nilssen, Anny H Dypvik
Johansen, Aud
106 EMBLA Kristiansund
Eriksen, Evy Karin Opdahl
Widme, Ingrid Sofie
Solheim, Jannicke E
109 SILDRE Bodø
Hagen, Elin Elisabeth
113 SISSIHØ Oppdal
Drysdale, Inger Dorthea
Hassel Skjevik, Ragnhild
116 NAVIGARE
Tvedestrand
Bygnes , Margot Johanne
Holte, Nina Marie
Johnsen, Nora E Bergnes
120 GAIA Sandefjord
Thorvaldsen, Ann-Christin
Stryken, Synøve
Ekenes, Wenche Maria
121 ROSE Mo i Rana
Aalberg, Eirin Katrine Hansen
Bratbakk, Grete
25-års Veteraner:
1 Sct.a SUNNIVA Oslo
Bihaug, Olov Tordis
4 PAX Trondheim
Nordtug, Torveig
7 DE HVITE LILJER
Kristiansand
Eretveit, Turid Solfrid
Rolid, Jorunn
8 MIDNATSOL Narvik
Hjertholm, Berit
Normann, Rigmor
9 CARITAS Oslo
Vestnes, Karin
12 ELISABETH
Stavanger
Westergaard, Dina Margrethe
Hebnes, Reidun
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13 RUTH Haugesund
Rønning, Gerd Vivi Stenby
Rødeseike, Sigrid Marie
18 RAGNHILD Oslo
Kilen, Astri Helene
20 MÄRTHA Trondheim
Furø, Aud Elise
23 LABOREMUS
Harstad
Strøm, Laila Skog
28 MARGRET Tønsberg
Fjeld, Anne Sjuls
50 KJEDEN Sarpsborg
Tangmyr, Liss Platou
51 FORTUNA Arendal
Moy, Turid
69 ATHENE Haugesund
Kvalevaag, Rigmor
Lande, Liv Stenby
70 ARCTANDRIA
Svolvær
Bakke, Mary
81 GJERTRUD RASK Harstad
Ytterstad, Karin
111 STORFJORD
Stranda
Saure, Elfrid
Langlo, Liv
40-års Veteraner:
6 ST. VERONIKA
Ålesund
Sperre, Kirsten
9 CARITAS Oslo
Bakke, Florence
26 GRY Fredrikstad
Pettersen, Solveig
45 FRØYA Åndalsnes
Harvold, Solfrid Kristine
64 ELSE Fredrikstad
Røsholdt, Ellen
Grødem, Inger
72 KONKYLIE Bodø
Rønnemyr, Kristine Helena
50-års Veteraner:
4 PAX Trondheim
Skaugstad, Guri
10 SEMPER ARDENS
Moss
Edfeldt, Randi
60-års Veteraner:
9 CARITAS Oslo
Gundersen, Elisabeth Herwig
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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: kjell.bergesen@elkem-chartering.no

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
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

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!
Henv.: kjell.bergesen@elkem-chartering.no

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
1071
1072
1073
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
Oval hvit bildecal, min. antall 10 stk
.....
Oval hvit decal til bruk på innsiden av bilruter etc, min. antall 10 stk . . .
Decal i gull til bruk på vesker, almanakker etc, min. antall 5 stk . . . . .
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 558,kr 540,kr 300,kr 122,kr 409,kr 160,kr 307,kr 610,kr 340,kr
50,kr 162,kr 1 210,kr 840,kr
kr
kr
kr
kr
kr

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

Nyhet – 3 typer klistremerker!
• Oval hvit decal for bil, bag/koffert, m.m.
Størrelse 15,5 x 7,5 cm, med lim på baksiden.
Pris kr. 10,00/stk. – minimum 10 stk pr.
levering. (Varenummer 1071)

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

• Oval hvit decal for bruk på innsiden av
bilruter m.m. Størrelse 15,5 x 7,5 cm,
med lim på forsiden.
Pris kr. 10,00/stk. – minimum 10 stk. pr.
levering. (Varenummer 1072)

kr 10,kr 10,kr 20,kr 100,kr 100,kr 90,kr 90,-

• Decal i gullskrift for bruk på veske,
almanakk, bag/koffert, m.m. Papiret fjernes og kun gullskriften og kjedeleddene
står igjen. Meget dekorativt. Størrelse
9,5 x 2,5 cm.
Pris kr. 20,00 – minimum 5 stk. pr. levering. (Varenummer 1073)

Odd Fellow Utstyr
Stortingsgaten 28
0161 OSLO
Tlf.: 22 83 92 50
Fax: 22 83 81 88
E-post: of.utstyr@oddfellow.no

Bladet

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:

OFB 02/06

OFB 2•06

Netto fortjeneste tilfaller Odd Fellows
forskningsfond for MS-sykdommen.

Odd Fellow
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Ketil Stokkan

Redaktørens refleksjoner

Media
er som
hurtigmat

M I N
M E N I N G :

KETIL STOKKAN

J

eg sitter her og sløver foran
fjernsynet like før leggetid. På
bordet foran meg ligger en bunke aviser. Pupillene åpner og lukker
seg. Det samme gjør ørene. Jeg er likegyldig. Hva er det egentlig som
skjer? Vi lever i et informasjonssamfunn med en uendelig strøm av inntrykk fra aviser, radio og fjernsyn.
Media informerer, påvirker og debatterer på våre vegne. Men er det sant,
alt det de skriver? Det bør det helst
være, for selv har vi ikke tid til (les:
gidder ikke) å søke motvekt fra konkurrerende kilder, eksempelvis fra
faglitteratur, Internett eller politiske
motpoler. Vi har så mye som skulle
vært gjort, så mange mennesker vi
skulle snakket med og så mange steder vi skulle vært – gjerne samtidig.
Det blir ikke tid til å stille spørsmål
om hvorvidt media forsyner oss med
korrekte opplysninger og tilhørende,
sannferdige bilder. Nyheter og underholdning blir som «fastfood»,
raskt fortært og fort glemt.

I et essay om den nye «ad-hoc-hverdagen» beskriver Gudmund Hernes
mediasamfunnet som: tilspisset, forenklet, polarisert og konkretisert.
Han sammenligner fortid og nåtid.
Det gamle samfunnet var rikt på
handling, men fattig på informasjon. Dagens samfunn er fattig på
handling, men rik på informasjon.
Forenklet mener Hernes at vi blir så
hekta på mediebudskapet at vi løper
til raske, billige konklusjoner uten
selv å tenke først. TV er ensbetydende med politisk passivisering og
undertrykking av kunnskap, erfaringer, sosialt selvbilde og egne
meninger. Politikerne blir tvunget
til å presentere sine argumenter med
korte, slagferdige overskrifter, ikke
med dybde, bredde og innhold. Det
burde være nok å vise til program
som «Holmgang» og «Redaksjon
21». Programmene er minst like tabloid som alle avisene i Akersgata,
bare med en liten forskjell: Programlederne, «talk-show-torpedoene», får anledning til å stille lettvinte, ledende spørsmål med Ja eller
Nei svar til fem kroner pr. SMS, eksempelvis: «Synes du at vi skal bruke mer av oljepengene til helse og
skole? – Ja eller Nei.»

Hygger
oss selv ihjel
Ordene «underholdning i media»
får meg til å tenke på den amerikanske professoren Neil Postman
som i 1985 skrev boka «Amusing
ourselves to death». I boka beskriver Postman underholdning som en
overordnet ideologi som blant annet
styrer alt som skjer på fjernsynsskjermen. Med det mener han at
fjernsynet, verdens største og kanskje viktigste medium, forsyner oss
med stoff som framstilles som underholdning, men som egentlig er

Odd Fellow
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en strøm av kontekstløs informasjon. Fjernsynet styrer våre behov.
Vi må for all del ikke ha egne
meninger om hva som er underholdning eller hva som inneholder
informasjon om vårt være eller ikke
være. Tråden mellom politikk og
underholdning blir dermed heller
ikke vanskelig å spore. Det er ikke
tilfeldig at amerikanerne bestiller
gallionsfigurer til politiske partier
blant folkekjære skuespillere og
nasjonselskende idoler som Ronald
Reagan og Arnold Schwartzenegger.

Reality
Tenk at realityserier som «Farmen»
og «Idol» blir en viktigere del av
hverdagen enn egen lykke i nærmiljøet. Vi glemmer å leve egne liv.
Tenk om våre liv var som en såpeopera eller en direktesendt realityepisode? Tenk om vi kunne flytte inn i
en episode av «Hotell Cæsar»? De
mest hemningsløse kunne kanskje
endelig få realisert skjulte lyster til
å slå foreldrene sine helseløse, drepe søsken og ha sex med kusiner og
fettere. Dette hører ikke til virkeligheten, verken lysten eller behovet.
Media skaper – og styrer – dette behovet. Alle har behov for å realisere
sine drømmer, men vi må absolutt
ikke stille opp i en «Idol»-konkurranse for å synliggjøre våre talenter.
Mange av oss kjøper musikk som
blir anmeldt av journalister, ikke
musikk som rører ved følelsene våre. Vi går på kino og ser de filmene
som har de største reklamebudsjettene, kjøper de avisene som gir oss
de mest fordelaktige forbrukerveiledningene på forsiden og bestiller
feriereiser til de stedene på kartet
som får mest dekning i fire farger
(ukeblad, aviser eller fjernsyn).
Egentlig er det akkurat det samme
hvem som får tildelt konsesjoner til
radionettet. Det betyr heller ingenting om sladderavisene kommer ut
en eller to ganger i uka. Aktørene i
medieverden styrer oss akkurat som
de vil. Massemedia er som hurtigmat, et lettvint måltid i en travel
hverdag!
Mvh i VKS
Ketil Stokkan

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

L

ukkede ordener er sannsynligvis mer utsatt for å bli misforstått enn de fleste andre
virksomheter i samfunnet. Bedrifter
og organisasjoner forsvinner i sitt flertall av alminneligheter. Men lukkede
ordener tilkjennegir jo nettopp at de
har noe de vil holde for seg selv. Og
det skaper er form for forutbestemt
mistenksomhet.
Og eksterne observatører summerer
sine observasjoner, og 2+2 blir ofte
både 3 og 5.
I første nummer av Odd Fellow
Bladet i år sa DSS Jorunn Larsen følgende: ”Det er alt for mange som med
det lille de vet, ser på Ordenen som en
«selskapsklubb».” Det skal kanskje
ikke forundre oss at et slikt inntrykk
kan skapes. Det utenforstående ofte
får innblikk i er jo at også vår orden
dyrker bordfellesskapet – mensa communis – som en viktig del av våre
samvær.
Det de ikke ser er den etiske fordypning, den rituelle påvirkning og den
kontinuerlige personutvikling som finner sted i omgangen med Ordenens
symbolspråk, metaforer og eldgammel
livsvisdom.
Hvis jeg selv ikke hadde hatt annen
kontakt med Odd Fellow Ordenen enn
å ha vært til stede ved et brodermåltid,
ville min karakteristikk ha vært noe i
retning av dette: Et utpreget vennskapelig måltid ispedd en uvant form for
høytidelighet, men også med mye
munterhet og med innslag til opplysning og underholdning.
Nå vet jeg bedre enn som så. Jeg
vet at brodermåltidet er det stedet
brødrene – og søstrene – slapper av etter å ha avsluttet sitt egentlige Ordensarbeid.
Det er mulig en dårlig sammenligning, men om man kommer inn i en
bedrift i lunchpausen og ser alle ansat-

Utenlandske
adresser:

Foto: JEJ

te sitter og spiser og prater, ville det
være meget få som tror at denne bedriften ikke gjøre noe annet enn å spise og prate.
Men vi kan ikke regne med at utenforstående uten vider forstår hva vårt
egentlig arbeid består i, ganske enkelt
fordi det forteller vi ikke til noen.
Kanskje har lukkede ordener vært
for lukkede. Med det mener jeg at vi
ikke engang snakker om arten av vårt
arbeid, nemlig etisk refleksjon og personutvikling. Vi går ikke på logemøter
for å spise og drikke, selv om vi også
gjør det.
Vi går på våre møter for å tenke
gjennom hvordan vi lever våre liv. Jeg
har til gode å møte en eneste Odd Fellow som har tatt sitt Ordensvirke på
alvor hvor ikke nettopp denne jevnlige
påvirkning har satt varige spor.
Den beste måte å fjerne inntrykket
av å være en selskapsklubb på, er vel
å leve ut det Ordenen lærer oss gjennom Innvielse og gangen gjennom
Grader. Det er og blir en flott synliggjøring og synliggjøring av høy kvalitet.
Kjell-Henrik Henriksen

Odd Fellow
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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: Kirkesenteret i Albir
C/Mart no 8, Alfaz del Pi
Odd Fellow gruppen
AMISTAD-Torrevieja
v/Jan D. Danielsen
34 96 57 10 125
47 92 84 59 51
Møtested: Rest. Dinastia
Punta prima v/N332
Odd Fellow-klubben
Tre Kjedeledd
Tres Encanedados
v/Jean Tore Grønfoss
Calle Prtugal 19, Tauro Pueblo,
E-35138 Gran Canaria
Tlf.: 0034 928153678
Mob.: 0047 91348081
email: varna-a@online.no
Møtested: Hotell Teraza Mar
Puerto Rico
Broderloge Costa del Sol nr 1:
Overmester Bjørnulf Heggen
Calle Pinocho no. 2
Urb. El Pinillo
29620 Torremolinos
Spanien
Telefon: 952 38 17 18
Møtested: Edf. Bourgainvillea
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B-Blad
Returadresse ved varig endring:
Odd Fellow Bladet
Stortingsgaten 28
0161 OSLO

Foto: Anne Olsen-Ryum - www.hasvikfoto.no

Nordlys
Kven leitar du etter
i kveld, Gud?
Med dei veldige lyskastarane dine
sveiper du jorda. . .
søkjer kanhende eit bortkome
barn?

Herre
når eg i kveld
sløkkjer lyset tenn alle stjernene dine
so eg kan sjå deg.
Laila Robøle Holtan

