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Stor Sire har ordet

Foto: Sturlason

S

Morten Buan

Vi er
medlemmer
i en Orden

vært ofte blir jeg anmodet om å
informere og fortelle utenforstående om Odd Fellow Ordenen. Hva den er, hva den står for og
ikke minst hva slags type mennesker
som er medlemmer i vår Orden. I tillegg kommer ofte spørsmålet: Hva
slags organisasjon er det?
Som mange sikkert har oppdaget
har jeg en iboende motstand for å gi
uttrykk av at Odd Fellow Ordenen er
en organisasjon. Det er flere årsaker til
at jeg gir uttrykk for det motsatte. Vi
er en Orden – ikke en organisasjon. En
årsak er at jeg da får mulighet til å forklare den som spør hva en orden er, og
da naturligvis også spesielt informere
om Odd Fellow Ordenen.
Det spesielle ved en orden, både vår
og de øvrige lukkede ordener, er at en
må søke om medlemskap og ha en eller flere faddere. Man avgir og skal
opprettholde bindende løfter. Man
pålegger seg forpliktelser allerede fra
første dag. Disse løfter og forpliktelser
kan man ikke fri seg fra i ettertid. Dette er ikke tilfelle med andre organisasjoner. Derfor er det da også så viktig

for meg ved alle mulige anledninger å
kunne meddele at jeg er medlem av en
orden og ikke en organisasjon. Men
jeg er jo klar over at samfunnet rundt
oss stort sett benytter betegnelsen organisasjon på alle sammenslutninger,
foreninger og så videre.
Når jeg først er inne på betegnelsen
orden, vil jeg også få gi uttrykk for at
jeg er opptatt av at det fullstendige
navnet, Odd Fellow Ordenen, skal
benyttes på våre Ordenshus, og ikke
bare Odd Fellow. Ikke alle vet hva en
orden er, og de vet heller ikke at Odd
Fellow er en orden. Dessverre er det
kun få som gjør det. I Oslo vet de fleste drosjesjåfører hvor Odd Fellow
gården er. Det samme gjør de i Bodø
og i svært mange andre byer, for ikke
å nevne de mindre steder i landet hvor
vi har Ordenshus. Spør man en av disse om de har ytterligere kunnskap om
hva som bedrives i bygningen, eller
hva Odd Fellow Ordenen er, så er de
fleste dessverre ganske så uvitende.
I tillegg til dette er jeg også opptatt
av at vi, hver og en av oss, når vi gir
uttrykk for at vi er medlem i Odd Fel-
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low Ordenen, ikke sier; «jeg er medlem i Odd Fellow», men «Odd Fellow
Ordenen». Da er jeg ganske sikker på
at den eller de vi kommuniserer med
vil stille spørsmål som vil gi deg og
meg en mulighet til å opplyse om vår
Orden. Derfor kjære søstre og brødre,
er jeg opptatt av å presentere oss som
en Orden – Odd Fellow Ordenen –
slik at nysgjerrigheten kan pirres og
spørsmålene stilles.
Enkelte som blir medlemmer i Odd
Fellow Ordenen finner seg dessverre
ikke til rette, og melder seg ut etter
kortere eller lengre tid. Noen av disse
har gjennom avgangsundersøkelsen
gitt uttrykk for årsakene til at de tok
en slik alvorlig beslutning. Disse svarene er viktige og gir oss muligheter
til å gi Distrikts Stor Sirene impulser
og signaler som videreføres til Ordensenhetene, dog uten bruk av navn. Ett
av spørsmålene i blanketten, som sendes de som velger avgang fra Ordenen, er: «Synes du at søstrene/brødrene levde opp til den etikk som ligger i
vårt verdigrunnlag?» Jeg skal ikke her
komme inn på de svar som er gitt,
men bare appellere til Ordenens søstre
og brødre om at de aldri må bidra til at
svaret på dette spørsmålet blir nei.
Etisk forvaltning av felles verdier
og mellommenneskelig relasjonsbygging innenfor begrepene Vennskap,
Kjærlighet og Sannhet er en del av arbeidet innenfor vår Orden. La oss spre
Odd Fellow Ordenens budskap gjennom synliggjøring av vår Orden, og
ikke minst ved at hvert enkelt Ordensmedlem lever opp til den etikk som
ligger i vårt verdigrunnlag.
Vi bør alle være klar over at Odd
Fellow Ordenen i stor grad bedømmes
ut i fra det enkelte medlems holdning
og væremåte, hvilket er den beste
form for synliggjøring og rekruttering.
I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Harald Thoen
Stor Sire
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dd Fellow Ordenen i Norge har
over mange år hatt en jevn og god
fremgang. I dag er vi rundt 23 200
søstre og brødre i Norge. Imidlertid har vi
i de senere år på landsbasis opplevd at
medlemsveksten er i ferd med å flate ut.
Hovedgrunnen er færre innvielser, men
en annen ikke ubetydelig årsak er avgang
etter eget ønske. Det er vesentlige geografiske forskjeller, der enkelte distrikter
viser en jevn og god ekspansjon, mens
andre har en faktisk tilbakegang. Den
største utfordringen har vi i de største byene og spesielt har flere av Oslologene
problemer med å holde en god medlemsutvikling. Vekst i seg selv er ikke et absolutt mål. Historisk sett ser man at starter
først tilbakegangen, har den en tendens
til å akselerere i omfang. På sikt vil vi da
ha store problemer med å oppnå de mål
vi som Orden har satt oss. Alle nivåer må
ha en klar strategi om å holde en jevn og
god medlemsutvikling.
I Storlogen er det nå satt i gang et
prosjekt i samarbeid med 14 distrikter.
Distriktene er i hovedsak fra de største
byene og er jevnt fordelt mellom Odd
Fellow og Rebekkadistrikter. Målet er å
øke medlemstilgang i de deltagende
distrikter gjennom konkrete tiltak og
handlingsplaner. Det å utveksle erfaringer, se på gode eksempler og å lære av
hverandre, er den veien vi ønsker å gå.
Jeg tror det først og fremst er to områder vi kan påvirke.
Det første er å redusere avgangen. Vi
må arbeide for at alle som blir opptatt,
ønsker å fortsette i Ordenen. Vi har nå
over vel 3 år analysert årsaken til avgang
etter eget ønske gjennom en avgangsundersøkelse. Storlogens undersøkelse gir
noen klare signaler. Et eksempel er at
mange av de som har meldt seg ut, opplever at det er klikker i logen. Klikker som
skaper avstand og mistrivsel. I de loger
der det over tid er flere som velger å melde seg ut, må embedskollegiene ta dette
på alvor og forsøke å finne årsakene.
Spørreundersøkelser blant alle medlemmer og diskusjoner rundt disse emner, viser seg ofte å sette logen på et bedre spor.
Det andre forholdet vi kan påvirke, er
opptak av nye søstre og brødre. Vi har
mange eksempler på at vel gjennomførte
informasjonsmøter med engasjement fra
hele logen fører til en markant forbedring
i antall innvielser. En aktiv nevnd for
styrkelse og ekspansjon har gode
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ringvirkninger i logen og gir ofte en sikker og god medlemstilgang.
Ekspansjon henger sammen med styrkelse. Oppleves logemøtene som givende, både det rituelle innhold og gjennomføringen av ettermøtene, så vil det for
hver enkelt søster og bror være lettere å
prioritere logemøtene.
Målet om kvalitet i fremførelsen av ritualer og spill, må aldri vike for et ønske
om å øke antall medlemmer.
Det gjelder å prioritere både styrkelse
og ekspansjon. Begge målene er like viktige for å sikre en god utvikling av den
enkelte loge og dermed av Odd Fellow
Ordenen i Norge.
I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Morten Buan
Deputert Stor Sire
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Intervju med Selle Marie Horntvedt

Intervju med Selle Marie Horntvedt

Livet har så
mange farger
INTERVJUET:
SELLE MARIE HORNTVEDT

Av KjellHenrik
Henriksen

,Selle Marie Horntvedt vokste opp i
en varm og omsorgsfull familie på
Sørlandet. Det kunne vel nesten passe
å si: «Det blide Sørland!» Hun kommer
fra to sørlandsfamilier med rot henholdsvis i Lillesand
og
Kristiansand.
Dette noe uvanlige
pikenavnet Selle er
en familiearv, og
kan føres tilbake til
1600-tallet. Hun sier
selv at det å vokse
opp med slike omgivelser, med slike
mennesker og med
en glad og kulturåpen kristendom gir
en ballast i livet
som ikke noe kan ta
fra en.

M

in far – Johan Lindeberg – er den første
jeg forbinder med Odd
Fellow Ordenen. Som liten husker jeg hvilket inntrykk det skapte da han gikk hjemmefra i gallaantrekk for å gå til sin loge. Det
var høytid og fest, og en aldri så
liten ærefrykt som ble skapt i et

lite menneskes sinn. Ordenen var
både noe naturlig i vårt hjem og
noe høytidelig. Jeg tenkte aldri
på den som noe lukket eller hemmelig, selv om jeg ikke visste
noe.
Far var en av åtte søsken og
kom fra Lillesand. Der hadde jeg
25 flotte fettere og kusiner som
jeg gledet meg mye sammen
med i de sørlandske somre.
Mor kom fra Kristiansand og
var en av fire søsken. Hun ble
aldri Ordensmedlem, men brukte
all sin tid og sine krefter på å
skape et hjem for far, min fem år
eldre søster og meg selv.
Vårt hjem var preget av omsorg og kjærlighet, og foreldrene
våre ville at vi skulle være med
på alle gode aktiviteter. Derfor
sto idrett av alle slag høyt i kurs,
for ikke å snakke om sang og
musikk.
Fra jeg var omlag ni til jeg var
19 var jeg med i Scola Cantorum
under Margrethe Erikstads inspirerende ledelse. Det var en innføring i kunst og kultur som jeg i
dag ikke kunne tenke meg å være foruten. Minnene og opplevelsene står i kø. Spesielt husker jeg
en konsert fra den veldige Durham Chatedral i England som
noe av et høydepunkt. Akustikken, orgelmusikken, arkitekturen og stemningen som omgav
oss alle i pikekoret er festet som
et varig og vakkert minne.
Da jeg skulle velge yrke, var
det ikke gitt hva det skulle bli.
Men igjen var far der med sine
gode og kloke råd. Jeg hadde en
flott fetter i Lillesand som hadde
valgt læreryrket og funnet seg
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takket ja, og er allerede nå dypt takknemlig.

Og hva har
dette vært godt for?

meget vel til rette med dette.
«Velg læreryrket du også, Selle.
Du har jo alltid likt å ha med
mennesker å gjøre,» sa min far.
Og slik ble det.

Noe godt
i alle mennesker
At jeg selv fikk en så vakker
oppvekst, har gitt meg mange refleksjoner. Hva ville jeg blitt om
det ikke hadde vært slik? Som
lærer har dette spørsmålet fulgt
meg når jeg møter mine mange
elever. Noen lever gode liv, andre vanskelige. Men det finnes
noe godt i alle som kan lokkes
og dyrkes frem. Ellers slår det
meg hvor mange av mine elever
som allerede i ung alder viser
omtanke, omsorg og vennlighet.
I tillegg er de i stand til å uttrykke dette.
Dette gir meg en optimisme
på vår Ordens vegne. Vi er jo
nettopp en bevegelse som har til
formål å bli bedre og mer menneskekjærlige.
Nå vil jeg ikke stikke under en
stol at jeg også er blitt skuffet
både over medmennesker og
meg selv. Livet er hverken en rosenhave eller helvetes forgård,
selv om man kan merke dem
begge. Men optimismen lever i
meg når jeg merker at det gode
vinner over det onde.
Min mann og jeg gjennomlever en vanskelig tid. Han har fått
en dødelig sykdom som vi vet
har bare en utgang. I denne sammenheng har jeg satt et navn på
det vennskap jeg opplever spesielt fra mine logesøstre, og også

fra andre Ordensmedlemmer. Jeg kaller det for Handlende Vennskap. Med
det sikter jeg til at det ikke bare er
vennskap i ord, men i handling. Vi
merker varmen, omsorgen, omtanken,
oppmuntringen og hjelpen når vi trenger det.
De som ikke har fått opplevd Odd
Fellow Ordenen på denne måten, har
en fantastisk opplevelse til gode. Den
kan ikke kjøpes for penger, for den er
rett og slett ingen handelsvare, men et
sant hjertespråk.

På vei inn i det ukjente
Jeg var omkring 33 år da jeg ble medlem av Rebekkaloge nr 7 De Hvite
Liljer. Med det lille jeg visste om Ordenen, var dette ganske naturlig når
jeg ble spurt. Da var allerede min
mann, Bjørn Horntvedt, blitt medlem
av Odd Fellow Loge nr 28 Agdesiden.
Når jeg husker tilbake på de første

møtene i denne fantastiske Ordenbygningen vi har i Kristiansand, syntes
jeg nok at møtene både var fremmedartede og noe dystre. Jeg merket jo
raskt at her var det ikke rom for så
mye improvisasjon.
Men etter hvert som jeg kom inn i
ritualene, opplevde jeg at deres forutsigbarhet hadde en verdi som jeg aldri
tidligere hadde opplevd. En setning,
en rolle som jeg hadde hørt og sett en
rekke ganger, kunne under gitte omstendigheter begynne å funkle og
pulsere på en ny måte, Når man lever
lenge med ritualer, blir de ikke kjedelige, men et levende skattkammer.
Så kom arbeidsoppgavene som
CM-assistent, Sekretær, UM og OM i
logen. Deretter begynte leirarbeidet
og embedene som Dep. HM, HM og
Storrepresentant.
For meg var det en gedigen overraskelse da jeg ble spurt om å påta
meg vervet som Stor Kapellan. Jeg
Odd Fellow
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Gjennom livet må vi gjøre opp noen
mellomregnskap og stille oss spørsmål om hva det vi driver med er godt
for. Å være ærlig i dette, er en viktig
forutsetning for å leve meningsfullt.
Når det gjelder mitt Ordensliv som
virkelig har preget både min mann og
meg, kan jeg summere dette i tre
punkter.
For det første har det styrket meg i
troen på det godes kraft i mennesket.
Jeg har bevis for at mennesker som lar
seg påvirke av vår Ordens budskap og
lære virkelig får krefter og evner til å
omsette dette i sitt liv. Men man kommer neppe lett til dette; det må stå vilje bak.
For det annet har Ordenens budskap gitt meg en trygghet i livet. Her
dreier det seg om verdier som har stått
sin prøve gjennom tusener av år, ja
kanskje så lenge det har eksistert mennesker. Det er ikke døgnfluer og moteretninger, men det stikk motsatte.
Hvis det velprøvde og slitesterke er
garanti for kvalitet, så er nettopp vår
Ordens verdigrunnlag av høyeste karat.
Og for det tredje har Ordenen gitt
meg et nettverk som jeg i dag ikke
kan være foruten. Hvem er disse som
danner det mest solide nettverk? Jo,
det er de som møter så ofte som de
kan. Nettverket blir til når du møter
medmennesker. Det er en frukt av
samhandling.
Derfor nærer jeg ingen frykt for Ordenens fremtid hvis vi hele tiden løfter frem dens verdier og det som er
dens egentlige skattkammer.
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Loge nr 48 Færder fyller 50 år

Loge nr 48 Færder fyller 50 år
For femti år siden – i 1956 –
fikk den gamle hvalfangstbyen
i Vestfold, Sandefjord, sin andre Odd Fellow loge da Loge nr
48 Færder ble instituert. Den
første kom allerede i 1926 og
fikk navnet Kongshaug. Allerede navnet tyder på at vi er i
gammelt norsk land med gravhauger og minnesmerker. Vi
kan legge til at her ligger landets eldste by, Skiringssal eller Kaupang som nå dateres tilbake til 700-tallet. Og her finnes landets eldste nåværende
by, Tunsberg. I dette landskapet kjempet i sin tid danekongene og kong Harald Håfagres
etterfølgere om makten i riket.

Loge nr 48 Færder har
feiret sitt 50-årsjubileum
på denne platten i tillegg til en strofe
fra vår logesang. Loge Færder er og
vil være en aktiv loge. Terminlisten
vitner om dette. Arbeidet med ritualene står i høysetet. I dette kan innsatsen
aldri bli stor nok. Det gir inspirasjon
stadig å oppdage nye vinklinger i ritualtekstene. En oppfordring til alle logene må en jubilant få lov å komme
med. Legg mye arbeid, tid og krefter i
fremførelsen av våre ritualer. Det
skylder vi både våre Ordensfedre og
det gir oss selv den største gevinst.
Fall aldri for fristelsen ved å ty til
enkle løsninger. Logens sosiale og indre liv bruker vi mye tid og krefter på.
Og det er det verdt. Det gjør godt å få
tilbakemeldinger at det er vel anvendt
tid. Vi skal både tilpasse oss det moderne mennesket og legge til rette for
dem som har vært lenge i logen. Loge
Færder vil være «I medvind for fulle
seil». Har vi vind i seilene ledes vi
trygt i havn med hjelp av blinket fra
fyret.

F

ærder var ikke en ensom svale i
Odd Fellow Norge da den ble
instituert i 1956. I tiårsperioden
etter 2. verdenskrig ble det instituert
nærmere tredve Odd Fellow-loger
over hele landet. Det har aldri vært instituert så mange Odd Fellow-loger i
en tiårsperiode hverken før eller senere. Det særegne ved Sandefjords situasjon var at der var det allerede en loge
fra før.
Valg av logenavnet Færder har sin
egen lille historie. En av brødrene,
garnhandler og kulturpersonlighet i
Sandefjord, Anton Gogstad, sa følgende: «Kall logen for Færder, så har jeg
logesangen klar». Og slik ble det. I
dag er logen både stolt og glad for
dette. Fyrlykten er jo et flott logenavn
og et glimrende symbol på hva en loge skal være i brødrenes liv. Gode metaforer er bokstavelig talt gull verdt.
Dette kommer til uttrykk i logesangen: «Færder du lyser midt ute i hav,
gir håpet i mørkeste netter». Det er
nettopp når andre seilingsmerker blir
uklare eller det stormer og er uvær, at
fyret har sin klare funksjon.

Vi feirer
på selve dagen
På dagen for istitueringen, den 5. mai
1956 feiret loge Færder sitt 50-årsjubileum. Det ble innledet med Festloge
hvor gjester og brødre fylte en festpyntet logesal. Storlogen var representert ved Eks Stor Sire Oddvar
Granlund, Deputert Stor Sire Morten
Buan og de to Distrikt Stor Sirer fra

Vi har fått så meget,
derfor gir vi
Øverst: DSS Jonn Wøllo, Dep. Stor Sire Morten Buan, OM Kjell Aas. Eks Stor Sire Oddvar Granlund og DSS Ingebjørg Nesje Jonassen fotografert under 50-årsjubileet.
Over: Kollegiet i jubileumsåret, fra venste foran: Sekr Bjørn Stensrud, OM Kjell Aas,
EksOM Henning Aasen, Skattm, Knut Aaby. Fra venste bakerst: Sekr Håkon Trevland,
UM Lars-Erik Hanssen og Seremonimester Roar Rolstad.

Distrikt nr 8 Vestfold, Ingebjørg Nesje
Jonassen og Jonn Wøllo.
I et tilbakeblikk mintes logen de
brødre som dannet Sandefjord Broderforening i 1954. De som går i brodden
for noe slikt, må ha mot, kraft og vilje. Og de skaper varige verdier. Det er
på grunnvollen av deres arbeid 50-års
virke i Færder er tuftet.
Odd Fellow
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«Back to the roots»
Logens brødre vil besøke Færder fyr i
forbindelse med vårt jubileum. Ut på
sommeren reiser de til Færder fyr og
setter opp en minneplatte for å vise
takknemlighet for hva fyrets navn har
betydd for logen gjennom disse år.
Både logen og Ordenen vil være nevnt

I forbindelse med jubiléet har logen
gitt en gave på femti tusen kroner til
en god sak. Gaven skal gå til et prosjekt for kreftpasienter i livets siste fase. På Nygård sykehjem i Sandefjord
skal det innredes en avdeling til dette
formålet. Gaven skal brukes til innkjøp av inventar, som lyser opp i en
vanskelig hverdag for pasienter og
pårørende. Gaven skal overrekkes ved
arrangement den 20. september. Logen ser ingen bedre måte å feire sitt
jubileum på enn å gi når den selv
gjennom 50 år har fått så meget.
En av skytterne inntar «skytterstilling på
lemmane» på en hvalbåt tidlig på trettitallet. Foto: Sandefjords historie Bind 2
Odd Fellow
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Wolfgang Amadeus Mozart

Seeren Wolfgang Amadeus Mozart

Året 2006 bærer med
seg minner om mangt.
Vi skal ta for oss en
person som vanligvis
hylles for sin gledesspredning. Det er det
absolutt grunnlag for.
Han er et lys fra en
høyere sfære, en ubegripelig begavelse som
i løpet av et uvanlig
kort liv har satt spor
etter seg i musikkhistorien som få andre.

M

en i dette året feires også to
andre åndsgiganter som vi
skal komme tilbake senere.
Det er Henrik Ibsen (1828-1906) og
Sigmund Freud (1856-1939). Disse
tre har alle satt merker på oss, om vi
vet det eller ikke

Et vidunder
Da Wolfgang Amadeus ble født i
1756, kom han til verden i en av musikkhistoriens rike perioder og i en
musikerfamilie som ga de grundigste
muligheter for en utvikling av kunsten. Men gutten viste seg tidlig – ikke
bare som en begavelse – men som et
Odd Fellow
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under. Noe slikt hadde man ganske
enkelt aldri opplevet før. Han komponerte og musiserte mens andre barn
spilte på slurva. Faren, Leopold, forsto snart at gutten ikke bare var et under, men en stor inntektsmulighet.
Wolfgang hadde også en usedvanlig
begavet søster, Nannerl. Sammen med
faren reiste disse to barna på konsertturné rundt i Europa. Han begynte å
komponere da han var 4, skrev den
første symfonien da han var 9, og den
første operaen da han var 11.
Sitt enorme talent til tross, ble livet
vanskelig og motgangene mange. Han
døde i 1791, bare 35 år gammel og ble
lagt i en massegrav. Ingen kjenner
hans gravsted i dag. Men hans musikk
lever og vil leve.

topp om å leve livet meningsfullt.
Spørsmål som man må stille seg etter
at man er blitt kjent med denne operaen er:
• hva er en tryllefløyte?
• har vi alle fått en tryllefløyte?
• kan noen gå igjennom livet uten
prøvelser?
• er vi i stand til å forstå hva livet
egentlig er?
• hvilke makter er det egentlig som
styrer oss?
Tryllefløyten er en opera som man
kan se hvor mange ganger det skal
være uten å finne de endelige svar på
disse spørsmål. Og bak det hele står
denne merkelige mannen Mozart og
liksom smiler til oss og nikker på hodet og spør: «Har du forstått noe nå?»

En tryllefløyte

Don Giovanni

Mozart skrev 21 operaer. Vi skal nevne to. Den ene er Tryllefløyten. Man
kaller den en eventyropera, mens den
i virkelighet er en dyptpløyende analyse av menneskelivet med dets mange skiftninger, sjatteringer og vanskeligheter. Operaen er full av symboler,
illusjoner, allusjoner og allegorier.
Operaen har to personer som viser
hver sin innfallsvinkel til livet. Det
ene er Tamino som søker idealene. La
oss gjerne kalle ham åndsmennesket
hvis vi ikke legger noe fordømmende
eller forherligende i det. Den andre er
Papageno – naturmennesket – som er
den ubekymrede som lever fra dag til
dag og ikke har særlige andre ønsker
enn å dekke sine daglige behov. Mozart viser oss begge typene med betydelig sympati.
I operaen ser vi til vår overraskelse
at ondt sjelden bare er ondt, og at godt
sjelden bare er godt. Det er en leksjon
i de blandede motiver.
Både for Tamino og Papageno er livet fullt av prøver og vanskeligheter
som de tolker og takler på forskjellige
måter.
Enhver som kjenner noe til lukkede
ordener på 1700-tallet, vil se at dette
på mange måter er en opera om Ordenslivet slik det utspant seg på den
tid. På samme tid er det en opera om
livet, for Ordenslivet handler jo net-

Komisk opera kalte man tidligere Mozarts mesterstykke Don Giovanni.
Dette må være en tragisk misforståelse. Operaens stemning kommer man
mye nærmere ved å assosiere den med
Aleksander Solsjenitsyns roman: «En
dag i Ivan Denisjovitsj´ liv.»
Operaen dekker nemlig ikke mer
enn den siste dagen i Don Giovannis
liv.
Det er riktignok et liv i sus og dus,
og ikke i en konsentrasjonsleir. Men
Don Giovanni er et monster av et
menneske. Kynisk, beregnende, ekstremt egoistisk og til det ytterste hensynsløs. For han er alle andre mennesker et middel for hans egne hensikter.
Som alt annet Mozart legger sin
hånd på, finnes det en merkelig dobbelthet. Når han skriver den mest lystige musikk, kan man ane en sår undertone. Og når han stemmer til sorg
og begredelse, finnes det alltid lysstrimer.
Et dominerende trekk ved Don
Giovanni er hans enorme antall
kvinneerobringer i en rekke land.
Hans tjener Leporello synger i Katalogarien om hundrevis av kvinner i en
rekke land, men verst er det i Italia
hvor han har hatt «tusenogtre». En av
Leporellos oppgaver er nærmest å
loggføre alle disse erobringene.
Gjennom operaen blir vi vitne til at

Don Giovanni erobrer, sjarmerer, sviker, svikter, bryter inn i gode forhold
og ødelegger dem. Han har ikke respekt for noe eller noen, men er bare
opptatt av å nå sine egoistiske mål.
Til sist møter han Skjebnen i skikkelse av en mann han har drept. Nå
bruker ikke Mozart et teologisk
språk, men et menneskelig og kunstnerisk. Men avslutningen av operaen
viser oss et menneske som går rett i
avgrunnen.
De viktige spørsmål man kan stille
seg er:
• er jeg en variant av Don Giovanni som setter meg og mitt foran
alt annet?
Odd Fellow
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• er jeg villig eller har jeg evnen til
å ta menneskelige hensyn?
• ødelegger jeg systematisk andres
liv?
Går man ut etter Don Giovanni og
ler over den makeløse kvinnebedåreren, han man neppe forstått noe av
operaens anliggende. Er man derimot
rystet over at et menneske kan være så
vanvittig egosentrisk i alle forhold,
har man nærmet seg operaens budskap. Begge disse operaene gir oss
stoff til ettertanke og selvevaluering.
Derfor er de noe langt mer enn blott
til lyst, noe man ofte beskyldte Mozart for å bedrive.
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Odd Fellows UNP-program
ikke hadde noe problemer med å gjennomføre.
Vi reiser 1. juli fra Gardermoen –
og returnerer til Norge igjen etter 2
uker fulle av lærdom om FN og den
globale verden, nye vennskap og historiske og kulturelle inntrykk. Andre
land som deltar er USA, Canada,
Sverige, Finland, Nederland og
Sveits. Mest sannsynlig vil disse ung-

Aktuelt nytt fra

Storlogen
Atle Ustad fra Loge nr 1 Norvegia er av
Stor Sire utnevnt som Ordenens Arkitekt.
Hans oppgave vil være å bistå Ordenshusene i forbindelse med ombygging og
kjøp av Ordenshus/lokaler.
Stor Sire har nedsatt en arbeidsgruppe
med mandat å forberede feiringen av Rebekkainstitusjonens 100 års jubileum i
Norge i 2009.

I skyggen av et banantre sitter en liten jente.
Hun er mørk i håret og
har karamellbrun hud.
Hun har store, runde
kinn med smilehull,
men noe er galt. Hun
er skitten, sulten og
redd. Huden har røde
merker, etter en hvit
hånd. Tårene gjør øynene blanke, hun tror
hun fortjener det. Hun
savner en hånd, en
hånd som ikke slår.
Han savner en hånd, en
å holde i.

S

lik begynner stilen til vinneren i
distrikt 12; Ida Cathrine Thomassen. I år sender Odd Fellow
Ordenen 11 glade og spente ungdommer fra Norge for å delta i UNP-programmet i New York.
11 distrikter (de distrikter med like
tall som 4, 6, 8 osv) har plukket ut
hver sin heldige vinner som vil få en
opplevelse for livet.
Det er svært kvalifiserte ungdommer som skal representere Odd Fellow Ordenen i Norge under UNP

Ordenens
UNPprogram
2006
2006. I år vil delegasjonen bestå av 5
gutter og 6 jenter. Det er veldig hyggelig at det dette året er såpass mange
gutter. Erfaringsmessig har det ofte
vært overvekt av jenter.
En stor takk til årets distrikter (de
med like tall) som har nedlagt et stort
arbeide for å komme frem til en verdig vinner. Alle distriktene har vært
svært aktive med å finne skole, jobbe
Odd Fellow
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Bildet: EN GLAD
VINNER: Daniel J.
Solheim fra Florø
vgs skal representere distrikt 16.

sammen med skolene om stiloppgavene – og til slutt, men ikke minst; trukket ut en vinner.
Veldig mange distrikter har fått store mediaoppslag i de lokale avisene.
Så; nå kan dere hvile etter en hektisk høst og vår!
Et distrikt holdt t.o.m. intervjuer
med potensiale vinnerkandidater på
engelsk – noe som vinnerkandidaten

dommene, som i dag bor i hvert sitt
Odd Fellow distrikt, bli gode ambassadører for Ordenen i Norge. De vil få
en forståelse av ideologien til FN,
som de vil gjenkjenne fra Odd Fellow
Ordenens grunnsetninger.

2007
Allerede er det flere av distriktene (de
brødrene, slik at prisen på disse kan holdes på et mer forsvarlig nivå.
Bror Dep. Stor Sire representerte Storlogen ved feiringen av loge 48 Færders 50
års jubileum, den 5. mai 2006.
Den 10. mai fant den årlige utdeling av forskningsmidler fra våre Medisinske fond
sted i våre Ordenslokaler i Oslo. Det ble
denne gang utdelt til sammen kr. 450 000.fordelt på forskere fra våre Universitetssykehus i Oslo, Bergen, Trondheim, Bodø og
Tromsø.

Det er vedtatt nye statutter for Den Norske
Storloges Hederstegn. (Num. Sirk. 46A)
Samtidig er det etablert statutter for et nytt
Storlogens Organisttegn. (Num. Sirk. 46B)

Den 30. mai tildelte Stor Sire 60 års Veteranjuvel til brødrene Victor Westlye, Einar
L. Børresen og Torbjørn A. Hegre. Alle
medlemmer i loge nr 5 Vesterlen i Stavanger.

På bakgrunn av stadig stigende gullpriser
har Storlogens embedskollegium vedtatt å
gå over til 9 karat gull i leirringene for

Br. Stor Sekretær representerte Storlogen
ved feiringen av Loge nr 49 Hardangers
50 års jubileum den 3. juni 2006.
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med ulike tall som 1, 3 osv) som har
startet utvelgelsesprosessen i sine
distrikter. Årets kontaktpersoner har
sagt seg villig til bli kontaktet av disse
for å gi av sine erfaringer. Materiale
for 2007 vil bli sendt ut over sommeren.
Gunn-Helen Øye
Reiseleder UNP
Den 2. til 4. juni deltok Stor Sire og de
Deputerte Stor Sirer ved Europeisk Føderasjons årlige konferanse i Reykjavik.
Den 8. til 11. juni deltar Stor Sire i det årlige International Councils møte. Det fant i
år sted i København.
Storlogens embedskollegium har besluttet
å bidra med kr. 50 000.- til en aktivitetsstilling ved Radiumhospitalet. Beløpet tas
fra Storlogens Humanitære fond.
Den 13. mai 2006 ble det avholdt et dagsseminar i Stortingsgaten 28, Oslo hvor tema var «Ekspansjon i Odd Fellow Ordenen i Norge». Bakgrunnen for denne samlingen er at utviklingen de siste år viser at
Ordenen opplever en stagnasjon i medlemsutviklingen, spesielt i de større byene.
Knut Borgen
Stor Sekretær
knut@oddfellow.no

kryp
somskalv
megsom
er da
noen«Et
forbitte
en stor
sen og
et ikke
aspeløv.
lite
løve.»
kryp som meg er da ikke noe for en stor
Dette
løve.»syntes løven var godt sagt, og så fikk
det lille krypet slippe ut av løveklørne. Musen
av gårde
både
glad.og så fikk
Detteløpsyntes
løven
varlettet
godtogsagt,
Ikke
lenge
etter slippe
hørte musen
noen fæle Mubrøl
det lille
krypet
ut av løveklørne.
borte
i skogen.
denlettet
skulleogseglad.
etter, var det
sen løp
av gårdeDabåde
den samme løven som var blitt fanget i garnet
noenetter
jegere.
Derfra
klarte
ikke
Ikketillenge
hørte
musen
noenden
fæle
brølå
komme
seg løs Da
vedden
egneskulle
krefter.
borte i skogen.
se etter, var det
Da
musen
gnage
garnet
den gav
samme
løvenseg
somtilvarå blitt
fanget
i gar-i
stykker,
og påjegere.
den måten
løvenden
reddet.
net til noen
Derfrableklarte
ikke å
komme seg løs ved egne krefter. Da gav muÆsops og
fabler
sen seg til å gnage garnet i stykker,
på
den måten ble løven reddet.

11

Fra Æsops fabler

Bladet

OFB 3•06

21.05.06

18:55

Side 12

Det første kjente logemøte

Det første kjente logemøte

Rapport fra et logemøte i 1821

Odd Fellow Ordenens
historie er det ikke alltid lett å få tak i. Dels
var ikke Ordensfedrene
opptatt av å gjøre historiske nedtegninger.
De ante da heller ikke
hvilke dimensjoner det
skulle bli over den ordensvirksomhet de var
i ferd med å bygge opp.
Et annet forhold er at
situasjonen i England
var slik at det var forbudt å være med i
grupperinger som en
orden. Dette gjør at det
historiske materiale fra
England nesten ikke
eksisterer.

I

USA var man i de første 15 årene lite
opptatt av å samle materiale. Det var
først på 1830-tallet at noen forsto at
man måtte ta vare på sin historie. Past
Grand Sire John A. Kennedy (18031873) er en av dem som i små øyeblikksbilder gir oss et innblikk i datidens Ordensliv og møtevirksomhet.

Å begynne
på bar bakke
De fem medlemmene som samlet seg 26.
april 1819 og stiftet Loge Washington
gjennom selvinstituering, hadde lite å
bygge på. Så vidt vi vet hadde de ikke
med seg noen ritualer fra England. Ritualer fikk de kort tid etter gjennom en ny
bror – Henry M. Jackson - som var kommet fra England og hadde til hensikt å
stifte en Odd Fellow loge. Han hadde
med seg de ritualene som Manchester
Odd Fellow
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Unity hadde fått utarbeidet i 1816. En
kort tid holdt den nye loge til i vertshuset
«The Seven Star». Men etter uoverensstemmelser med verten måtte de flytte til
vertshuset «The Three Loggerheads.» Av
fortellingen skjønner vi at vertshuset hadde et lokale som ble brukt til logemøter.
Lokalet lå i annen etasje. Men møtet
minner lite om hva vi forbinder med et
logemøte. John A Kennedy som var Sovereign Grand Master – for å bruke dagens
betegnelse – i 1842-1843, kan ikke ha

vært mer enn 18 år gammel da han en
sommerkveld i 1821 fikk sitt første møte
med Odd Fellow Ordenen. Her møter vi
også på en variant av Ordensnavnet når
det sies at: «Det er en Hodd Fellow´s
logde som holder til der oppe.».
Det er all grunn til å tro at OM i dette
logemøtet som vi nå skal få beretning
om, var Thomas Wildey. Og sannsynligvis har også de fire andre gründerne fra
1819 vært til stede. Og kan vi tolke tallene riktig, var antallet medlemmer i Loge

Washington nå kommet opp i nærmere
hundre.
Men nå gir vi ordet til John A. Kennedy som selv forteller om sin opplevelse:
En stemningsrapport fra et logemøte sett fra en uteforståendes vinkel:
«Sommeren 1821, på en meget varm
aften, gikk jeg sammen med en venn og
spaserte igjennom gater i Baltimore. Vi
gikk mest i de mindre trafikkerte gatene.
Mens vi gikk i de nedre deler av FredeOdd Fellow
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rick Street, ble vi oppmerksomme på en
gruppe mennesker foran et vertshus.
Vertshusskiltet var opplyst og svingte fra
side til side. På begge sider var det malt
to ekstremt stygge ansikter med følgende
overskrift: «We Three Loggerheads Be.»
På spørsmål om hva folkemengden
gjorde der, var svaret at de hørte på sangen fra vertshuset. Ved å undersøke litt
nærmere fant vi ut at det var et ganske
stort rom i annen etasje. Rommet var
godt opplyst og det var ganske fylt opp
med folk. Mens vi observerte dette, var
det en ganske bråkete stemning der oppe.
Men plutselig ble det slått tre slag med
en treklubbe og øyeblikkelig ble det stille. Det var ingen gardiner foran rommets
tre vinduer. Og noen lette tøystykker virket hverken hindrende for vinden eller
lyden. Igjen ble stillheten brutt. Men
denne gang av en dyp stemme som sang
«Old King Cole» med alle originale variasjoner. Deretter ble det fremført flere
vokalinnslag avbrutt bare av tordnende
applaus. Etter dette ble en stor monolog
fra Richard III fremført. Også denne ble
vel mottatt. Så hørte vi en del intern
skravling som sluttet brått idet treklubben igjen ble slått i bordet. En yndig, delikat stemme fremførte så «The Poor Little Sweep.» Dette ble fremført med en
slik innlevelse at den ikke bare fikk applausen fra de som var til stede i rommet,
men fra begeistrede tilhørere ute på gaten. Nå ville jeg og min venn forsøke å få
en litt bedre plass i etablissementet for
bedre å kunne glede oss over underholdningen. Derfor gikk vi inn i baren og
spurte; «Er det inngangspenger her?»
Barkeeperen svarte raskt og litt irritert:
«Her er det ikke noen inngangspenger.
Det er en Hodd Fellow´s logde som holder til der oppe.» Til dette kommenterte
vi at det spilte ingen rolle for oss hvem
eller hva de holdt på med oppe. Barkeeperen sa da ganske bryskt at «detta veit
dere ikke no om.» Det hadde han bokstavelig helt rett i, for vi hadde aldri hørt
om et slikt samfunn før. På vårt neste
spørsmål: «Hva kan vi gjøre for å komme inn?» ble vi informert om at først
måtte vi bli foreslått, og hvis vi hadde
god moral og en bra karakter, kunne vi
bli opptatt på et senere møte. Etter denne
refselsen dro vi på byen igjen og drakk
på flere musikkfylte vertshus, og kom tilbake til våre hjem i strålende humør.
Dette var mitt første møte med Odd Fellowship, mitt første møte og kunnskap
om Washington Lodge, selve «moderen»
til Odd Fellow Ordenen i Amerika.»
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Rebekkaloge nr 120 Gaia

det Gaia-dager i Sandefjord, der fokus
settes på verdens miljøproblemer og
barns oppvekstvilkår. Arrangementet
kalles Framtidsskipet Gaia. Samtlige
av byens skoler er med på prosjektet.
Rebekkaloge Gaia har da også til
intensjon å satse på arbeidet for barn
og barns miljø og oppvekst i tråd med
Odd Fellow Ordenes idealer. Dette er
en del av arbeidet for å gjøre vår Ordens virksomhet tidsaktuell.

80 år i Sandefjord

På bildet i nederste rekke fra venstre: OM Mette Johanne Sundve, DSS Berit Halvorsen, Eks OM Gunn Wold. Øverste rekke fra venstre:
Kasserer Inger Marie Mathisen, Skattmester Randi Helen Follstad, UM Rigmor Holm Wærnes, Sekretær Berit Bugsett og CM Anne
Aasrøm Kristiansen

Ny Rebekkaloge i Sandefjord
Rebekkaloge nr 120 Gaia ble instituert i
Sandefjord 19. februar 2005. Logens navn
er ikke smålig. Etter de gamle myter er
Gaia det første vesen som kommer til syne etter tilværelsens kaos. Hun representerer derved det første faste punkt. Navnet Gaia betyr egentlig Moder jord, eller i
latinisert gudeform, gudinnen Terra Mater.
Odd Fellow
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I

1990 ble miljøskipet Gaia bygd
som en kopi av Gokstadskipet, vikingskipet som ble gravd ut ved
Sandefjord og som nå befinner seg i
Vikingskipmuseet på Bygdøy i Oslo.
Gaia seilte over Atlanterhavet til Nord
Amerika, og ble i New York utnevnt
til ambassadør for alle verdens barn.
Skipet skulle bidra til å sette søkelyset
på verdens miljøproblemer og barns
oppvekstvilkår. Skipet eies nå av Sandefjord kommune. Hvert år arrangeres

I 1926 ble den første Odd Fellow loge
instituert i Sandefjord. Det var loge nr
15 Kongshaug. Dette var i den andre,
store ekspansjonsperioden for Ordenen utenfor Oslo. Den første ekspansjonsperioden kom i 1918 da det ble
instituert loger i Trondhjem, Bergen
og Stavanger. I 1919 kom det også loger i Kristiansund, Haugesund og Ålesund.
30 år etter ble det instituert en ny
loge i Sandefjord, nemlig Loge nr 48
Færder. Som vi kan lese annet sted i
dette nummer av Odd Fellow Bladet,
er denne loge nå 50 år.
Den store ekspansjonsperioden for
Rebekkalogene kom etter 2. Verdenskrig. Fra 1960 til 1970 ble det instituert mer enn tyve Rebekkeloger over
hele landet. Ikke mindre enn fire ble
instituert i Vestfold i byene Porsgrunn,
Tønsberg, Sandefjord og Larvik. Rebekkaloge nr 37 Verdande var først
ute i Sandefjord, og ble instituert 20.
november 1965. Som den eneste Rebekkaloge i Sandefjord har det vært
en jevn og god vekst i nærmere førti
år. Med den gode vekst fulgte også det
naturlige spørsmål om ikke logen burde ekspandere og danne en ny Rebekkaforening? Som igjen skulle danne
en ny Rebekkaloge? Alle gode krefter
samlet seg om dette. Rebekkaforeningen ble stiftet, og har siden starten arbeidet målbevisst for å danne grunnlaget for en livskraftig og ny Rebekkaloge.

Sandefjord
– en Ordensby
Odd Fellow Ordenen har nå virket i
Sandefjord i åtti år, og den har fått et
stort nedslagsfelt i byen. Alle Ordenens loger har et godt og drivende arbeid, og det er ikke sjelden at flere i
en familie er medlem av Ordenen. Likeledes følger nye generasjoner opp i
de tidligeres fotspor. Men byen har

også vært under store forandringer på
alle måter. Ikke minst har hvalfangsten som i sin tid var et karakteristikum og en bærebjelke i byens
næringsliv nå blitt overtatt av nye
virksomheter.
Rekrutteringen til Ordenen er også
upåklagelig. Den nye Rebekkalogen
har i skrivende stund seks som søker
om å bli opptatt, og logen har nettopp
tatt opp tre nye søstre. Dette skaper
både positive holdninger og optimisme.
Rebekkaloge Gaia ser det som særlig viktig å satse på arbeid for barn og
barns oppvekstmiljø. Den gir et fast
månedlig bidrag til en SOS-barneby
som er under oppbygging, og skal ha
sitt eget fadderbarn når byen er ferdig.
Allerede Julen 2005 så logen seg i
stand til å gi en pengegave til barneavdelingen på Sykehuset i Vestfold.
Som ny loge har Rebekkaloge Gaia
alle muligheter. Den satser på at logens indre liv skal bli slik at søstrene
gjennom sitt logeliv får inspirasjon til
å virkeliggjøre Ordenens grunnsetninger der de ferdes.

Den store dag
19. februar ble Rebekkaloge nr 120
instituert og de nyvalgte embedsmenn
installert. Stor Sire Harald Thoen med
sine Storembedsmenn foretok den
høytidelige institueringen. For alle søstrene i den nye loge var dette en uforglemmelig stund. Ingen av dem som
var til stede vil noen sinne glemme
dette, uansett hvor gamle de blir.
Logens Chartermedlemmer er:
• Gunn Wold
• Mette Sundve
• Rigmor Holm Wærnes
• Randi Skoglund
• Randi Follstad
De fikk overrakt logens Fribrev av
Stor Sire, og deretter kunne installasjonen av embedsmenn ta til.
Etter instituering og installasjon i
samsvar med ritualer og sedvane og
gjennomført med all den stil og verdighet som er et av vår Ordens kjennetegn, gikk hele forsamlingen over
til et festlig taffel som også inkluderte
et tradisjonelt innhold som av den
grunn ikke ble mindre smakfullt og
gedigent.
UM Rigmor Holm Wærnes fikk sin
ilddåp som kveldens toastmaster og
gjennomførte dette utmerket. EksOM
Gunn Wold fremførte aftenes prolog
skrevet av EksOM Gerd Solberg
Odd Fellow
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Thorsen. OM Mette Sundve trakk opp
perspektivene for Rebekkaloge Gaias
fremtidige arbeid slik at ingen var i
tvil om hvorfor denne logen i dag ble
instituert. Og hun takket Stor Sire og
de deltagende Storembedsmenn for
deres innsats og innsatsvilje.
Stor Sire Harald Thon innledet talernes og gaveoverrekkernes rekke.
De mange gode ord og de mange vakre gaver vil være et aktivum for den
nye logen når den nå skal til med å
virkeliggjøre idealene.

Enda et arbeidslag
Enda et nytt arbeidslag tar nå fatt i vår
Orden. Det skal arbeides innad blant
søstrene slik at de kan få den personlige utfordring og vekst som vår Orden
ønsker de skal få gjennom sitt medlemsskap. Og de skal oppleve og virkeliggjøre visjonene i Vennskap,
Kjærlighet og Sannhet.
Med en slik utfordring vil ikke en
dag bli likegyldig og ikke et møte kjedelig.

Odd Fellow- og
Rebekkaloger i
Vestfold:
Rebekkaleir nr 6 Tunsberg
Rebekkaloge nr 28
Margret Skulesdatter
Rebekkaloge nr 37 Verdande
Rebekkaloge nr 42 Skuld
Rebekkaloge nr 95 Kristin
Rebekkaloge nr 100 Sarepta
Rebekkaloge nr 120 Gaia
Odd Fellow leir nr 8 Vestfold
Odd Fellow loge nr 15 Kongshaug
Odd Fellow loge nr 26 Svenør
Odd Fellow loge nr 27
Kong Sverre
Odd Fellow loge nr 40 Vern
Odd Fellow loge nr 48 Færder
Odd Fellow loge nr 85
De Tre Holmer
Odd Fellow loge nr 117 Oseberg
Odd Fellow loge nr 120
Colin Archer
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Nye brødre og søstre

Lokalstoff/Aktuelt nytt fra Storlogen

Nye Ordensmedlemmer og Veteraner

Nye Ordensmedlemmer og Veteraner

Nye brødre:
1 NORVEGIA
Stavanger/Oslo
Kristiansen, Baard
2 EIDSVOLD Oslo
Eng, Bjørn
Blankvoll, Aage
9 EKESTUBBEN
m.d.g.s. Stavanger
Laursen, Kim Roger
Larikka, Petter
12 KONGSSTEN
Fredrikstad
Larsen, Jostein
13 MALM Narvik
Kristiansen, Harry
Eriksen, Vidar
14 POLARLYS Harstad
Norheim, Arne Johan
Fredheim, Eivinn
Forsaa, Gisle
35 HEIDMORK Hamar
Grødtlien, Hans Even
Dalen, John Ragnar
37 VOLUNTAS Gjøvik
Bechmann Pedersen, Kjell A.
Bechmann Pedersen, Per H.
43 NORDLYS Honningsvåg
Nilsen, Lars Peder
45 BAUNE Fredrikstad
Hansen, Jan Magne
Syversen, Jens-Henrik
Sandhaug, Per Arnfinn
47 GRENMAR Porsgrunn
Nordfonn, Ragnar
48 FÆRDER Sandefjord
Erlandsen, Espen
50 BERGENSIANA Bergen
Samuelsen, Stein
51 FOLDEN Moss
Solbakken, Jan Rune
Tveit, Trygve
52 CATENA Haugesund
Tollaksen, Arthur Krisrian
Vikene, Bjørn Villy
Strønstad, Espen
Jensen, Oddbjørn
Vikse, Rune
64 OLAF HALLAN
Drammen
Dahle, Håkon Wisløff
Thomassen, Tore
68 LANDEGO Bodø
Karlsen, Jan Georg
Andreassen, Kim-Harry
Allstrin, Stein
73 NAMSEN Namsos
Sørhøy, Ketil
75 VERITAS Fagernes
Moen, Per
84 DE TRE KJEDELEDD
Finnsnes
Jørgensen, Øystein
85 DE TRE HOLMER
Holmestrand
Toftner, Idar Erlend

Kleppe, Henny Wenche
Samdal, Åse Tveit
70 ARCTANDRIA Svolvær
Skaar, Anita Håvardsen
Marhaug, Liv Helfjord
Åsheim, Ragnhild
Skaar, Siw Merete Sørvaag
Johansen, Wenche
74 AURORA Stokmarknes
Johansen, Anne Marie
Øyahals, Merethe
Paulsen, Vigdis H.
78 HEBE Drammen
Brunsvik, Gabriele Renate
80 VELA Vadsø
Olsen, Astrid Brekken
Stærk, Hilde Camilla
Olaussen, Sigrid Beate
86 ANGELICA Steinkjer
Helge, Ellinor
90 HANNAH Ski
Gudvang, Anne-Lise
Larsen, Torun
Nymand, Turid
93 KAPRIFOL Arendal
Aanonsen, Randi Sataslaatten
Tellefsen, Thora
Yttrelid, Torhild
105 DE SYV SØSTRE
Sandnessjøen
Botn, Marit Flataker
106 EMBLA Kristiansund
Eriksen, Evy Karin Opdahl
Widme, Ingrid Sofie
Solheim, Jannicke Elisabeth
108 KIRSTEN FLAGSTAD
Hamar

Hurum Arnesen, Lars
94 MARTIN LINGE Måløy
Tonheim, Jarle Jan
95 ISEGRAN Fredrikstad
Hulleberg, Erik
Dietzel, Odd
103 LISTER Farsund
Årnes, Geir
Hausvik, Tor Inge
106 BODIN Bodø
Hammernes, Roger
107 TORUNGEN Arendal
Eidbo, Eivind
Sandnes, Ivar
Jacobsen, Rune
108 STEINVIKHOLM
Stjørdal
Engan, Bjørnar
Auran, Hilmar
Auran, Hilmar
Klevan, Ole Svein
111 OLAV TRYGGVASON
Trondheim
Mikalsen, Arvid Andreas
Mørch, Jørgen
113 FLÅVÆR Ulsteinvik
Flø, Atle Birger
Osborg, Robert
134 GODTHAAB Sandnes
Torgersen, Arne Garmann
Helliesen, Arne
Surdal, Karl-Helge
135 MÆRDØ Arendal
Sti, Bjørn Anders
Lenz, Michal
136 MILLENNIUM Oslo
Farstadvoll, Arild
137 FRIAREN Stranda
Øverland, Frank-Olav
Berge, Kjell
Furset, Trond
138 CHRISTIAN
FREDERIK Moss
Pedersen, Arthur Emil
Johansen, Colin Rubin
143 LODENGIA Lødingen
Kvalø, Erling Bjørnar

Slåtta, Arne Helge
38 BJARG Åndalsnes
Fiva, Asbjørn
Hansen, Sigmund Leif
40 VERN Horten
Ødegaard, Øyvind
50 BERGENSIANA Bergen
Østad, Einar
51 FOLDEN Moss
Berger, Odd Øiestad
52 CATENA Haugesund
Hausken, Kristian Henrik
54 LOFOTKJEDEN
Svolvær
Benjaminsen, Otto Reidar
59 HERMAN ANKER
Hamar
Høgetveit, Tore
Klingenberg, Bjørn
62 HÅKON Mysen
Sjursen, Ernst
64 OLAF HALLAN
Drammen
Lauvrud, Knut
65 BOREA Tromsø
Hermansen, Georg Magnus
71 ØYFJELL Mosjøen
Arntzen, Arne Johan
Jenssen, Kolbjørn
88 HÅKON DEN GODE
Stord
Vikanes, Ansgar
93 HENRIK Trondheim
Furberg, Willy
Gram, Aage
Hagedal, Ivar Roger
100 OLAV HARALDSSON
Sarpsborg
Reiersen, Ragnvald
105 ØSTHAV Vadsø
Stærk, Hans Andreas
136 MILLENNIUM Oslo
Thoresen, Rolf Erling
142 ISHAVET Tromsø
Smestad, Ole
143 LODENGIA Lødingen
Olsen, Espen Martin Bøe

25-års Veteraner:
16 HIMINGEN Notodden
Navelsaker, Nils Erik
20 FRIDTJOF NANSEN
Oslo
Rønneberg, Per Dagfinn
25 SAM. JOHNSON Bergen
Folkedal, Odd Frode
Lund, Finn Emil
Michelsen, Bernhard Johan
Thorsheim, Olav
28 AGDESIDEN
Kristiansand
Børstrand, Nils
32 VIKEN Oslo
Larvåg, Tore Fredrik
Wille, Hans Fredrik
33 SØLVET Kongsberg

40-års Veteraner:
1 NORVEGIA
Stavanger/Oslo
Espen, Per
18 VARNA Moss
Westby, Håkon
26 SVENØR Larvik
Hansen, Leif Willy
Aasheim, Aage Fredrik
28 AGDESIDEN
Kristiansand
Huseth, Alf Mardon
35 HEIDMORK Hamar
Dahl, Leif Erik
49 HARDANGER Odda
Frøystein, Magne
53 VESTEROMD Sortland
Jægtnes, Sture

Odd Fellow
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69 SANKT OLAV Sykkylven
Blindheim, Kårstein Norvald
100 OLAV HARALDSSON
Sarpsborg
Myhre, Terje
50-års Veteraner:
47 GRENMAR Porsgrunn
Wang, Olaf Trygve
56 JOHAN Oslo
Haugerud, Rolf Olav
62 HÅKON Mysen
Evensen, Paul Bernhardt
76 STIKLESTAD
Levanger/Verdal
Torgersen, Judolf
Nye søstre:
7 DE HVITE LILJER
Kristiansand
Hadjerrouit, Kari V Johansen
8 MIDNATSOL Narvik
Ravlo, Eli
Opshaug, Lisbeth
Jæger, Marit
12 ELISABETH Stavanger
Berggraf, Frøydis
Farstad, Gretha
13 RUTH Haugesund
Aarekol, Åse
19 TACITA Kristiansund
Skram, Liv Frøydis
Aasbakk, Silbjørg Kristine
21 MAUD Hamar
Holm, Åse Nuvstad
22 NOOMI Stavanger
Lea, Målfrid
25 IRENE Oslo
Nybraaten, Kari
Østmoe, Torild
29 IRIS Drammen
Hennum, Bjørg
Aass Iversen, Lillian Edith
Ustaheim, Torill Kristin
35 ARNICA Gjøvik
Myhren, Anne Berit
Stubberud, Berit
36 TINN Rjukan
Dalbak, Hilde
37 VERDANDE Sandefjord
Brudal Sørensen, Gunn L
Eriksen Næss, Kari Anita
42 SKULD Larvik
Lie, Anne Grethe
Sørum, Bente
47 VICTORIA Oslo
Langmyr, Elin
Backer, Mette von der Ohe
58 GUDRUN Levanger
Guddingsmo, Nina Merete
Thingstad, Randi
59 SELENE Finnsnes
Jensen, Else
Gjenga, Heidi Synøve
Jørgensen Rønneberg, Monika
69 ATHENE Haugesund

Bratlie, Bente Elisabeth
Skymoen, Grethe
Dieseth, Ingrid Buanes
Holmsveen, Judith Rozalia
119 MALI Molde
Thomassen, Tove Anita

Kvarberg, Kari Synnøve
Gjestvang, Karen Aagot
Johansen, Helga Aashild Slette
Kvarberg, Mari Torbjørg
36 TINN Rjukan
Grov, Torill
38 ASTRID Sarpsborg
Mathisen, Anne M Wergeland
43 KILDEN Mosjøen
Solbakk, Magnhild
44 VENIA Sykkylven
Aursnes, Haldis
Smørdal, Astrid
46 SYMRA Ørsta/Volda
Solbakken, Olaug
Holvik, Bjørg Nancy
48 DUEN Notodden
Odden, Anne Marie
Steinhaug, Bjørg
53 GYDA Fagernes
Thorsen, Thyra
Brustad, Marit Aarø
56 CAMILLA COLLETT
Kristiansand
Christiansen, Karin Bjørg
Ribe, Elisabeth
57 RØSSLYNG Bergen
Nielsen, Ellen Karin
Steen-Hansen, Inger Sophie
59 SELENE Finnsnes
Tollefsen, Sylvi K Hofsøy
60 FJELLBRUD Glomfjord
Rognan, Lilly
64 ELSE Fredrikstad
Iversen, Marit
Arendt, Eva
74 AURORA Stokmarknes

25-års Veteraner:
4 PAX Trondheim
Nordtug, Torveig
11 CONCORDIA Tromsø
Enoksen, Astrid Møller
14 DAGMAR Steinkjer
Tuset, Jorid
Nåvik, Ingeborg
Larsen, Jane Alise
15 VIA NOVA Skien
Bakke, Karin Synnøve
Buer, Torgunn
17 UNITAS Halden
Dahl, Anne-Marit E.
20 MÄRTHA Trondheim
Borgh , Kari Asbjørg Loraas
21 MAUD Hamar
Sollerud, Berit
25 IRENE Oslo
Heldre, Else Dalbøge
Hillås, Turid
Fevang, Reidun
29 IRIS Drammen
Sunde, Gerd
30 SIGRID UNDSET
Lillehammer
Brandstadmoen, Ellen Birgit
33 CORONA Kirkenes
Danielsen, Elsa-Marie
35 ARNICA Gjøvik

De to kamerater og bjørnen
To gutter var engang ute og gikk på en vei. Gode
venner og vel forlikte var de. Best som det var får
den ene øye på en bjørn. Han smetter opp i et tre
uten å si et ord til kameraten sin.
Nå hadde den gutten som ble stående igjen på veien
hørt si at bjørner aldri rører en livløs person. Derfor
la han seg ned og lot som om han var død.
Bjørnen kom byksende og undersøkte ham både vel

Odd Fellow

Elvegård, Arnhill
114 NORA Skien
Andersen, Vera Hammer
121 ROSE Mo i Rana
Hagen, Hjørdis
40-års Veteraner:
4 PAX Trondheim
Iversen, Ellen
Berg, Klara Marie
7 DE HVITE LILJER
Kristiansand
Jensen, Ebba
15 VIA NOVA Skien
Semb, Synnøve
Jensen, Anne Sofie
32 HILD Molde
Sivertsen, Magnhild
Gjendem, Heddy
33 CORONA Kirkenes
Aarnes, Bergljot
37 VERDANDE Sandefjord
Johansen, Inger Marie
Christiansen, Johanne
41 MIRJAM Honningsvåg
Elde, Anne Haavik
71 MORIA Tromsø
Norvik, Gudrun
Henriksen, Lita
Bjørnsborg, Elise
60-års Veteraner:
4 PAX Trondheim
Kvam, Ruth

og lenge. Den både snuste, luktet og stakk snuten
sin inn i guttens øre. Men gutten holdt pusten og lå
dørgende stille. Da bjørnen hverken merket liv eller
pust, lot den gutten bare ligge der og ruslet til skogs
igjen.
Da all fare var over, krabbet gutten i treet ned igjen
og vennene fortsatt som før bortover veien.
«Si meg en ting» sa gutten som hadde sittet oppe i
treet - «hva var det bjørnen hvisket i øret ditt?»
«Å, jeg husker ikke så nøye» sa gutten som ble undersøkt av bjørnen. «Men én ting husker jeg helt tydelig. Bjørnen sa at jeg aldri måtte stole på en venn
som jeg ikke hadde prøvd i nødens stund.»
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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
BILVERKSTEDER
Automobil 2000 Kr. sand 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

Hermann Olsen

38 01 69 00

4626 KRISTIANSAND S

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
Charter-tur AS
REKLAMEBYRÅER
Embla Reklamebyrå
RENSERIER OG VASKERIER
Marthes Renseri
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
Kjell A Kristiansen

61 12 06 00
69 25 02 22

2890 ETNEDAL
1532 MOSS

Tor Håland

52 73 80 50

5522 HAUGESUND

Marthe Ree Lian

74 82 14 88

7500 STJØRDAL/7014 TRONDHEIM

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: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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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 170,kr 307,kr 610,kr 340,kr
50,kr 162,kr 1 592,kr 1 163,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 03/06

OFB 3•06

Netto fortjeneste tilfaller Odd Fellows
forskningsfond for MS-sykdommen.
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Dan Erik Aggvin

Redaktørens refleksjoner

Kvifor
er vi så
redde?

M I N
M E N I N G :

DAN-ERIK AGGVIN

E

g har konkludert med at vi
er redde. Vi er redde for
konsekvensar. Uansett kva
vi gjer, er vi redde for konsekvensane det vil få.
Sorterer vi ikkje boset vårt
rett, er vi redde for miljøproblema det skapar (i alle fall burde vi
vere det). Sorterer vi boset vårt
rett, er vi redde for miljøproblema det skapar når det sorterte
avfallet vert frakta landet rundt
for å verte behandla på rett måte.
Sender vi borna våre i barnehagen, er vi redde for alt som kan
gå galt medan dei er der. Det finst
jo trass alt farlege leikeapparat og
av og til har ein straffedømt klart
å lure seg til jobb i ein barnehage.
På den andre sida – held vi borna
heime frå barnehagen, får dei jo
ikkje den sosiale treninga dei må
ha – og så får det konsekvensar.
Slik kan vi halde på i det uendelege. Vi er redde for konsekvensane av det vi gjer. Vi er

også redde for konsekvensane av
at vi ikkje gjer det. Det som endar opp med å avgjere kva vi gjer
er som oftast:
Apati: Vi let ting skure og gå,
og så ser vi kva som skjer etter,
utan at vi tør tenkje på konsekvensane på førehand.
Entusiasme: Vi veit at det er
konsekvensar, men verdien av det
vi har no vert vurdert til å ha større verdi.
Eufori: Vi er så oppglødd av
moglegheitene noko har at vi
ikkje hugsar at vi burde ha tenkt
på konsekvensane på førehand.
Demokrati: Vi vel nokon andre
til å gjere vurderingane, høyrer
på dei og glir inn i ein av dei andre tre tilstandane.
Resistens: Vi vert så overvelda
av tanken på konsekvensane at vi
ikkje gjer noko i det heile.
Eg er fullstendig klar over at
dette ikkje er ordbokforklaringar.
Og at eg set ting på spissen. Det
er berre for å få fram poenget.
Det er nok fordi eg nett no er i
tilstanden eufori, eg er oppglødd
over moglegheitene til å få fram
ein bodskap, men hugsar kanskje
ikkje at eg burde ha tenkt på konsekvensane på førehand.
Men kva er så bodskapen min?
Det var dette med å vere redde.
Vi er nemleg ikkje berre redde
for handlingar. Vi er også forferdeleg redde for ord. Også her er
det konsekvensane vi er redde
for. Konsekvensane av å bruke
enkelte ord. Eg har eit døme du
kan smake på: Ordet «rasisme».
Det er vi redde for å bruke. Vi er
redde for å kalle eit avisoppslag
rasistisk. Vi er redde for å kalle
medmenneske sine haldningar for
rasistiske. Kvifor det? Er vi redde
for konsekvensane?
Eg skal på ingen måte stå på

Odd Fellow
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min høge hest og seie at eg er betre enn nokon. Til det er eg alt for
redd for konsekvensane. Kastar
du stein i glashus, vil noko knuse, og kanskje vert du sjølv full
av glasskår. Står du på ein høg
hest, er det lett å dette ned. Og eg
kan ikkje ein gong ri.
Eg har aldri sagt til nokon at
dei er ein rasist. Men det er kanskje ikkje naudsynt? Det går
kanskje an å seie at eg ikkje er einig med haldningane dei har, at
menneskesynet deira er ekskluderande? Ein venezuelansk forskar
eg nyleg høyrde foreslo at det var
mogleg å seie at nokon formidla
eit rasistisk bodskap og så stille
spørsmålet: Det var vel ikkje
meininga?
Enkelte kommunar betalar store summar for å tiltrekkje seg nederlenderar og andre europeerar
som kan busetje seg i kommunane deira. Samstundes er nokre av
dei lite villige til å ta imot flyktningar med opphaldsløyve, sjølv
om det følgjer med statleg støtte.
Forståeleg argumentasjon om
lettare integrering kan lesast i
avisene. Er dette saker der ordet
rasisme skulle ha vore trekt inn?
Eller vert konsekvensane for store då? Er vi for redde? I slike saker trur eg at eg hamnar i tilstanden apati. Eg let ting skure og gå,
og tenkjer ikkje på konsekvensane. Eller er det det eg kalla demokrati, at andre tek avgjerdene for
meg.
Uansett er det kanskje lurt av
og til å gi blaffen i både hestar og
glashus, finne ein høg mur, klatre
over den og ta vegen inn i det
ukjente på andre sida. Utan tankar om konsekvensane. Dei kan
vi av og til lære litt av undervegs.
Utan at vi treng å vere redde.
Med hilsen i V. K. & S.
Dan-Erik Aggvin

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

V

i hører fra tid til annen om
klikker i loger og leire. Klikker oppfattes som noe negativt, noe ekskluderende, noe som er
seg selv nok. Derfor bør klikker være
et fenomen som vi sterkt motarbeider.
Men da må vi ført finne svar på dette
grunnleggende spørsmål: Hva er en
klikk?
For en tid tilbake var jeg i en loge
og overhørte kommentaren: «Der sitter det en klikk!» Jeg skjerpet meg.
Men det jeg så var bare en gruppe
brødre som satt og hadde det svært
hyggelig og morsomt sammen. Da jeg
nærmet meg, var det raskt en som
gjestfritt fant en stol til meg, og dermed var jeg blitt en del av den såkalte
klikken. I ettertid spurte jeg meg hvorfor dette ble kalt en klikk når kretsen
var åpen for alle som ville være med i
den?
Dette var en nyttig ettertanke og
lærdom.
Det er definitivt ikke klikkvesen at
mennesker finner sammen, trives i
hverandres selskap og har det festlig.
Det er jo nettopp dette vi skal tilstrebe
på våre ettermøter.
Klikkens vesen er derimot noe helt
annet. Det er når det dannes lukkede
sirkler som ingen andre kan komme
inn i.
Dette finner du snart ut av hvis du
utviser litt initiativ. Hvis du går bort til
en gruppe som sitter sammen og åpenbart hygger seg, og stiller spørsmålet:
«Kan jeg slå meg ned her?» merker du
snart om du har med en klikk å gjøre
eller ikke.
Ellers kan man jo for sin egen del
ha gode leveregler som motvirker
utvikling av klikkdannelser. Eks Stor
Kapellan Johan Wilhelm Fraas fortalte
meg at han bestrebet seg på aldri å sitte sammen med de samme brødre på
to logemøter etter hverandre. Det syn-

Utenlandske
adresser:

Foto: JEJ

es jeg er en flott leveregel og en glimrende måte å få kontakt med samtlige
medlemmer i en loge.
Vi nordmenn er vel ikke så godt
trenet i dette med å sirkulere i selskapslivet eller å konversere med folk.
Men nettopp derfor er det godt å ha en
del leveregler som øker de sosiale ferdigheter. Hele livet er vi i utvikling.
Det gjelder også de sider av oss som
skal mestre det sosiale samspill fra vi
er barn til vi forhåpentlig blir gamle.
Da er det å danne lukkede klikker
som er stengt for andre en sikker
bakevje. Da gjelder det å komme ut av
den raskest mulig. Da kan vismannen
Johan Wilhelm Fraas være en god veileder.
Lykke til med sirkuleringen!
Kjell-Henrik Henriksen
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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

OFB 3•06

21.05.06

18:56

Side 24

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

Vårnatt
Du er så uroleg i natt bonde,
kva er det som plagar deg?
Ikkje le søster
men eg tenker på vipene.
Tenker du på vipene?
Sonen min harvar åkrane nå,
eg plar sette opp staur
der det er vipereir
men eg veit ikkje
om Jon bryr seg med det,
han er så effektiv,
nyutdanna,
eg er så uroleg
for vipene.
Kunne du ringe han søster?
Helsa han frå meg
og seia at det er helst
i Rondemyrteigen
vipa held seg.
Eg har berga
så mange vipereir der,
men du må ringe i natt søster,
Jon er så tidleg ute
med traktoren.
Halvor J. Sandsdalen

Roald Tellnes: «One Love»

