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Stor Sire har ordet

Foto: Sturlason

O

Ann Evy Aurdal

Kjærlighet
– vår Ordens
grunnmur

rdet kjærlighet benyttes ofte og
med god grunn, i vår Orden.
Kjærlighet er det sentrale og
bindende ledd i så vel Odd Fellow Ordenens motto som i kjerneinnholdet i
samtlige ritualer. Ordet kjærlighet kan
også sies å være det som dekker alle
Ordenens budord, og som finnes i Den
Norske Storloges segl. Vi kaller også
disse budordene for vår Ordens formålsparagraf.
Professor i psykologi, Robert Sternberg, benytter en modell hvor han beskriver kjærlighet som tre komponenter; intimitet, lidenskapelig og forpliktende. Det kan vel neppe herske
tvil om at betydningen av ordet kjærlighet, slik det tilkjennegis innen Odd
Fellow Ordenen, er nestekjærlighet
som er oppofrende og ubetinget. Man
skal imidlertid ikke se bort fra at kombinasjonen av intimitet og forpliktende kjærlighet har sin betydning, men
da spesielt Ordensmedlemmene i mellom. Jeg tenker da overhodet ikke på
fysisk tiltrekning eller romantikk, men
mer på den samværsform som er naturlig i forbindelse med våre møter el-

ler i privatlivet blant søstre eller brødre. Forpliktende kjærlighet bør være
naturlig for enhver søster og bror innen vår Orden. Forpliktende kjærlighet er menneskekjærlighet slik den tilkjennegis gjennom Odd Fellow Ordenens ritualer. Og for de som ikke tenker på det til daglig; et medlemskap i
Odd Fellow Ordenen er sterkt forpliktende.
Vi mennesker oppfatter ordet kjærlighet på forskjellige måter. Mange
har nok vanskelig for å se dette ordet i
en annen betydning enn romantikk,
flørt eller besettelse. Kanskje ligger
også ordet sjalusi innflettet i ens tankegang. Enkelte personer har gitt uttrykk for at kjærlighetens vesen er
selvutvidelse og ekspansjon. Det å utvise nestekjærlighet, eller menneskekjærlighet, vil utvilsomt gi muligheter
til å oppdage andre sider ved en selv,
og skape en ny og rikere identitet. Ordene vennskap og kjærlighet knyttes
innen Ordenen naturligvis også til
hverandre. Vennskapet kommer ofte
som resultat av utvist kjærlighet.
Egen samvittighet vil ganske sik-
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kert gi uttrykk for om den medmenneskelige kjærlighet får grobunn i ens
sinn. Samvittigheten vil derfor gi den
søster eller bror som «er seg selv nok»
stadige påminnelser om hvilken betydning, ikke bare Odd Fellow Ordenen, men et velfungerende samfunn,
legger i ordene, eller rettere sagt begrepene kjærlighet, nestekjærlighet,
menneskekjærlighet.
Fra markedsføring av produkter og
tjenester i aviser, TV og radio kjenner
vi til at budskap som gjentas i det uendelige setter seg. Fra skolen husker vi
at stadige gjentagelser av stoffet førte
til at vi tilslutt både lærte utenat og
forsto innholdet. Det samme gjelder
våre ritualer hvis innhold og fremføring stadig gjentas. Det må imidlertid legges til rette slik at stoffet oppfattes. Villigheten til å forstå, respekten for og forståelsen av innholdet, må
være tilstede.
Studier som er gjort viser at oppmerksomheten vår trekkes mot det
som øyet oppfatter som vakkert, estetisk, symmetrisk og behagelig. Legger
vi til, i tilknytning til vår Orden, høytidelighet, alvor, symboler, farger, lys,
musikk, forpliktelser og felleskap forstår vi hvorfor loge- og leirsaler innredes og utsmykkes i henhold til fastsatte regler. Likeledes forstår vi hvorfor
det er ønskelig med stor grad av likhet
i loge- og leirsalenes innredning, og i
ennå større grad av likhet i fremførelsen av ritualene.
Odd Fellow Ordenen legger altså til
rette for at alle dens medlemmer, gjennom sine loge- eller leirmøter, i sine
Ordenshus, skal kunne utbre kjærlighet med basis i medmenneskelighet,
til så vel familie som andre.
Kjærlighetens veier er uransakelige.
Kjærlighetens uttrykk er utallige.
Hvilke er dine?
I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Harald Thoen
Stor Sire

Ansvarlig utgiver:
Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F
Redaktør:
Kjell-Henrik Henriksen•henriksen@asker.online.no
Redaksjonen avsluttet:
23. juli 2006
Redaksjonsavslutning neste nr:
14. september 2006
Opplag:
21 000
Layout/foto/repro:
Jon Esben Johnsen
Illustratør:
Svein Geske
Trykk:
SIA ConceptMedia
Ettertrykk:
Forutsetter tillatelse fra Redaktøren

2

Bladet

Kvalitet
i Logearbeidet

Innhold
4•06

D

et er blitt et symptom på vår tid at
mange mennesker viker tilbake
for å påta seg forpliktelser. Ofte
får man inntrykk av at man heller vil nyte
fordelene av andres arbeide enn å yte noe
selv.
President Kennedy sa i en av sine velformulerte taler: «Spør ikke hva Amerika
kan gjøre for deg, spør hva du kan gjøre
for Amerika».
Får jeg lov å snu dette til våre forhold:
«Spør ikke hva logen kan gjøre for
deg, spør hva du kan gjøre for logen».
I våre loger kommer svært mange i
den situasjon at de blir enda mer aktive i
logearbeidet, gjennom å være med i embedskollegiet. Det er en tillitserklæring
som de aller fleste takker ja til.
Mange gjør også betydelig innsats
utenom embedsverket, enten det skjer i
logesalen eller på ettermøtene.
Som embedsmenn velges, hos oss som
andre steder, personer som kan være forbilder og veiledere for de øvrige medlemmene. Samtidig skal de fremstå som eksponenter for tradisjon, stil og kvalitet,
og de skal være utadvendte representanter
for logen og Ordenen.
Enhver embedsmann uansett embedsstilling, har sitt individuelle ansvar for
dette, og inngår samtidig i et samstemt
kollegium som arbeider i samme retning.
I alle sammenhenger er vi først og
fremst oss selv, mennesker skapt med, og
gitt, individuelle kvaliteter og ferdigheter
ulikt alle andre. Vi har ulike måter å løse
oppgaver på, men det finnes likevel en
felles oppskrift for alle embedsmenn, for
hvordan man utøver sin gjerning. Den
fremkommer gjennom øvelser, forberedelser og felles forståelse av ritualenes
innhold.
Vi skal holde fast på våre seremonier
og være bestemte og kvalitetsbevisste i
det rituelle. Samtidig søker vi medlemmenes oppmerksomhet på Ordenens
verdier som til syvende og sist skal medvirke til økt livskvalitet for enhver søster
og bror.
I blant høres argumentet om at søstre
og brødre er frivillige medlemmer, og at
Ordenen ikke kan kreve noe av medlemskapet. Endring i prioriteringene i dagens
samfunn skaper nye holdninger – vi skal
være tilstede for å nyte, ikke yte. Tidsånden uttrykkes på min netthinne ved et bilde skapt av tegneren Hagen i VG. Ola
Nordmann ligger med oppblåst mage, på

Deputert
Stor Sire
Ann Evy Aurdal
ei båre løftet av sultende kvinner og
menn, og yterer disse ord:
«Nå er jeg så mett at jeg begynner å bli
irritert».
Hvilke holdninger og hvilke prioriteringer skaper vi i våre liv og i vårt miljø
rundt oss?
Ved min opptakelse i Ordenen lærte vi
aldri å si nei når logearbeidet krevde det.
Vi deltar i logearbeidet for å ha et fristed for egen del, men også for å skape
gode relasjoner mellom mennesker. Vi vil
gjerne virkeliggjøre alle de gode intensjoner Ordenen står for, og som vi ønsker så
mange som mulig skal kunne ta del i.
La oss gjøre noe for fellesskapet, ikke
si nei takk – si ja takk – og tusen takk!
I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Ann Evy Aurdal
Deputert Stor Sire
Odd Fellow
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Intervju med Olav Eggum

INTERVJUET:
OLAV EGGUM

Intervju med Olav Eggum

kunne legge fra seg det daglige maset
og føle at man var blant venner.
• logen var et sted hvor man kunne
utvikle seg som menneske og medmenneske.
• i en loge ville man bli møtt med
medmenneskelig omsorg.
Min erfaring er at disse to traff spikeren på hodet. I min loge og blant
mine logebrødre har jeg opplevd hygge, trygghet, støtte og omsorg som har
satt varige spor hos meg. Spesielt husker jeg at jeg som ganske ung OM ble
vist respekt og fikk støtte fra eldre
brødre som ingen kunne forlange og
heller ikke forvente. Jeg tror at det er
særegent for vår Orden at man faktisk
får gode, støttende og varme venner
på tvers av store aldersforskjeller.
At slikt vennskap oppstår, er for
meg et klart bevis på den etiske vekstkraft og de medmenneskelige kvaliteter som kan vokse gjennom et logeliv.

Av KjellHenrik
Henriksen

Min far, Erik, hadde
en meget god venn i
Porsgrunn,
Johan
Ludvig
Mikkelsen.
Og
Johan
Ludvig
hadde igjen en svigerfar som ville ha
disse
to
vennene
med i Ordenen. Begge ville, men far var
på reise og kunne ikke. Derfor startet
først Johan Ludvik,
og deretter kom min
far.

H

an ble resipert i Loge
nr 55 Varanger i
1978, mens han tjenestegjorde ved garnisonen
der oppe. Men hele hans Ordensliv skulle bli knyttet til
Loge nr 33 Sølvet på Kongsberg. I 1981 ble min mor respiert i Rebekkaloge nr 48
Duen på Notodden bare tre
måneder før jeg som 25åring ble opptatt i Loge Sølvet. Så i løpet av omlag tre
år var hele vår lille familie
medlemmer av Odd Fellow
Ordenen.

Ingen vet noe
særlig på forhånd
Med alt en orden som vår
har å by på, kan ingen vite
noe særlig på forhånd, uansett hvor mye man vet. Min
far ville gjerne at jeg skulle

Logen er alfa og omega

Ordenen har
mer å gi enn
vi tar ut
bli medlem, men han hverken presset på eller fortalte
meg noe særlig. Men jeg
visste at han ønsket meg alt
godt og at han gjerne så meg
som Ordensmedlem, Han så
overhodet ikke på min unge
alder som noen hindring.
Da jeg fikk det obligatoriske hjemmebesøket etter at
jeg hadde sendt min ansøkning, mottok jeg også for

Odd Fellow
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første gang det jeg husker
som en innføring i hva Ordenen sto for. Det var to meget
erfarne og kloke brødre som
var på hjemmebesøk, nemlig
Olav Kyrre Olson og Simon
Hogstad. På spørsmål om
hva jeg kunne vente meg,
svarte de slik jeg kan huske
dette:
• logen var et hyggelig
sted i den forstand at man

Jeg har hatt embeder i nesten hele mitt
Ordensliv. Jeg har tjenestegjort både i
loge, leir og i Storlogen. Men jeg ser
tydelig at det er i logen Ordenslivet
har sitt virkelige og avgjørende liv.
Det er i logen vi formes. Det er i logen vi prøves. Det er i logen vi utvikles. Satt på spissen kan vi si at realiseringen av alt hva Ordenen står for,
skjer i logen. Det er hos den enkelte
bror og søster dannelse, prøvelse,
vekst, nederlag og utvikling finner
sted.
Sterke krefter i vårt samfunn setter
søkelyset og oppmerksomheten mot
toppen av strukturene. Det kan også vi
lett komme til å gjøre, nesten av gammel vane. Men det er etter min erfaring og oppfatning feil. Det er på det
enkelte logemøtet den etiske fostring i
vår Orden finner sted. Derfor kan vi
også si at dersom man i et logemøte
ikke får en slik fostring, er møtet forfeilet. Jeg tror vi må bruke mer krefter
på å understreke dette og å realisere
fostringen. Det kan bety mindre formalisme, mindre tid til byråkratiske
unødvendigheter, men mer tid til rituell og etisk fordypning.
Som CM i tre perioder og som Stor
Marsjall nå i tredje periode har jeg
mer enn de fleste kommet i kontakt
med ritualer av alle typer. Om disse er
det mange meninger, og det kommer
stadig forslag om forandringer, gjerne
på detaljer.
Jeg har spurt meg om disse forand-

ringene ikke vanligvis er et forsøk på
å forenkle i stedet for å fordype seg.
Hvis vi da faller for fristelsen til å forenkle, kan vi fjerne mulighetene for å
fordype oss. Dette er arbeidet med ritualene både alvorlig og ansvarsfullt.
Jeg og flere med meg har hatt helt
spesielle opplevelser i denne sammenheng. Avsnitt i ritualene som man
kanskje syntes vanskelige å forstå,
kan plutselig vise seg å gi ny innsikt.
Og dette kan skje etter mange års omgang med tekstene. Plutselig ser du
noe nytt som du ikke ante var der.
Når man opplever noe slikt, blir
man ganske raskt langt mer forsiktig
med å gå inn for innfallsløsninger eller billige forenklinger. Da kan det
heller være at man bør si med Henrik
Ibsen: «Bryt meg veien, tunge hammer, til det dulgtes hjertekammer. . .»
Og denne veien tar det tid å gå.

Ordenen er en
god ramme om et liv
Med en far som yrkesoffiser var det
vel ikke unaturlig å gå noe av samme
vei. Men dette ble forholdsvis kortvarig, blant annet på grunn av møte med
krigens realiteter i Libanon. Når man
som 22-årig troppsfører kommer i
skuddlinjen med ansvar for medmennesker, forsvinner mulig romantikk og
lek. Da blir det bokstavelig talt blodig
alvor.
Vel hjemme igjen ble det en kort
tur innom forsikring før jeg havnet i
databransjen hvor jeg har oppholdt
meg siden. Nå driver jeg firmaet Prosjektplassen.no og synes fortsatt det er
spennende.
I tillegg forsøker jeg alltid å få med
meg reinsdyrjakten på Hardangervidda. Og når reinen er skutt og kommet
i hus, liker jeg meget godt å lage mat.
En kort periode var jeg medlem
Odd Fellow
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også av Lions. Men jeg både måtte og
ville innse at jeg ville samle kreftene
mine i Odd Fellow Ordenen. Og jeg er
ikke alene om det. Min kone er nå
OM i Rebekkaloge nr 110 Sølvkjeden,
og en av mine sønner er nå i sin andre
periode som CM i min egen loge.
Nettopp denne familiekonstellasjonen har jeg ofret en del tanker. Jeg synes faktisk det er en stor berikelse at
man i en familie kan være med i en
sammenheng som gir rike muligheter
til å drøfte etiske utfordringer med og
på et felles grunnlag. At eksempelvis
ektefeller kan ha et slikt grunnlag må
være mer enn gull verd.

Hva er det verd?
Når man investerer så mye tid i en
virksomhet, bør man vel gjøre opp
status en gang i mellom. Jeg har nettopp fylt 50 år, noe som er en milepel.
Og da tenke jeg en del på dette.
• jeg har møtte svært mange mennesker som jeg ellers ikke ville ha
møtt.
• jeg har fått utviklet nære vennskap som har gjort livet rikere.
• jeg har fått oppleve ekte vennskap
med mennesker som har vært både to
og tre ganger så gamle som meg selv.
• jeg har fått oppleve mennesker
som virkelig har ønsket meg vel og
positivt bidratt til at jeg skulle lykkes.
Disse opplevelsene står i grell kontrast til hva jeg vet mange andre mennesker opplever både i samfunnsliv,
yrkesliv og ellers.
Og jeg tror ikke at jeg representerer
noe unntak blant Ordensmedlemmer.
For den som engasjerer seg og faktisk
«møter så ofte du kan», vil slike erfaringer lett falle som modne frukter,
sier Olav Eggum mens han gjør seg i
stand til å løpe til en venns 60-årsdag.
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Loge nr 49 Hardanger fyller 50 år

50-årsfeiring i Hardanger
om tida ein leigde seg inn i I.O.G.T.huset i Odda, der det var så vanskeleg
å fyre at dei som sat nærast omnen
fraus på eine sida og sveitta på andre
sida. Her kan ein lese om dei lokale
pionerane, med Frederik Heggertveit i
spissen som jobba seg gjennom tida
med broderforening og turar til opptak
og gradspasseringar i Bergen eller
Haugesund før Loge nr 49 Hardanger
endeleg kunne skipast. Og her kan ein
lese prologar som er skrivne for logen
opp gjennom åra. Tormod T. Eitrheim,
som seinare vart vår første Overmester skreiv mellom anna dette til stiftingsmøtet for Odda broderforening
(som endra namn til Hardanger broderforening eit par dagar seinare) i
1952:
Og har vi kjent oss kalla
av Odd Fellow Ordenen si læra,
treng vi aldri vera i tvil
om det vi skal gjera:
Vi skal vera gode,
vi skal tena andre,
vi skal aldri gløyma
å gjera livet ljosare for kvarandre!
Vi skal veksa og vinna i menneskeverd,
vi skal ha venskap og kjærleik og sanning for auga i all vår ferd!

Den 3. juni var det duka for 50-årsfest i Loge
nr 49 Hardanger. Det
var dagen etter milepælen vart nådd, og
det vart feira med Festloge, gallamiddag og
lansering av jubileumsskrift.

O

ddmund Fjose, som også var
med då Loge nr 49 Hardanger
vart skipa 2. juni 1956 var
også tilstades under festlogen. Elles
var gjestelista lang. Vel seksti brør frå
eigen loge og nabologane deltok på
festlogen saman med Stor Sekretær
Knut Borgen, Distriks Stor Sire
Steinar Jansen, Distrikts Stor Sire Sigrid Rødeseike og tre innbedne søstrer
frå Rebekka Loge nr 55 Margrethe.
Medan Festlogen vart nydeleg
gjennomført, vart følget og fleire søstrer frå Loge nr 55 Margrethe køyrt på
sightseeing i Odda. Det gjorde at nesten 100 gjester kunne samla seg til
gallamiddag i aulaen på Odda vidaregåande skule. Kveldens meny hadde
fått namnet «Frå fjord til fjell», og
vart tjuvstarta med ekte sider frå
Hardanger. Forretten var ein aurepate
laga av fjellaure oppdretta inne i fjellet i Tyssedal, hovudretten ei viltgryte
med hjort og rein frå fjell og vidde i
nærleiken, medan moltene til desserten også var plukka lokalt.
På eit jubileum høyrer det med både talar og gåver, og både tale- og
gåvelista var lang i sommarkvelden.
Ingen av delene skal refererast her, i
redsle for å gje nokon æra for feil ord
eller gåve. Det som er sikkert er at etter kvelden er Loge nr 49 Hardanger
sitt flunkande nye 35 år gamle Hammond-orgel, innvigd under Festlogen,
fullfinansiert. Logen har fått måleri av
dei tre DDSSane det manglar bilete av
på veggane, ny bibel til festlege høve
og mykje anna. Logehuset logen har
saman med Loge nr 55 Margrethe ligg
også godt an når det gjeld å skaffe seg
teleslynge.
Jubileumskvelden vart også nytta
til å vise fram Loge nr 49 Hardanger

OM Bjørn Knudsen i moderlogen De Syv Fjelle overrakte til OM Terje Tverdals store
glede bilete av dei tre DDSSane som ikkje alt heng på veggen i logehuset i Odda.

Tekst: Dan-Erik Aggvin
Gallamiddag i aulaen i Odda vidaregåande skule.

Åtte roser

Framme f.v.: DSS Steinar Jansen, Stor Sekretær Knut Borgen, DSS Sigrid Rødeseike. Bak
f.v.: Storrepresentant Halvor Johan Bådsvik, Overmester Terje Tverdal.

sitt jubileumsskrift. Gjennom vinteren
er det gjort eit høveleg utvalg av historia som er samla mellom to permar.
Her finn ein dei 24 opprinnelege namOdd Fellow
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neforslaga då logen skulle opprettast.
Det som kunne ha vorte Industria,
Vøringen eller De Trauste Fjelle vart
altså Hardanger. Her finn ein historia

Åtte roser vil jeg gi deg:
én fordi du er så pen.
Én for alle drømmer i deg.
(Lar du meg på plass i én?)
Én fordi du er en hulder.
Én fordi du er en ånd.
Én for trykket av din skulder.
Én for varmen av din hånd.
Én for håpet, én for slottet
vi skal bygge: Det blir åtte åtte roser som vil tørste
efter å få være nu
hos den niende og største
ville rose - som er du.
André Bjerke

Odd Fellow Distrikt 19 DSS: Steinar D.E. Jansen
Domicil
Stiftet
Leir 16 Haugarland
Haugesund
1984
Loge 8 Harald Haarfagre
Haugesund
1919
Loge 41 Skaulen
Sauda
1953
Loge 49 Hardanger
Odda
1956
Loge 52 Catena
Haugesund
1957
Loge 90 Vesterhav
Haugesund
1975
Loge 112 Høyevarde
Karmøy
1986
Loge 148 Tonjer
Haugesund
2004
Rebekka Distrikt 19
Rebekkaleir 16 Karmsund
Rebekkaloge 13 Ruth
Rebekkaloge 55 Margrethe
Rebekkaloge 68 Linea
Rebekkaloge 69 Athene
Rebekkaloge 96 Fabiola

Odd Fellow
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DSS: Sigrid
Domicil
Haugesund
Haugesund
Odda
Sauda
Haugesund
Kopervik

Rødeseike
Stiftet
1995
1953
1978
1983
1984
1993
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60-års Veteraner i Vesterlen

Ordenens
Storherold
– Elsa Bru

Foto: KR Foto

Vi snakker vel ikke om
en ny åpenhet, men en
synliggjøring. Vi skal gi
samfunnet større kunnskaper om Ordenens
verdier. Det tror jeg er
viktig med tanke på å
rekruttere nye medlemmer.

V

i – søstre og brødre – skal
gjennom vår «væremåte» vise
hva Ordenen står for. Men
spørsmålet er om det er nok i våre dager? Jeg tror menneskene i dag vil vite mer og særlig da med tanke på de
ordener blir omtalt som hemmelige.
Vi er jo ingen hemmelig Orden men
lukket. Vi må fortelle hva det vil si å
være en Odd Fellow bror eller Rebekkasøster, og fjerne falske myter.
Målet for vår Orden er at vi innen
få år skal oppnå at 1% av landets
befolkning er medlemmer av Odd Fellow Ordenen. Dette setter store krav
til oss. Skal vi nå dette målet er det
viktig at vi kan snakke om hva Ordenen står for og det arbeidet som blir
gjort. Odd Fellow Ordenen er ikke
ukjent for folk flest – blant annet

gjennom Siriusprosjekter flere steder i
landet. Men folk flest vet ikke hva Ordenen egentlig står for.
Både ordenens egne Internettsider
som er åpne for alle og den enkelte loges egne hjemmesider må brukes bedre. Det er mye som foregår rundt om i
vårt Odd Fellow-land og dette skal vi
fortelle om. På den måten bør vi alle
være med å profilere Ordenen.
– Hvilke utfordringer er de mest
sentrale som ligger foran deg?
Jeg står ikke alene om utfordringene, men den største utfordringen jeg
som Ordens Herold og Informasjonsnemnden har, er nettopp det å være offensiv på profilering av Ordenen. Vi
ser på hvordan vi skal takle enkelte
saker overfor media og på den måten
bygge Ordenens omdømme sak for
sak - på alle nivåer. Jeg tror det er viktig at vi kontinuerlig jobber for og
med media. Når det er sagt er det viktig at «synliggjøringen» blir kvalitetssikret.
Det er også viktig å få ut informasjon til den enkelte bror og søster slik
at alle er med på dette arbeidet.
– Hva er din Ordens- og yrkesmessige bakgrunn?
Jeg ble innviet i Rebekkaloge nr 3
Odd Fellow
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Vaar i april 1969 nesten 26 år gammel.
Jeg hadde vært i speideren fra 6-års
alderen og var speiderleder helt til vi
fikk tvillinger men da var det ikke
andres barn som kom i første rekke.
Det gikk et par år hvor jeg savnet et
eller annet. Både min farmor og mor
var Rebekkasøstre og etter hvert følte
jeg at dette fellesskapet hadde jeg
også lyst å få ta del i. Det var et valg
jeg aldri har angret på.
Jeg har fått lov å være med på mye
gjennom alle disse årene, både innen
min egen loge og i Rebekkaleiren som
jeg ble kallet til i 1983. Jeg fikk alle
leirgradene i Rebekkaleir nr 1 Oslo
for deretter å kunne være med å danne
vår egen Rebekkaleir nr 3 Vestri. Ordensarbeidet har gitt meg mye og forhåpentlig vil det gi meg enda mer etter hvert som årene går.
I over 30 år har jeg hatt mitt arbeide som programsekretær i NRK Rogaland og dette har til sine tider
betydd en del reisevirksomhet. Da har
jeg ofte benyttet kveldene til å delta
på logemøter på de stedene jeg har
vært. Som Odd Fellow og Rebekkasøster er du aldri alene og ensom.
Vi er privilegert som får være med i
Odd Fellow Ordenen. Her møter vi
venner og føler et samhold som er
ubeskrivelig.
– Hva ønsker du at du skal oppnå i
ditt nye embede?
Mitt største ønske er at jeg kan utføre de oppgaver som jeg blir satt til
på en god og tilfredstillende måte. Jeg
håper også at det grunnlaget som nå
blir lagt i disse første årene kan være
til hjelp og støtte for min etterkommer. Vi startet med mer eller mindre
blanke ark. Men jeg ser allerede nå at
vi er på god vei til å nå de mål vi i Informasjonsnemnden har satt oss og
som vi er pålagt. Det er i alle fall
spennende å være med å bygge opp
noe nytt.

Tre Ordensbrødre er
nå blitt 60 års Veteraner

Foto: Dag Magne Søyland

Bak fra venstre: CM Hard Olav Bastiansen, Storrepr. Arne Ekrheim, UM Kurt I. Gjerde, OM Arild K. Thorsrud, Eks. OM Per B. Mæle,
Skattm. Ole T. Førland, Kass. Tor JanEriksen, Sekr. Jan A. Ørke.
Foran fra venstre: Veteran Viktor Westlye, Stor Sire Harald Thoen, Veteran Torbjørn A. Hegre, Veteran Einar Børresen.

J

a, det er mulig. I Loge nr 5 Vesterlen
er det tre brødre som den 30. mai i
2006 ble tildelt 60 års Veteranjuvel.
De tre er:
Einar Ludvig Børresen, født
05.11.1920, innviet 26.02.1946
Torbjørn Arnold Hegre, født
29.10.1920, innviet 28.05.1946
Viktor Westlye, født 24.08.1918, innviet 12.02.1946.
Disse tre er de eldste Odd Fellows i
Norge. Det er en Rebekka søster som har
vært medlem lengre. Viktor og Torbjørn
er svogere og naboer.
De tre ble tildelt Veteranjuvelen for
60 års medlemsskap av Stor Sire Harald
Thoen. Han ble assistert av Stor Marsjall
Olav Eggum og følgende fungerende
Stor Embedsmenn:
• DSS Trygve Hjelle
• Eks DSS Åge Rosenlund
• Eks DSS Einar Haga
Det er naturlig nok sjelden ritualet for
60 års medlemsskap er i bruk. Det er enkelt, men verdig. Det var tydelig at så
vel Veteraner som brødre i salen var grepet.

De tre Veteranene er alle personligheter som tross sin høye alder er kjente for
brødrene i Vesterlen. De er bærere av
Vesterlens historie, og deler villig med
alle som vil lytte. De merker alderen og
møter ikke så ofte som de kunne ønsket.
De kan nok føle at logemøtene blir litt
lange. Men alle er med på Torsdagstreffet, en institusjon spesiell for logene i
Stavanger. Hver torsdag møtes brødrene
til enkel bevertning og hyggelig drøs.
Torbjørn Hegre er også en ivrig bridgespiller. Bridge er en onsdagsaktivitet for
Odd Fellows i Stavanger. Så Veteranene
er fortsatt aktive i Ordensmiljøet.
En kuriositet er at ingen av disse veteranene er medlemmer av Leiren. Da
dette spørsmålet kom opp i forbindelse
med deres vita før tildelingen av Veteranjuvelen svarte alle tre: «Leiren ble det
ikke tid til. Vi måtte arbeide!». Torbjørn
Hegre forteller at arbeidet hans førte
ham ofte på reiser ut av Stavanger. Da
fant han alltid en loge dit han kom hvor
han kunne møte nye brødre til hyggelig
samvær.
At Loge Vesterlen kunne legge VeteOdd Fellow
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rantildelingen til siste logemøte i vårterminen er spesielt hyggelig. Dette møtet
er tradisjonelt «Eldre Brødres Aften».
Da inviteres spesielt alle brødre over 75
år. De blir hentet og brakt, og blir bevertet etter alle kunstens regler. Fast meny
er erter, kjøtt og flesk, med dessert. I år
var det karamellpudding, en av husets
spesialiteter.
To av Veteranene ble resipert 26. februar i 1946, mens Torbjørn Hegres dato
er 28. mai 1946. Dermed hadde alle tre
passert 60 års medlemskap og kunne tildeles 60 års Veteranjuvelen på samme
dag.
At begivenheten ble viet oppmerksomhet vises best ved at over 90
brødre, også besøkende fra andre Loger,
var tilstede under tildelingen og deltok i
brodermåltidet.
Ingen av de tilstedeværende hadde
vært med på noe liknende før, og vil
neppe oppleve det senere. Dette gjorde
både tildelingen og arrangementet til en
meget sjelden opplevelse.
Tekst: Arild Thorsrud
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Ordenens lokaler i Bodø

Storlogens Hederstegn til Paul Støre

Semper major –
semper ardens–
Alltid større –
alltid brennende

Vår Orden ville ikke ha
kommet særlig langt
om den ikke på en rekke områder hadde hatt
ildsjeler, de som over
sine liv kan skrive:
Semper ardens – alltid
brennende. De har et
iboende ønske om at
Ordenen skal vokse og
utvikle seg, et: Semper
major – alltid større.

G

jennom vår historie har vi sett
dem i mange posisjoner og situasjoner. Noen står mer synlig enn andre, mens noen helt klart ikke er synlige i det hele tatt. Men hele
Ordenen nyter godt av deres uegennyttige innsats, og uten denne innsatsen hadde vi alle vært fattigere. Kanskje hele vår eksistens hadde vært truet.

I Odd Fellow Ordenen skiller
Distrikt 13, Salten, seg ut som et særdeles vellykket og vekstkraftig område. Noe av forklaringen på dette ligger nettopp i distriktets mange byggende ildsjelder. I sitt intervju med
Odd Fellow Bladet nr 4/2002 nevner
Paul Støre noen av dem som han hadde observert:
• Olav Bjelvin
• Werner Hestdal
• Per Schrøder
Disse tre og en rekke andre har
hver på sin måte vært byggende krefter som også har dannet et virkningsfullt samspill og lagt mening til formuleringen: «Riktig mann på rette
plass til rette tid.»
Ildsjeler har vanligvis den største
glede av å se at virksomheten vokser,
at det gode seirer over det onde og at
verdiene får sitt mangfold. Det er den
uegennyttige innsatsen som er selve
belønningen.
Da det nye Ordenshuset i Bodø sto
Odd Fellow
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ferdig til innvielse 10. september
2005, var det mange som gledet seg.
Enda et løft var tatt, enda en seier var
vunnet. Stor Sire Harald Thoen med
sine Stor Embedmenn innviet huset i
samsvar med Ordenens meget gamle
rituale for Innvielse av Ordenshus.
Dette er i seg selv en opplevelse.
Og deretter et festlig taffel for 120
brødre og søstre. Under taffelet skjedde noe uvanlig. De fleste talere holder
seg i ro mens de fremfører sitt budskap. Denne gang var Stor Sire stadig
på vandring blant gjestene som om
han lette etter en bestemt person. På
sin vandring ordla han seg ganske
kryptisk, men alle forsto at noe spesielt var i gjære. Da han kom frem til
Paul Støre, tildelte han ham Storlogens Hederstegn. Dette kom som lyn
fra klar himmel. Og den ellers både
taleføre og sindige Storrepresentant
mistet både munn og mele.
Paul Støre ble resipert i Ordenen 7.
oktober 1971 og har fra første stund
vært en av dens støtter. Selv om han
har gjort en stor innsats på mange områder, står hans arbeid med og for Ordenshuset i Bodø i en særstilling. Når
tildelingen av Storlogens Hederstegn
ble gitt til Paul Støre nettopp i anledningen av innvielsen av det Ordenshuset som han selv har brent for og nedlagt så mye arbeid og kjærlighet i er
det fristende å låne en setning fra
Henrik Wergeland, nemlig: «Nu hvil
Dig, Borger! Det er fortjent.»
Selv om Wergeland oppfordrer til
en smule hvile, er dette neppe en oppfordring Paul Støre tar inn over seg.
Dertil er han alt for brennende – Semper Ardens.

Innvielse av nytt
Ordenshus i Bodø
«Den som intet våger, intet
vinner!»

D

ette kunne godt være Bodølogenes motto for den dristige,
men velbegrunnede utbyggingen av Ordenshuset som nå er foretatt.
Etter utvidelsen gir Ordenshuset nå
rom for seks Odd Fellow loger og tre
Rebekkaloger med til sammen 873
medlemmer. I huset holder også
Leirinstitusjonen til med to leire for
brødrene og en leir for søstrene. Til
sammen har disse tre leirene 519 medlemmer. Huset er også øvelseslokale
for Bodøs aktive Odd Fellow Kor som
jevnlig demonstrerer sine kunstneriske kvaliteter i de loger og leire som
holder til der.
Den nye logesalen ble innviet 10.
september 2005 av Stor Sire Harald
Thoen, assistert av Stor Marsjall Olav
Eggum og Stor Kapellan Arnfin
Evjen.
Ordenshuset i Bodø inneholder nå
«dobbelt sett» av logesaler, spisesaler
og salonger. Kjøkkenet er felles med
forbindelse direkte til begge spisesaler. Det er installert heis for bevegelseshemmede. Alle Ordenenheter
har fått egne rom for diverse utstyr.
Husstyret har et møterom som også
kan disponeres av Ordensenhetene.
Dermed er arbeidsforholdene blitt bedre for alle.
Den nye fløyen, som er en speilvendt kopi av den opprinnelige Ordensbygning, gjør det nå mulig å holde to logemøter på samme dag og tid.
Det skjer nå to ganger i hver uke. Med
de lokaler vi nå disponerer kan det
være plass til ytterligere to Ordensenheter uten at dagene fra fredag til
søndag tas i bruk. De dagene hvor Ordensenhetene ikke har sine aktiviteter
blir for øvrig flittig brukt av medlemmer til feiring av private merkedager.
Det er utarbeidet et eget reglement for
slik utleie.
Det økonomiske løft som Bodølo-

I vakker kveldssol er Odd Fellow Ordenens nye lokaler fotografert. De huser alt fra
øvingslokaler for Odd Fellow-koret til saler for loger og leirer. En pryd for enhver loge!

gene her har gjennomført, har bare
vært mulig med et stort og økende
medlemtall som idag tilsvarer omlag
2% av byens befolkning. Og husman-

gel skal i alle fall ikke hindre fortsatt
vekst i overskuelig fremtid.
Tekst: Paul Støre

Ordenens domicil i Bodø
Fra 1962 til 1973:
• Leier lokaler i Håndverkeren
• Leier i Phoenix Cafe
Fra 1975:
• Ordenen kjøpte en patrisierbolig med en grunnflate på 200 kvm, bygget i 1885 av Arvid Fische
Fra 2005:
• Ordenshuset fordobler sin grunnflate og kapasitet.
Odd Fellow
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Side 12

Nytt fra Rebekkarådet

Tildeling av medisinsk-vitenskapelige fonds

V

ed tildelingen for 2006 var det
to som har fått stipend fra de
medisinsk/vitenskapelige fondene. Den ene - Haakon Skogseth ble
tildelt
stipendet
på
kr
15 000,- på Kystad Gård 21. mai. Til
stede var representanter fra loger og
leire i distriktet, Eks DSS Knut Rotås
og Eks DDSS Bjørn Eugen Johansen,
samt distriktets nåværende DSS Siri
Manskow Løvberg og DSS Bjørn Tilseth. Slike tildelinger spiller på
mange strenger. Noen av dem er de
rent forskningsmessige, andre er de
filantropiske. Og uansett er det spennende at unge mennesker bruker sine
krefter og evner på å søke lindring på
andres lidelser. Den andre stipendiaten - Bjørn Inge Gustafsson - var i
USA ved tildelingen 21. mai. Derfor
ble det arrangert en samling på
Gustafssons arbeidsplass, St. Olavs
hospital i Trondheim 13. juni 2006.
Der var det naturlig nok et begrenset
antall mennesker til stede.

To utdelinger i Trøndelag denne gang

Nordisk møte for Rebekkaledere
i Stockholm 10.–12. mars 2006

Stipender utdelt i Oslo:
Pål Aukrust
Inger Lise Bogen
Alexandre Corthay
Kristin Kaasen Jørgensen
Anners Lerdal
Katrin Ulrike Lundin
Ludvig A Munthe
Siri Hauge Opdal
Espen Stang
Gro Tunheim
Trygve Holmøy
Åslaug R Lorentzen
Hanne Flinstad Harboe
Catrine Smestad
Elisabeth Gulowsen Celius

På dette bildet ser vi fra venstre DSS Bjørn Tilseth, deretter Haakon Skogseth, formann i
fondsstyret professor Helge Waldum og DSS Siri Manskow Løvberg.

Fra venstre: Rådspresident Marjatta Steiner (Fin), Rådssekretær Birgitta Persson (Sv) Dep. Stor Sire Hanne Steffensen (Dk), Dep. Stor
Sire Ann Evy Aurdal (N), Dep. Stor Sire Árni J. Gudjohnsen (Isl). Sittende foran: Rådspresident Inga-Lill von Wachenfelt (Sv)

Den svenske Rådspresident
Inga-Lill von
Wachenfelt
inviterte
Rebekkaledere i Norden til nettverksmøte.
Møtet som fant sted i
Stocholm 10.–12. mars
2006, var ment som en
sammenkomst
hvor
man kunne bli bedre
kjent, men også gi
hverandre gode og nyttige impulser.

Stipender utdelt i Trondheim:
Bjørn Inge Gustavsen
Haakon Skogseth

Stipender utdelt i Bergen:
Geir Helgeland
Helge Ræder
Christian A Vedeler
Nils Vetti
Julie Dahl

Stipender utdelt i Tromsø:
Knut Tore Lappegård
Baldur Sveinbjørnsson

På bildet fra venstre DSS Siri Løvberg, professor Helge Waldum, Bjørn Inge Gustafsson
og DSS Bjørn Tilseth.
Odd Fellow
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P

å fredag deltok alle på møte i
Leir nr 1 Mälardrottningen,
hvor 24 matriarker ble opptatt i

Troens Grad, en stemningsfull og
høytidelig opplevelse. Dagen etter var
det besøk i Ordenskanselliet med en
interessant omvisning i Ordenshuset.
Bror Bert Ringstrøm var guide. Han
har store kunnskaper om bygningen
og Odd Fellow Ordenens historie i
Stockholm.
Ordenshuset ble bygget i 1640, og
var et av Stockholms mange adelspalasser. Odd Fellow Ordenen, som kom
til Stockholm i 1892, overtok
bygningen i 1926. Selv om huset er
forandret gjennom 350 år, kunne man
fortsatt ane 1600-talls patinaen.
20 loger har sitt tilhold i Ordenshuset med sine tre vakre logesaler, tre
bankettsaler og et stort antall selskapsrom til disposisjon. Resten av
Odd Fellow
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lørdag og søndag var avsatt til møter.
De nordiske søstre utvekslet erfaringer, meninger, synspunkter, visjoner,
utvikling og planer.
Det var interessant å få innblikk i
Ordensarbeidet slik det fungerer i de
enkelte land. Det er et virkemiddel for
å forstå sin egen virksomhet på en bedre og dypere måte.
Innhold og budskap er det samme,
men de forskjellige uttrykksmåter er
det som gjør et besøk i en utenlandsk
loge eller leir spennende og særskilt.
De nordiske søstre er Rådspresident Inga-Lill von Wachenfelt og
Rådssekretær Birgitta Persson stor
takk skyldig for initiativet og gjennomføringen.
Tekst: Ann Evy Aurdal
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Viken gård i Troms

Viken gård i Troms

I tider som disse

Mediene melder i sommervarmen at mer enn
tusen mennesker med
psykiske lidelser er kastet på glattcelle i løpet av siste året. Dette
skjer i et land som av
politikerne blir betegnet som det beste å bo
i, og i et land som er
blant verdens rikeste.
Spørsmålene reiser seg
fort. Best for hvem? Rikest på hva?

D

et er ingen grunn til å skylde
på politiet når de bruker sine
glattceller. Politiet gjør det
som må gjøres med de muligheter
som finnes. Det er i det psykiske helsevern utfordringene finnes.
Uansett fagre og store ord fra statsråd etter statsråd, blir den psykiatriske

helsetjeneste en Askepotthelsetjeneste
som hverken tiltrekker seg menneskelige eller økonomiske ressurser. Det
virker ofte som om det går den motsatte vei.
Men det finnes
både lyspunkter og innsatspunkter. Nå
realiseres
planene om
et senter
for psykiatri
og
sjelesorg i Bardu i Troms fylke.
Modellen er hentet fra Modum Bad Nervesanatorium i Buskerud, som gjennom mange år har gitt et
verdifullt psykiatrisk tilbud. Stedet,
den ærverdige Viken Gård i Bardu, er
fra 1793. Grunnstenen ble nedlagt i

involverte loger og leire, samt Storlogens Humanitære Fond, kunne Odd
Fellow Ordenen gi en gave på kr.
250.000 til Viken Gård.
Ved å være med på å utvikle et omfattende og kvalitetsmessig bredt tilbud for mennesker med psykiske lidelser i Nord-Norge, bidrar Ordenen
til å gjøre livet lettere og mer menneskeverdig for mange som fra før av
bærer tunge byrder. Dette er i samsvar
med Ordenens budord om å hjelpe de
nødstedte og de syke. Et løft som det
å bygge Viken Gård har et engangsperspektiv, men også et perspektiv
langt ut over dagen i dag. En slik
virksomhet vil hele tiden ha behov for
støtte, midler og omtanke. En tysk sosialminister skal ha uttrykt det slik
ved åpningen av en helseinstitusjon:
«Staten kan meget. Men en stat kan
ikke elske sin neste.» I dette utsagn
vises både det offentliges styrke og
begrensninger. Det mellommenneskelige samspill og den nestekjærlighet
som er krumtappen spesiell innen psykiatrien, er noe det alltid vil være be-

2003, og driften er i full gang.
Selv om Viken Gård har et forbilde,
skal den være en rotekte og original
fremvekst i landets psykiatritilbud, og
godt tuftet i den nordnorske virkelighet.
Distrikt
11
hadde håpet å
få med seg
mange på
et skikkelig løft
for dette
nye og
etterlengtede tiltaket
i Nord-Norge.
Men så langt er
det distriktet selv og
to Rebekkaloger i Finnmark
som har latt seg engasjere. DSS
Kjellaug Vollen og Eks DSS Tore H.
Hansen har vært de samordnende
pådrivere i det Ordensengasjement
som er utvist. Og med bidrag fra de

«Med
bidrag fra de involverte
loger og leire, samt Storlogens
Humanitære Fond, kunne Odd Fellow Ordenen gi en gave på
kr. 250 000,til Viken Gård».

Odd Fellow
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Loge Grenmar
malte Eidanger
kirke på dugnad

R

ichard Larsson i Loge nr. 47
Grenmar hadde lenge gått og
sett på at Eidanger Kirke i Porsgrunn sårt trengte til et malerstrøk.
Vedlikeholdet på den gamle, ærverdige
kirken var langt fra slik det burde være.
Han tok opp spørsmålet i et logemøte,
og det viste seg at dugnadsånden fortsatt lever i beste velgående i vår Orden.
En fredag og lørdag i juni satte en
stor gruppe brødre, samt noen andre, i
gang med skraper og malerkoster på

hov for. Ildsjelene som har dratt Ordenen i gang i arbeidet med Viken Gård
kan komme til å danne fortroppene i

stiger, stillinger og lifter. Kirkesjefen i
Porsgrunn hadde sørget for vasking, og
i løpet av to dager hadde både kirken,
kapellet og et uthus fått en omgang
med malerkosten. Selve kirken består
av et svært gammelt kirkeskip bygd i
stein i år 1130, som vi amatører ikke
fikk behandle. Senere påbygging med
forlengelse av kirkeskipet og nytt tårn
ble bygd i tre i 1738. Etter den tid er
det også bygd kapell og uthus av trematerialer.
Arbeidet gikk med liv og lyst. Kirken fikk et høyst tiltrengt malerstrøk.
Brødrene hadde den hyggelige gleden
av å gjøre noe nyttig og trivelig sammen. Ikke alle hadde anledning til å

Odd Fellow
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et engasjement som vil vare langt inn
i fremtiden. For livet ligger jo foran
oss, også for Viken Gård.

være der samtidig, men arbeidsstokken
var stor hele tiden, og ved attentiden
lørdag kunne de trette og tilfredse brødre faktisk beundre den vakre og nymalte kirken.
Det var mange som gav sitt besyv
med til det gode resultatet. Seniorklubben til Idrettsforeningen «Urædd» hadde hørt om dugnaden. De bidro med
servering av nydelig ertesuppe fredag
og lapskaus på lørdag. Maling, utstyr,
stillaser og lifter ble velvillig stilt til rådighet fra kommunen og flere firmaer.
Vi merket oss at dugnadsarbeid ikke
er så vanlig lenger, for da dette ble
kjent, stilte både aviser og TV opp for å
lage reportasjer.
Loge Grenmar har fra tidligere et
helt spesielt forhold til Eidanger kirke.
Den første blinde Odd Fellow bror i
Norge, Trygve Kaasin, var organist der
i mange år. Han og Richard Larsson var
initiativtagere til Grenmars årlige Allehelgenskonserter som har holdt på i 25
år og bidratt til nytt orgel i kirken og ellers til musikklivet i menigheten.
Det hersker liten tvil i Grenmar om
at vi har funnet verdifullt Ordensarbeid
gjennom alle disse tiltakene.
Tekst: Oddvar Gøystdal
Foto: Richard Larsson
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Nye brødre og søstre/Nytt fra Storlogen

Nye Ordensmedlemmer og Veteraner
Nye brødre:
20 FRIDTJOF NANSEN
Oslo
Vieil, Thomas Cedric
116 UTSTEIN Stavanger
Eltervåg, Ivar
Haugland, Ommund
25-års Veteraner:
39 ANKERET
Kristiansund
Marthinussen, Einar Frode
44 STEIN Steinkjer
Ødegaard, Karsten
Wanderås, Arild
48 FÆRDER Sandefjord
Hansen, Johnny
65 BOREA Tromsø
Olsen, Rolf Johan
Hanssen, Terje
67 CASTRUM
Kongsvinger
Iversen, Kjell Gunnar
70 KVITBJØRN
Hammerfest
Sigvartsen, Svein
Moe, Arne Bentzen
Johansen, Bjørn Olav
72 ETERNA Kristiansand
Hansen, Roald Bernhard
Andersen, Kjell
97 LODVE LANGE
Narvik
Hanssen, Ditlev Magne
102 SVANEN Alta

Digre, Werner
103 LISTER Farsund
Knapskog, Magne Gunnar
40-års Veteraner:
59 HERMAN ANKER
Hamar
Johnsrud, Kaare
61 TERJE VIGEN
Arendal
Noddeland, Terje
Midttun, Kåre
72 ETERNA Kristiansand
Nielsen, Bjarne
81 MORILD Bodø
Schrøder, Per
123 STELLA NOVA
Bodø
Antonsen, Oddmund
50-års Veteraner:
7 RAGNVALD Ålesund
Remvik, John
43 NORDLYS
Honningsvåg
Tuv, Thor
Nye søstre:
114 NORA Skien
Thormodsen, Torunn
25-års Veteraner:
5 DE SYV STJERNER
Bergen
Krabbedal, Bjørg Thorell

Aktuelt nytt fra

Storlogen
- Søknad om stiftelse av en Rebekkaforening på Fauske er godkjent av Stor Sire.
- Fra Storlogens Støttefond for Ordenshus
er det utbetalt tilsammen kr. 300.000,-.
Det kom inn 25 søknader om støtte og
beløpene som ble utbetalt varierte mellom
kr. 10.000,- og kr 20.000,- Stor Sire har nedsatt en jubileumskomite
i forbindelse med markeringen av Rebekkainstitusjonen 100-års jubileum i Norge i
2009. Søster Dep. Stor Sire er leder for
jubileumskomiteen.
- Storlogens embedskollegium har vedtatt

Eikeland, Bodil Thorell
Holm, Gerd
Løseth, Liv
7 DE HVITE LILJER
Kristiansand
Breidalen, Randi Margrethe
12 ELISABETH
Stavanger
Hagen, Ida
14 DAGMAR Steinkjer
Larsen, Jane Alise
Nåvik, Ingeborg
Tuset, Jorid
16 URD Porsgrunn
Søby, Kirsten
Borge, Ambjørg
Knudsen, Turid
29 IRIS Drammen
Sunde, Gerd
32 HILD Molde
Lillebostad, Anne Lise
Bugge, Oddny Klara
Fredriksen, Aud Lillian
Gulliksen, Bjørg
40 PROVIDENTIA Bodø
Sandstrand, Turid
41 MIRJAM
Honningsvåg
Isaksen, Betty Hermine
46 SYMRA Ørsta/Volda
Våge, Åse
Indresøvde, Kirsti
47 VICTORIA Oslo
Tunsli, Edel Margrethe
54 BØLGEN Sortland

Strandskog, Rigmor
Haukland, Turid
58 GUDRUN Levanger
Rosenlund, Ragna Støre
Dalen, Turi Ellen
75 HEVREKA Alta
Aasegg, Inger Floer
40-års Veteraner:
47 DE HVITE LILJER
Kristiansand
Andersen, Astrid Gunvor
16 URD Porsgrunn
Robertsen, Torunn
Hansen, Annelise
17 UNITAS Halden
Bjørnstad, Grethe
23 LABOREMUS
Harstad
Lindstrøm, Torunn
47 VICTORIA Oslo
Backer, Kari
50-års Veteraner:
5 DE SYV STJERNER
Bergen
Iversen, Ragnhild Schei
Eikeland, Else Margrethe
15 VIA NOVA Skien
Søve, Rut
16 URD Porsgrunn
Jacobsen, Sigrid
21 MAUD Hamar
Sæther, Gerd Wangberg
Gjerlaug, Aslaug

at samtlige Ordenshus i Norge bør ha et
bilde av den til enhver tid sittende Stor Sire hengende i sine Ordenslokaler. Brev til
alle Ordenshus vil bli sendt ut i løpet av
høsten.

har Storlogens embedskollegium vedtatt å
invitere Stor Sire og enkelte Storembedsmenn fra Danmark og Sverige til dette
møtet. Dette gjøres bl.a. for å utvikle samarbeidet, ikke minst på IT-området.

- Stor Sire har godkjent instituering av en
ny Odd Fellow leirforening i Akershus. Institueringen fant sted 19. juni 2006 på
Kongsvinger, og navnet på foreningen er;
Leirforening Glomma.

- Bror Stor Sekretær har igangsatt arbeidet
med å lage en Odd Fellow kalender for
2007. Denne vil bli solgt gjennom Odd
Fellow Utstyr, og overskuddet vil i sin helhet gå til vårt MS-fond. Kalenderen vil bli
presentert i Odd Fellow Bladet og meddelelse sendt alle logene, så snart den er
klar.

- vi har tidligere i denne spalten omtalt at
den svenske jurisdiksjon av Odd Fellow
Ordenen har etablert Odd Fellow Akademien. Stor Sire har besluttet at vi Norge
skal være representert på Akadmiens 2.
ordinære møte 21. oktober 2006 i Gøteborg. Stor Sire, søster og bror Stor Kapellan vil delta.
- I forbindelse med årets Storembedsmannsmøte i begynnelsen av november,
Odd Fellow
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- Ordenens Informasjonsutvalg har utarbeidet forslag til retningslinjer for kontakt
med media. Når endelige retningslinjer er
godkjent, vil disse bli distribuert til alle
DSS og logenes Overmestere.
Knut Borgen
Stor Sekretær
knut@oddfellow.no

Vår første logesal var bystyresalen, som også ble
benyttet som rettslokale.
Den lå i Lillehammer Sparebank sine lokaler, det
vi i dag kaller Kulturhuset Banken. Dette lokalet
ble innviet av Stor Sire
og storembedsmenn den
5. desember 1959, samme dag som Loge nr. 63
Anders Sandvig ble instituert.

L

okalet var stort og godt egnet
som logesal. Problemet var at
foran hvert møte måtte lokalet
ryddes og innredes som logesal. Når
møtet var slutt måtte logeutstyret fjernes og lokalet innredes slik det var før
møtet. Dessuten hendte det at det foregikk rettsak om kvelden når møtet
skulle begynne. Møtene måtte da avlyses. Forholdene var således lite tilfredsstillende. Spørsmålet om eget
hus ble derfor påtrengende.
I 1963 ble det undersøkt om det var
mulig å anskaffe eget hus som lå sentralt til. Valget falt til slutt på Mathisens gate 13. Huset ligger ved Søndre
Park, på hjørnet av Storgaten og Mathisens gate. Det ble innledet forhandlinger med eieren, Antroposofisk Selskap, Lillehammer.
Mathisens gate 13, eller Byegården
som er gårdens egentlige navn, er en
av Lillehammers eldste gårder. Den er
bygget i 1822. Det vil si at i år er den
184 år gammel.
Byegården har sitt navn etter Andreas Bye, men det var en annen bladmann som fikk bygd huset, nemlig
boktrykker Hans Jensen Selmer. Han
begynte å utgi distriktets første avis,
Oplands-Tidende, og med Ludvig
Wiese som anonym redaktør. Den
samme Ludvig Wiese er byens grunnlegger.
I 1841 fikk avisa nytt navn og ny
redaktør. Redaktøren het nå Sylvester
Sivertson. Avisas navn ble Lillehammer Tilskuer. Andreas Bye kjøpte avisa av Selmer i 1875. ” Tilskueren”
holdt til i Byegården fram til 1913.
Opprinnelig ble Byegården bygget
i empirestil. Glassverandaen i sveitserstil inn i gården ble bygd på ved århundreskiftet.
Engelandsgården, som ligger nedenfor her, er bygd i 1828-29 av byens apoteker, Ole Mathisen. Gaten huset ligger i ble derfor lenge kalt «Apotekergata», men har nå navn etter by-

Odd Fellow-lokalene
i Lillehammer, Byegården
i Mathisens gate 13
ens første apoteker. Som så mange
andre hus på Lillehammer, ble gården
ombygd til pensjonat like etter århundreskiftet da turistene begynte å
strømme til byen. Det var Ida Engeland fra Gausdal som startet pensjonatdriften. Hun var en av de mange
kvinnelige turistvertene i byen. Pensjonatet ble nedlagt i 1940. I den lave
bygningen inne i gården der det opprinnelig var apoteklaboratorium, står
det fortsatt nummerskilt på dørene
som forteller om pensjonatdriften.
Eiendommen Mathisensgt. 13 ble
kjøpt av Loge nr. 30 Sigrid Undset og
loge 63 Anders Sandvig. Skjøte er undertegnet 1. juni 1964. Kjøpesummen
var kr. 132.000,00.
Det ble lagt ned et formidabelt arbeid fra logemedlemmer for å ordne
og legge til rette, slik at det skulle bli
funksjonelle logelokaler. Det viste seg
imidlertid at lokalene var trekkfulle
og kalde på vinterstid. Det vokste et-

ter hvert fram ønske om å få bedrede
forhold. Skulle man selge og dermed
skaffe seg nye lokaler et annet sted ?
Valgets kvaler var store. I mars 1987
ble eiendommen lagt ut for salg. Dette
ga ikke positive resultater. Tanken om
å selge eiendommen falt derfor bort.
Etter mange besøk i bygge- og reguleringsavdelinger i kommunen, med
forsøk på å få forhøyet utbygningsgraden, så har dette gitt de resultater at
eiendommen kunne bygges ut til gode
og funksjonelle lokaler for våre loger.
Den gamle logesal med uthus kunne
rives. Det ble bygd ny sal innover i
gården. Denne sal med garderober,
toaletter ,m.m. ligger delvis under jordoverflaten. Etagen over er blitt innredet med kjøkken, spisesal, anretning
og salong med vinduer mot parken.
24. oktober 1990 kunne man ta i bruk
de lokalene som ses her i dag.
Tekst: Geir Aaløkken

Disse logene holder domicil i Ordenshuset i Lillehammer:
• Odd Fellow loge 63 Anders Sandvig
• Rebekkaloge nr 30 Sigrid Undset
Odd Fellow
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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
Speilet
Ernst Frisørsalong
Lille Salong
GALLERI•RAMMEVERKSTED
Hantho Galleri og Rammeverksted
GJESTEGÅRD
Storli Gard www.storligard.com
Odd Fellow

Bransje/Firma

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

Elin og Harald Storli

72 42 37 14

7340 OPPDA
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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
Speilet
MALERMESTERE
Velde´s Malerservice og Fargehandel
MURMESTERE
Hedmark Murmesterforretning A/S
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

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

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
1030
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
.....
Slipslenke m/gull kjedeledd
.....
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 786,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

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

Ny artikkel fra Odd Fellow Utstyr:

Slipslenke

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

med kjedeledd i gull



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

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

Redaktørens refleksjoner

Olsokfeiring
og ritualer

M I N
M E N I N G :

LIV MARGRETE WOLL

S

ommeren er snart over og
høsten kommer feiende
inn over oss før vi vet ordet av det. I løpet av sommerferien har vi forhåpentligvis hatt
gode opplevelser som har gitt
oss påfyll til å takle en ny periode med mørketid, kulde og alt
det som følger med oss inn i
vinter-Norge. Noen av oss har
følt ekstra sommerlykke og andre har kanskje hatt opplevelser
som fikk dem til å reflektere
over livet, over hva som er mest
verdifullt i livet og hva lykke er,
selv om begrepet er vanskelig å
definere. Jeg har lest at i en undersøkelse om verdier og hva
som har fått størst oppslutning i
den vestlige verden og i Norge,
kommer familie, venner, arbeid
og fritid på førsteplass. Altså
står samvær med andre i arbeid
og fritid høyt på lykkeskalaen.
Ut av dette leser jeg også at
gjentakelse og ritualer settes

høyt, at det å være sammen daglig, spise sammen og gjøre fritidsaktiviteter sammen, igjen og
igjen får oss til å føle trygghet
og lykke.
Dette kom jeg til å tenke på
når vi i trøndelagsfylkene «rusta» oss for å feire Olsok igjen.
Det ligger en spesiell forventning over oss trøndere rundt Olsok. Vi gleder oss til Olavfestdager i Trondheim og Olsok på
Stiklestad med Norges største
utendørsspel: «Spelet om heilag
Olav». Krigeren Olav som kristnet Norge med sverd og strid, og
som etterpå ble vår helgenkonge. Hvert år i 51 år har slaget
blitt gjenskapt på Stiklestad til
titusener av tilskueres begeistring.
Under
Olavfestdagene
i
Trondheim blir Olavstradisjonen, legenden, helgenkåringen
og Nidarosdomen, ja hele Trøndelag som maktsenter, kirkemakt og rettsstaten aktualisert
gjennom ulike kirkelige og
verdslige arrangement. Hva har
så dette med lykke og ritualer å
gjøre? Jo – samhandling! Hele
denne gedigne happeningen som
foregår i regionen under Olsok
gir store opplevelser for alle aktører, medvirkende av frivillige
og amatører. Den særnorske
dugnadsånden trer i kraft igjen.
Det gir glede til en enorm dugnadsgjeng, til familien, pilegrimen, naturelskeren, skuespilleren og historikeren. Opplevelsene berikes gjennom å bygge
fortid, nåtid og framtid sammen
gjennom spennende små og store opplevelser.
I en tid der mange forkaster
Gud til fordel for Gucci, ser vi
under Olsok skarer av både unge
og eldre som går pilegrimsvand-
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ringer, benker seg i kirkene både
dag og natt til konserter og til
messer. Vi opplever kunstutstillinger, middelaldermarked og
spel. Vi lever oss inn i fortida,
1000 år tilbake. Både profesjonelle kunstnere og amatører deltar med liv og lyst, terper og
øver, gir av seg selv, bruker fritid og tar på seg store oppgaver
for å gjennomføre ritualene og
for å gi oss opplevelser år etter
år. Middelalderdrakter er tegnet,
sydd, prøvd og tilpasset alle aktører. Profesjonelle regissører
sørger for opplæring og de dirigerer og instruerer med hard
hånd. Her skal kun det beste
presteres når «teppet går opp»
på scener, på torg, i kirker og på
spelplasser. Det er et utall av
mennesker i sving for at alt skal
fungere når det er Olsok.
Hvert år er vi like spente på
om våre forventninger blir innfridd. For nåde den som forandrer på det vi venter på å få se
og oppleve enda en gang. Og stakkars den som prøver ut nye
grep, moderniserer eller sletter
store og følelsesladde scener. Vi
vil ha det som det alltid har
vært! Kjenner vi oss igjen?
Tryggheten i at ritualene blir
fulgt slik vi kjenner dem i logene, gir oss felles opplevelser og
identitet. Vi ønsker å se, høre og
oppleve det vi ble grepet av for
14 dager siden, i fjor eller sist vi
var der. Når alt er innøvd og
godt forberedt og framført på
eksemplarisk vis, blir opplevelsene større og rikere. Slik vi har
forventninger til, og opplever
det igjen og igjen i Odd Fellow
sammenheng. I dette fellesskapet føler vi både trygghet, høytid og glede og kanskje kommer
også lykkefølelsen når ritualene
og spill er spesielt vakkert framført.
God høst i Vennskap,
Kjærlighet og Sannhet
Liv Margrete Woll
Eks DSS i distrikt nr 17
Nord-Trøndelag|

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

D

e fleste av oss vil vel gjøre en
god innsats på de livsområder
vi kommer i kontakt med – i
arbeid, i familie og i vår sosiale omgang. Det er noe av det positive vi kan
si om oss mennesker at vi i utgangspunktet ønsker å være positive og
konstruktive. Men det er en del forhold i livet som kan ødelegge for disse
byggende intensjoner. Vi kan rett og
slett bli omskapt til å bli både negative
og destruktive. Det er noe vi må vokte
oss for - noe vi må være oppmerksom
på og se etter faresignalene.
De som får embeder i vår Orden
har sikkert også de samme ønsker om
å være byggende og skapende.
Alle strekker vi oss noen ganger
lenger enn vi egentlig har krefter til.
Men så hender det vel at det kan
skorte på både engasjement og vilje.
Når jeg merker at jeg dabber av,
dukker det ofte opp et sitat fra Salomos ordspråk (18:9) i mine tanker:
«Den som er lat i sin gjerning, er
også en bror til ødeleggeren.»
Sitatet er omlag 3.000 år gammelt,
så det rommer ikke noen nyoppdaget
erfaring.
Å være lat i sin gjerning avdekkes
gjerne ved noen synlige kjennetegn.
Man slurver, man forbereder seg ikke
som man skulle, og man unnskylder
seg med at det er ikke så farlig om ikke alt er som det skal, at ikke ting gjøre korrekt. Det sniker seg inn en respektløshet som faktisk først og
fremst rammer ens egen vurderingsevne, men deretter rammes den virksomhet man er satt til å betjene.
Hva var det som satte meg på denne tankerekke?
Jo, at der vi ser vekst og utvikling i
vår Orden, er det det stikk motsatte
som skjer. Vi ser det mange steder –
svært mange steder. I dette nummer
ser vi det svært tydelig i Bodø.

Utenlandske
adresser:

Foto: JEJ

Det er fristende å lage en positiv
variant av Salomos ordspråk: «Den
som er ivrig og trofast i sin gjerning, er også en bror av Byggeren.»
Får vi valget mellom å være bror til
Ødeleggeren eller bror til Byggeren,
er det vel få som er i tvil om hva man
vil velge. Vi ser jo om oss til daglig
hvordan de destruktive krefter ødelegger både person og omgivelser.
Hele vår Ordens vesen er i pakt
med Byggeren, med de positive, konstruktive og skapende krefter. Vi er ikke vaksinert mot latskapens farer.
Derfor satte den vise kong Salomo
opp dette varselskiltet for 3 000 år siden. Og vi vet alle at det kan være en
god investering å ta en titt på varselskiltet med jevne mellomrom.

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

www.oddfellow.no
Kjell-Henrik Henriksen
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Frøet og flammen
Alle er vi av samme
livets frø,
en gnist av den samme flamme,
og kan vi dø?
Et frø som spirer,
skal ende
i jordens fred.
Et lys skal et annet tenne
og brenne
ned.

Foto: «Trivsel i hagen»

Men frøet og flammen lever
i spire og ild,
som atter og atter krever
å komme til.
Herman Wildenvey

