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Stor Sire har ordet
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Morten Buan

Odd Fellow
Ordenen er et
utdannelsessenter

or Stor Sire hører det med til
embedsgjerningene å foreta tildeling av Veteranjuveler. Det er
en glede for meg, slik som jeg vet det
også er for alle de øvrige som foretar
dette i Rebekka- og Odd Fellow loger
rundt om i landet. I løpet av et år foregår det svært mange tildelinger av
50 års Veteranjuveler. Antall tildelinger av 60 års Veteranjuveler er også
stigende. Det betyr at mange har startet sitt Ordensliv som ganske unge.
Ved en tildeling jeg foretok for en
tid tilbake, reflekterte Veteranen over
sitt Ordensliv, og over hva han var
blitt tilført i sine mange år som Odd
Fellow.
Og nettopp dette hva vår Orden tilfører sine medlemmer, i tillegg til det
etiske og rituelle budskapet, har også
fått meg til å spørre om ikke vår Orden er en skole eller et senter for videreutdanning. Svaret på mitt eget spørsmål er ganske entydig – ja.
– Odd Fellow Ordenen er et senter
for livsvarig utdannelse.
Det vil ikke være banalt å si at vi
bedriver voksenopplæring.

Høflighet praktiseres i samvær med
Ordensmedlemmer og videreføres i
dagliglivet.
Ærbødighet er en grunnleggende
faktor i samværsformen både i og
utenfor logesalen.
Lærdom om respekt og toleranse
omsettes i handling i det daglige liv.
Tilegnelsen av samfunnskunnskap
skjer i samvær med likesinnede. Likesinnede som kommer fra alle lag i
samfunnet.
– Odd Fellow Ordenen er et senter
for etisk utdannelse.
Det finnes ikke mange samværsformer i samfunnet hvor en finner retningslinjer og påbud slik som i våre
budord.
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
defineres ikke bare gjennom Ordenens
ritualer. Det reflekterer også medlemmenes livssyn.
Odd Fellow Ordenens formålsparagraf synliggjør, både for Ordenens egne medlemmer og utenforstående, hva
Ordenen og hvert enkelt medlem står
for.
- Odd Fellow Ordenen er et senter

Odd Fellow
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for personlig utvikling. Uten tvil bedriver vi innenfor loger og leire lederutvikling, selv om dette i seg selv ikke
er noe definert mål. Hvem har ikke
sagt til seg selv, eller til lederen av
Nominasjonsnevnden, at nei, dette
embedet kan ikke jeg klare å utføre!
Med det resultat, at en senere har endt
opp med et eller flere enda høyere embeder.
Som en følge av dette tror jeg også
at svært mange medlemmer har lært
seg egentrening på mange områder, så
vel innenfor som utenfor Ordenen.
Jeg er også av den formening at vi,
gjennom ritualenes belæring, samværsformen og den høytidelighet som
preger møtene, har gjort medlemmene
mer samfunnsbevisste.
Når det gjelder personlig utvikling
tillater jeg meg også å henlede til vår
Ordens dype respekt for alle de tre
monoteistiske religioner, som i dag er
representert i størstedelen av den vestlige verden. Jeg håper og tror at dette
også gjenspeiles i den enkelte søsters
og brors livssyn i dagens samfunn.
Det enkle kan ofte være det beste.
Derfor står Den Gyldne Leveregel så
sentralt i Odd Fellow Ordenen.
Både jeg og mange andre har gjennom de senere år ofte gitt uttrykk for
at vi konkurrerer om folks tid. Dette
gjelder både tiden til våre søstre og
brødre, men også tiden til de som vurderer medlemskap i vår Orden. Med
bakgrunn i det ovenstående er jeg av
den formening at vår Orden sannelig
har meget å gi. Skal en ta del i en livsvarig utdannelse, en etisk og personlig
utvikling, samt bidra på det sosiale og
humanitære plan i samfunnet, bør en
sannelig begynne i tide. Alle mennesker er velkomne i vår Orden, uansett
alder. La dette være helt klart. Men de
som «nyter godt» av Ordenens budskap i yngre år vil naturligvis ha større
mulighet til å «spre budskapet» til
andre.
Sprer du budskapet?
I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Harald Thoen
Stor Sire
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dd Fellow Ordenen har lange
tradisjoner i å yte bistand i tråd
med våre budord. Den mest
omfattende delen av dette skjer i regi
av hver loge der det årlig bevilges
midler i tråd med Ordenens formål.
Lokalt bidrar man enten direkte eller
som oftest indirekte gjennom andre
organisasjoner, til å møte et økende behov til de som trenger det mest.
Vi blir på mange måter en sponsor
til andre humanitære organisasjoner
uten at Odd Fellow Ordenen profilerer
seg som en organisasjon som aktivt bidrar direkte.
Vi er ikke en humanitær organisasjon på linje med Røde Kors og Lions,
men det hviler likevel en forpliktelse
på oss alle, om å etterleve budordene
og praktisere nestekjærlighet i konkret
handling. Selv om det primære i vår
Orden er og skal være læringsprosessen, der målet er at hver enkelt søster
og bror skal lære å utvikle seg til å bli
et bedre medmenneske, så er det også
en viktig side at disse ord skal omsettes i handling.
Det er en balansegang mellom
læringsprosessen med sine ritualer og
vårt påbud om å omsette ord til handling i konkrete humanitære tiltak.
Begge er viktige deler av ordensarbeidet og i hovedsak mener jeg at vi i
Norge har funnet en god vekting. Det
er likevel rom for at vi har en klarere
profil i vårt utadrettede arbeid. I stedet
for at vi gir midler til andre organisasjoner kan det være en tanke at vi går
direkte på banen når behovene i lokalmiljøet melder seg.
Mange distrikter har også i fellesskap gjennomført distriktstiltak der alle loger og leire i samarbeid deltar. Jeg
er imponert over det arbeidet som gjøres i slike fellestiltak. Mange søstere
og brødre går sammen om å støtte
medmennesker som virkelig trenger
det. Ikke først og fremst økonomiske
tilskudd, men bruker av sin egen fritid
til å besøke og støtte syke og trengende. Et godt eksempel på slike tiltak er
Sam og Sirius-prosjektene ved kreftavdelingene på flere av landets sykehus.
Jeg har mitt daglige virke ved et av
landets største sykehus der vi for øvrig
i disse dager innvier et helt nytt kreftsenter. I dag ser vi at ressursrammene
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Deputert
Stor Sire
Morten Buan
er stramme og at arbeidskraften blir
presset så langt råd er. Det blir mindre
tid til samtaler og omsorg for medmennesker som er i en situasjon der de
trenger noen å snakke med og som har
tid til å lytte. Det skal ikke så mye til
for å skape et lyspunkt over en kaffe
og en vaffel i en ellers tøff hverdag.
Det hadde vært i beste ordenstradisjon
dersom flere distrikter etablerte tiltak
tilsvarende Sirius-prosjektene. Vi forstår at ikke alle har mulighet og makter en slik oppgave, men dersom flere
loger og leire går sammen, er jeg overbevist om at det er mange brødre og
søstre som kan tenke seg å stille opp
til et slikt tiltak.
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Side 4

Intervju med Svanhild Sandem

INTERVJUET:
SVANHILD SANDEM

Av KjellHenrik
Henriksen

DSS Svanhild Sandem er nyvalgt leder av det nyopprettede Redaksjonsutvalget som nå har
ansvaret for utviklingen av Odd Fellow Bladet. Av denne grunn er det av
interesse for bladets
lesere å bli kjent
med henne. Hun ble
resipert i Ordenen
18. februar 1980, og
har siden det egentlig hatt embeder så
godt som hele tiden.
Et liv i Raumar
– eller Romerike
Jeg er født i Rælingen like etter
siste verdenskrig og vokste opp
på det vi i dag kaller landsbyda.
Områdene rundt Øyeren var jo
preget av landbruk. Nå ser det
ganske anderledes ut. Livet formet seg som for de fleste i den
tiden. Jeg giftet meg ganske tidlig og fikk to døtre som nå igjen
er blitt mødre.
Jeg har alltid bodd i Rælingen,
selv om arbeid og andre oppdrag
har trukket meg til Oslo. Nå får
vi et nytt og moderne Ordenshus
på Strømmen, så jeg føler at vi

Intervju med Svanhild Sandem
nå får et Ordensmessig enda bedre fundament her på Romerike.
En god venninne, Helga Nabben, arbeidet i sin pure ungdom
sammen med en levende og engasjert voksen dame. Hun het
Liv Eli Løype. Helga merket at
Liv Eli satte av en kveld i uken
som var «hellig». Da gikk hun
nemlig i sin Rebekkaloge. Helga
lurte mye på hva som fikk en engasjert og levende person til å
drive med noe slikt ukjent og
hemmelig. Da spurte hun like
godt, og fikk til svar at det skulle
de komme tilbake til noen år senere. Så en dag tok Liv Eli kontakt med Helga og spurte om hun
var interessert i å bli Rebekkasøster. Svaret var ja, og prosessen
ble satt i gang. Ganske raskt etter at Helga Nabben var blitt resipert i Rebekkaloge nr 9 Caritas, tok hun kontakt med meg og
sa: «Svanhild, dette tror jeg virkelig er noe for deg!» For å gjøre
en lang historie kort så ble jeg
overbevist om det samme. Liv
Eli Løype ble min fadder, for
Helga var ennå ikke blitt 3.
gradssøster. For meg bekreftet
Innvielsen at dette var en
virksomhet som jeg virkelig ville
være med og engasjere meg i.
Når dette bladet kommer i
trykken har jeg som DSS 26.
september 2006 fått tildele Liv
Eli Løype 40-årsveteranjuvelen.
Uten hennes synliggjøring av
Ordenens verdier overfor unge
mennesker, hadde sannsynligvis
hverken Helga Nabben eller jeg
vært medlem av Ordenen i dag.
For hverken Helga eller jeg hadde hatt noen kontakt med ordener før i livet. Vi hadde vel hørt
om frimurere, men det var jo en
«mannesak». Og så hadde vi hørt
om IOGT, men det angikk ikke
oss. At vi kom i en positiv kontakt med Odd Fellow Ordenen
og har fått et dypt og meningsfullt liv gjennom den, kan vi takke Liv Eli Løype for.

I det lange løp
Fra første stund har jeg hatt full
aksept hjemme for mitt Ordensengasjement, selv om min mann
ikke er interessert. For mine to
døtre har det vært ganske naturlig at jeg ofte har dratt av gårde

Odd Fellow
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på de mange møter. Da de var
mindre sa de: «Mamma skal på
svartedamemøte.» Det er jo en
ganske korrekt beskrivelse fra
barnemunn. Etter hvert har de
nok fått en dypere forståelse for
hva Ordenen har betydd for meg.
Jeg er forøvrig ganske bevisst
og kanskje strikt på vår kleskode. Det har noen med vår egenart
å gjøre som vi aldri skal klusse
med.
Jeg ble resipert i Caritas, men
da var allerede Rekekkaloge nr
63 Sinceritas på beddingen. For
at den nye loge skulle få 3.
gradssøstre nok, ble det en del av
oss nye søstre som fikk gradene
raskere enn vanlig. Ny loge, nye

opplevelser, nytt hus og nye utfordringer sto formelig i kø. Det var som å
komme inn i en liten tornado som feiet av sted.
Og får man først fart, så skjer det
meget. Når jeg nå ser tilbake på 26 års
medlemsskap, ser jeg at jeg nesten
hele tiden har hatt embeder i loge og
leir. Og hele tiden har det vært nye
ting som skulle læres, bearbeides og
fremføres. Ingen kan kreve eller ønske
mer «voksenopplæring» enn det en
Orden kan gi deg hvis du tar imot utfordringene.
I en Orden står man ikke alene. Jeg
har jo hatt den uvanlige styrken blant
annet å ha tre Eks Rådspresidenter i
mitt Distrikt. Arnhild Evjen Deberitz,
Ingvild Samuelsen og Lillemor John-

Gi livet innhold
og mening!

sen har med sin enorme erfaring og
gode vilje alltid vært ærlige i sine vurderinger og sine råd. Jeg vet ikke i
hvilken annen sammenheng man både
får utfordringer og samtidig erfarne
rådgivere med på kjøpet.

Jeg – en journalist?
Da Stor Sire Harald Thoen ringte og
sa at han hadde utnevnt meg til medlem av Redaksjonsutvalget, slo det
ned i meg at jeg aldri hadde drevet
med journalistikk av noe slag. Men
mine opplevelser i Redaksjonsutvalget sammen med Deputert Stor Sire
Ann Evy Aurdal, DSS Paul Narum og
Redaktøren har gitt meg en ny opplevelse. Vi har jo alle vært medlemmer
av Ordenen i en rekke år, og vi kan utmerket godt gjøre oss opp en mening
om hva Ordenens organ bør inneholde
og hvordan det skal formes. Allerede
nå legger vi opp til en ganske stor omlegning. Både Ordenens Informasjonsutvalg som vi sorterer under, og Storlogens Kollegium har nå besluttet at
fra 2007 skal bladet komme ut 4
ganger i året, men øke sidetallet fra 24
til 40 sider pr. nummer. Gjennom
samtalene i utvalget ser jeg klare fordeler ved dette. Vi kan gi et bredere
tilbud og la flere synspunkter komme
til uttrykk. Og vi kommer helt klart til
å satse på et større og bredere innslag
fra hele landet.
Odd Fellow
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Vi er 23 000 medlemmer med ganske forskjellige behov til lesestoff.
Noen liker det korte, mens andre liker
det lange. Noen liker lokalstoff, mens
andre vil ha det internasjonale. Noen
vil ha intellektuelle analyser og dybde, mens noen synes mer om det folkelige og lette. Det vi legger opp til nå
er for å si det litt folkelig, en Ole
Brumm-strategi: «Ja takk, begge deler». Men for å klare dette, må vi ha et
organ med flere sider.
Et økonomisk moment er det også
at portoutgiftene for Odd Fellow Bladet faktisk har eksplodert. Portoen har
mangedoblet seg på få år.
Skal vi få et bredere og bedre blad,
må vi stimulere til samarbeid med
Distriktene og DSS. Lokalstoffet må
vi få fra alle deler av landet. Og da må
vi også få kvalitetsmessig billedmateriale. Og skal vi styrke bladet økonomisk, må vi få flere annonsører til
Odd Fellow Torget.
Nå har Redaksjonsutvalget vært i
sving i noe under et år. I den sammenheng har jeg fått enda en lærdom. Kaster du deg ut i noe nytt og tar utfordringene, så er sannsynligheten for at
du vokser og utvikler deg ganske stor.
Fra å være usikker og famlende, synes
jeg redaksjonspolitikk og tidsskriftsutvikling er blitt mer interessant enn jeg
kunne håpe på, avslutter Svanhild
Sandem på vei ut i Rælingskogen for
å plukke høstens sopp.
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Side 6

Sovereign GL Meeting 2006
«A Sovereign Grand
Lodge Meeting» er en
årlig begivenhet som
samler et betydelig antall mennesker. Denne
gangen var det omlag
1200 til stede ved et av
evenementene, selv om
delegatantallet ikke er
mer enn nærmere 150.
Samtidig med møtet i
Sovereign Grand Lodge
holder også I.A.R.A. –
International Association of Rebekah Assemblies sitt møte parallelt.
En historisk revy
Da Lodge Washington ble instituert
med fem medlemmer 26. april 1819,
var det ikke mange som så for seg en
Orden med millioner av medlemmer.
22. februar 1821 ble det stiftet en Storloge for Maryland. Den dekket for
øvrig også resten av USA. 25. april

1825 ble Storlogen for Maryland begrenset til denne staten, mens det ble
stiftet en overordnet Storloge for hele
USA. Den første Overmester i Lodge
Washington, den første Stor Sire i
Storlogen for Maryland, og den første
Grand Master i Den Suverene Storloge
var en og samme mann, nemlig Thomas Wildey.
Den overordede Storloge for hele
USA skiftet navn et par ganger og
fremsto fra 1881 som Den Suverene
Storloge for all Odd Fellow virksomhet i verden.
Her må man ha i mente at det var en
rekke virksomheter både i USA og ellers i Commonwealth som brukte navnet Odd Fellow uten at de av den
grunn var underlagt den Suverene
Storloge. Men den amerikanske Orden
oppfattet seg uaktet som verdens Odd
Fellow navle, noe den på godt og ondt
faktisk har gjort frem til denne dag.
De årlige møtene de første årene etter 1825 ble selvfølgelig holdt i Baltimore. Det var kjerneområdet og hovedkvarteret. Men Ordenen vokste
faktisk eksplosivt og økte i antall medlemmer, antall loger og leire og antall
stater hvor den ble etablert. I noen år
Odd Fellow
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ble medlemstallet nærmest fordoblet,
selv om noe slikt hørte til unntakene.
Dermed kom tanken opp om å flytte
SGL-møtet fra stat til stat. Etter hvert
som Ordenen ikke bare økte kvantitativt, men også ble både respektert og
berømt, ble det attraktivt å ha Den Suverene Storloge på besøk. De store
amerikanske byene konkurrerte om å
være vertskap. Og Ordenen lot seg fetere.
Da man skulle feire Ordenens 50årsjubileum i 1869, ble møtet holdt i
Philadelphia. Ordenen mønstret da
med 30 000 Odd Fellow brødre som
dannet en rekke på over 3 mil og med
92 musikkorps og andre «buekorps».
Dette var like etter borgerkrigen og
demonstrerte en hær av menn «i fredens, fordraglighetens og menneskehetens tjeneste.»
I noen byer laget man eget mineralvann til møtene, og festligheten antok
enorme proporsjoner.
1871-møtene ble holdt i Chicago.
Utenom de formelle møtene som ble
holdt i strikte og formelle former, sto
byen på ende. Det var forestillinger,
banketter, teaterforestillinger, revyer
og sightseeingturer over en lav sko, og

byens offentlige transport var for anledningen gratis for alle. Ganske raskt
etter at møtet hadde fått sin avslutning,
oppsto det en voldsom bybrann. Da
svarte Ordenen som den første med å
sende inn massiv hjelp fra alle deler av
landet. Det kom mer hjelp enn hjelperne kunne bruke. Da de skulle avslutte
regnskapet for hjelpevirksomheten,
satt en utkjørt komité igjen med over
$10 000, noe som var et enormt beløp
den gang.
Ordenen ble også kjent som den
første «landsomfattende, organiserte
virksomhet» som krysset landet med
jernbane for å holde et landsomfattende møte på vestkysten, konkret i San
Francisco.
Senere har det gått noe mer stille
for seg, selv om møtene har vært holdt
over hele landet og i Canada.
Selv med sitt prangende og universelle navn, har The Sovereign Grand
Lodge alltid vært et amerikansk anliggende. Ordenen vokste jo raskt og den
emigrerte til Australia i 1863, og tilbake til Europa i 1870. Men SGLM
ble et møte for det nordamerikanske
kontinent. Det er nå mer enn 135 år siden Ordenen emigrerte til Europa og

Fjerne Østen, men disse utvandrede
ordensenheter har aldri hatt hverken
noen reell eller formell innflytelse i
SGL.
Australasia som det gjerne heter i
Ordensterminologien, fikk i 1868 sin
Australske Storloge som skulle binde
disse fjerntsvevende satellitter sammen. Avstanden fra USA var jo enorm.
Men i Europa så det anderledes ut. I
Europa er det i dag åtte selvstendige
jurisdiksjoner som alle sorterer direkte
under Sovereign Grand Lodge. Som vi
skal komme tilbake til, har det vært arbeidet gjennom lang tid på to fronter.
Den ene er å få amerikanerne til å forstå at de ikke er alene i verden, ei heller når det gjelder Odd Fellow
virksomhet. Og det andre er at Europa
må sees som en egen Odd Fellow
virksomhet med sine tradisjoner, sine
røtter og sin betydelige vekst.
Torsdag 24. august 2006 slo endelig
disse tanker igjennom. Da vedtok Sovereign Grand Lodge Meeting 2006 enstemmig at det skulle opprettes en Europeisk Storloge som skulle være
overordnet alle de europeiske jurisdiksjoner. Den Europeiske Storloges
jurisdiksjon strekker seg over hele det
Odd Fellow
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europeiske kontinent med unntak av
de britiske øyer. Det siste er sannsynligvis med tanke på ikke å tråkke
Manchester Unity på tærne, hvis de
skulle være ømtålelige for slike trykk
da. Det er på ingen måte sikkert.
Charteret ble undertegnet dagen etter på installasjonen av nye embedsmenn i SGL.
Nå vil det bli arbeidet målbevisst et
års tid fremover for å etablere den
praktiske organisasjon. Det er allerede
fastsatt at Den Europeiske Storlogens
domicil vil være i København.
Hvor interessant Sovereign Grand
Lodge Meeting vil bli for europeiske
jurisdiksjoner etter denne tid, er det
vanskelig å si noe om. Men dersom utviklingen går videre i den retning som
nå peker seg ut, vil den amerikanske
gren av vår Orden forsvinne i løpet av
få år. På de kommende sider har vi
lagt inn en rekke spesialartikler om
SGLM og om utviklingen innen amerikansk Odd Fellowship, som kan virke både oppsiktsvekkende og skremmende. Europa kan ta betydelig lærdom av den amerikanske situasjon slik
at man kan unngå en slik deprimerende utvikling som faktisk finner sted.
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Sovereign Grand Lodge Meeting

Sovereign Grand Lodge Meeting

Installasjoner i SGL

Prosedyrer og valg

Noe av det som var virkelig stilig under de
mange møtene var Embedsmannsinstallasjonen. Et betydelig antall
Past Sovereign Grand
Masters var i sving i
ulike funksjoner. Bankettsalen hvor det hele
fant sted, rommet omlag tusen mennesker. I
tillegg til delegatene
fra SGL og I.A.R.A., var
det en rekke gjester til
stede, og ikke minst familiene til dem som
skulle installeres.
Under SGL-møtet holdt også IARA sitt møte. Her er et utsnitt av forsamlingen med delegater og gjester. Man merker seg at enkelte har et antrekk som ikke er fremmed for europeiske forhold. På det nederste bildet ser vi den nyvalgte I.A.R.A.-presidenten, Sandra K.
Young.

H

va dette skyltes er noe uvisst,
men denne gangen hadde
mange dresset seg opp. Mange
hadde smoking, men det var også dem
som stilte i det jeg vil kalle slitt cowboyantrekk. Kleskoden eller dresskoden var for enkelte noe ganske ukjent.
Den nordiske delegasjon skilte seg
hele tiden ut med sitt logeantrekk i alle formelle møter og sine smokings
ved alle festlige anledninger. Dette ble
selvfølgelig bemerket. Noen så på det
med en viss beundring, mens andre
begrenset det til å være en forundring.
Alle embedsmenn i alle enheter under SGL ble installert. De ble ført inn
i salen av fungerende Suvereign
Grand Marshall, Past Sovereign
Grand Master Jon R. Petersen. Dette
foregikk med presisjon og verdighet.
Men mellom installasjonene var det
en del underholdningsinnslag som for
oss som er vant med helt andre og
verdige former i en logesal, skapte et
noe forvirrende inntrykk om hva vi
egentlig var vitne til.
Det var selvfølgelig en rekke introduksjoner og taler som i en europeisk
sammenheng ville ha virket helt malplassert. Nå er det alltid vanskelig og
til dels urimelig å bruke egen standard
som norm på det man ser i utlandet.
Det man bør strekke seg til er å peke
på ulikheter.
Den eneste tale som var Ordenrele-

De valgte Sovereign Grand Lodge Officers blir ledet ut av salen etter at de ble behøring
installert. På det nederste bildet ser vi den nyvalgte SGM, Robert J. Robbins.

vant var introduksjonstalen til den
nyvalgte SGM Robert J. Robbins.
Han la et betydelig alvor inn over forsamlingen. Nå har Odd Fellow Ordenen alltid hevdet at ord ikke er nok.
Det gjenstår å se om SGM Robbins
kan får handling til å følge ord.
I vurderingen av de mange møter er
det et moment som ikke er å komme
forbi, nemlig at det showpregede er
elementer som har sneket seg inn
gjennom årene. Når man leser aktstykkene fra tidligere tiders SGLM,
hadde disse en verdighet som kunne ta
pusten fra den mest blaserte.
Etter en hyggelig samtale med Past
Sovereign Grand Master J. W. Frederick Laycock under en meget tradisjonsrik middag – The Pinkerton Dinner – hvor jeg fortalte ham om det tradisjonsrike logeliv i Norge og hvordan
vi til vanlig opptrer, benyttet han anledning til å si til sine øvrige kolleger:
«Jeg tror virkelig at vi kan lære meget
av europeerne i deres noe majestetiske
måte å drive sitt logeliv på.» Nå kan
det vel være grenser både for show og
«det majestetiske» som han uttrykte

det. Men det er ingen tvil om at «den
verdige egenart» har totalt forlatt den
amerikanske Odd Fellow virksomhet.
Og det er kanskje tvilsomt om den
kommer tilbake hvis ikke SGM Robbins får sitt kollegium med seg i en gigantisk snuoperasjon.

Det Suverene Storlogemøtet er preget av
en gammel og meget
streng
forretningsorden. Saker blir sendt
inn på forhånd. Første
dag går med i plenum
til fire forhold:
• Formell åpning med valg og utnev-

ning av dem som skal ha funksjoner
under møtet.
• Godkjenning av innkomne saker.
Ingen sak passerte videre hvis den
ikke fikk støtte av et visst antall
stemmeberettigede. Men sakene ble
ikke presentert hva angikk innhold.
Det var kun delegatene som satt
med slik informasjon.
• Deretter ble det nedsatt komiteer for
ulike saksområder. I alt 12 komiteer
ble nedsatt og deres mandatområde
strakk seg fra finansutvalg, gjennom reisefordelingsutvalg til utvalg
for ungdomsaktiviteter.
• Deretter ble alle saker som ble
vedtatt til behandling fordelt på de
relevante komiteer.
Dette er en behandlingsmåte vi
kjenner igjen fra vårt eget parlamentariske liv. I de øvrige dagene kommer
saker tilbake fra komiteene med sine
innstillinger. Da gis det anledning for
delegatene å gripe ordet i plenum for å
støtte eller gå imot forslagene. Denne
debatten er det noe vanskelig å følge
hvis man ikke har innsikt i sakspapirene.
De siste dagene går utelukkende
med til å votere over komitéinnstillinOdd Fellow
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ger. Får en inntilling støtte, er saken
grei. Får den ikke støtte, kan det være
et forsøk å få den satt på venteliste
som «ufullendt forretning» til neste
møte, altså om ett år.
De valgte medlemmene av Sovereign Grand Lodge er:
• Sovereign Grand Master
• Deputy Sovereign Grand Master
• Sovereign Grand Warden
• Sovereign Grand Secretary
• Sovereign Grand Treasurer
Avtroppende SGM er automatisk
fungerende Past Sovereign Grand Master. Sekretæren og Kassereren oppfattes i dag som så vidt teknisk og kontinuitetskrevende at de i realiteten nesten ikke er på valg, men gjenvelges.
Men det er bare ett valg det knyttes
spenning til og som det er kamp om.
Det gjelder embedet som Sovereign
Grand Warden. Velges man til dette
embedet, vil man neste år bli valgt til
Deputy Sovereign Grand Master og
året deretter til Sovereign Grand Master. Det siste året i kollegiet vil man
automatisk bli fungerende Past Sovereign Grand Master.
Det skjer ingen forhåndsnominasjon
til møtet. Nominasjonen skjer i møtet
og i 2006 kom det fem forslag. Kandidatene ble presentert og presenterte
seg selv. Deretter gikk man til valg.
For hver valgomgang faller den med
minst stemmer ut. Denne gang klarte
det seg med tre valgomganger idet
vinneren fikk mer enn 50% av stemmene blant de tre gjenværende kandadater. Om intet uforutsett skjer, vil
nyvalgte Sovereign Grand Warden
Proulx om to år automatisk bli valgt til
SGM.
Dette betyr at de som velges til
SGL, har en tjenestetid på fire år sammenlagt, men bare ett år i hvert embede. Mange vil mene at dette er en av
årsakene til at det er vanskelig å introdusere forandringer i et stort maskineri, ganske enkelt fordi ingen embedsmenn får tid til å forberede og gjennomføre dem. Amerikanerne forsvarer
sitt system. Men observatørene ser at
systemet er sterkt når det gjelder rutiner og prosedyrer, mens fornyelse og
endringer har små muligheter.
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Den Europeiske Storloge

Europeisk Storloge er opprettet
24. august 2006 blir en
historisk dag for Odd
Fellow Ordenen i Europa. Etter at Den Tyske
Storloge kom direkte
inn under Sovereign
Grand Lodge i 1870,
har de senere Storloger
og jurisdiksjoner i Europa fått samme tilknytningsform.

I

dag er det åtte selvstendige jurisdiksjoner i Europa. I tillegg finnes
det en del nyetablerte loger i Polen, Estland, Tsjekkia, Frankrike og
Spania som sorterer under forskjellige
jurisdiksjoner. Men det er intet organ
som formelt samler alle disse jurisdiksjonene ut over tiltak som de selv
måtte ta initiativ til.
Dette at loger og leire i et land hører hjemme under en annen jurisdiksjon er ikke noe nytt. Det vil skje de
fleste steder hvor Ordenen etablerer
seg. Først kommer det en loge, så
kommer det flere loger og en leir. Da
er tiden inne til å danne en selvstendig
Storloge. Norges Odd Fellows var en
del av den Danske jurisdiksjon fra
1898 og frem til 1920 da Den Norske
Storloge ble instituert.
Dagens åtte europeiske jurisdiksjoner er satt opp etter tiden for opprettelsen av Odd Fellow virksomhet i det
angjeldende land:
• Tyskland
18. desember 1870
• Schweitz
19. juli 1871
• Nederland/Belgia 19. mars 1877
• Danmark
29. juni 1878
• Sverige
29. oktober 1884
• Island
1. august 1897
• Norge
26. april 1898
• Finland
8. august 1925
Da tyskerne i 1870 startet loger tilhørende The Sovereign Grand Lodge
IOOF i USA på det europeiske kontinent, var de alene om dette i Europa.
Men for saklighetens skyld skal vi ikke glemme at de to andre store grenene av vår Orden – Manchester Unity
og Grand United Order – var sterkt re-

presentert i Storbritannia. Manchester
Unity hadde på det tidspunkt alene
omlag 600 000 medlemmer over hele
Commonwealth. Men det er påfallende at begge de nevnte ordensgrenene i
Storbritannia har holdt seg til de land
som hørte hjemme i det britiske imperium. Så vidt vites har de aldri forsøkt
å etablere seg i andre europeiske land.
Dermed har det vært lite samarbeid
mellom vår ordensgren og de nevnte,
og heller ikke noen konflikter.
Når det gjaldt ekspansjonene av vår
Orden etter etableringen i Tyskland i
1870, fulgte raskt andre land etter, ikke minst i Norden. Det viste seg imidlertid at den europeiske utvikling gikk
langt langsommere enn den amerikanske. Til sammenlingning passer
lignelsen om haren og skilpadden. Så i
veksttempo og størrelse var amerikanerne ganske overlegne frem til 2. verdenskrig. Da skjedde det noe på begge
sider av Atlanterhavet. Den amerikanske veksten hadde stagnert og forfallet var et faktum. I Europa lå jurisdiksjonene nede etter krigen, men ikke
minst i Norden kom de seg raskt på fote. Og ikke nok med det. De vokste
som aldri før. Styrkeforholdene, initiativet og inspirasjonen i det internasjonale Odd Fellow perspektivet var i
ferd med å endre seg betraktelig.
Ut fra disse forholdene dannet SGL
et International Council i 1949, like et-

Manchester Unitys representant i møtet.
Odd Fellow
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ter 2. verdenskrig. Dette skulle samle
virksomheten over hele verden. Men
rådet var stort med et medlemsantall
på omlag 50, reisene lange og kostbare
og kontinuiteten liten idet det var møter i Rådet bare en gang hvert fjerde
år. Eks Stor Sire Edgar Otterbeck var i
en periode visepresident i dette rådet.
I tillegg utnevte Sovereign Grand
Master en Spesialdeputert Sovereign
Grand Master for Europa. Blant andre
hadde Eks Stor Sire Arne Espelund
dette embedet.
De europeiske storloger søkte stadig et nærere samarbeid ut fra felles
interesser, felles utfordringer og felles
plassering i Europa og for å samordne
synspunkter i møtet med de allmektige
amerikanere i Sovereign Grand Lodge.
Den første samordning skjedde
gjennom en mer uformell europeisk
Stor Sire konferanse. I dette forum ble

Past IC-member John R. Mrizek taler Europas
sak i SGLM 2006.

en rekke modeller drøftet. Noen av de
modellene som var oppe til drøftelse
var:
• Egen Suveren Storloge for Europa
løsrevet fra SGL i USA.
• En europeisk Storloge for Europa
med fortsatt tilknytning til SGL i
USA.
• Innføringen av International
Council som overbygning for alle Odd
Fellow virksomhet i verden.
Men amerikanerne fant seg hele tiden mest tjent med status quo.
For å komme videre, etablerte de
europeiske jurisdiksjonene i 1990 Den
Europeiske Federasjon som et samordningsorgan. I 1992 gjorde Rebekkainstitusjonen i de samme land det samme og dannet European Rebekah Leaders Association - ERLA.
Denne konstruksjonen med separate
organer for brødre og søstre i organi-

Past Sovereign Grand Master (1998) Martin Elson
taler Europas sak i SGLM 2006.

satoriske spørsmål ble ikke gammel
ettersom man fant frem til likestillingsmodeller i de forskjellige jurisdiksjoner. I 2002 ble det foreslått integrering, og i 2004 ble Den Europeiske
Federasjon felles for søstre og brødre.
I 1999 foretok SGL en forandring i
struktur og dynamikk i International
Council. Dette monster av et råd med
sine 50 medlemmer og møter en gang
hvert fjerde år, ble redusert til 11 medlemmer som skulle møtes minst hvert
år. Dermed fikk det restaurerte IC ny
dynamikk og ny slagkraft. Stor Sire
Harald Thoen satt som President i perioden 2002-2004.
Det er hevet over enhver tvil at de
sterkeste medspillerne for å få en Europeisk Storloge var blant dem som
hadde sin bakgrunn i det nye International Council og Sovereign Grand
Masters som kjente forholdene i Europa ved selvsyn.
De to Past Sovereign Grand Masters Martin Elson (1998) og Jon R.
Petersen (2002) samt Past IC-medlem
John R. Mrizek førte an i strategien og
argumentasjonen, godt støttet opp fra
de nordiske Stor Stor Sirer som anførte sine synspunkter i taler til plenum.
Spenningen var til å ta og føle på da
forsamlingen torsdag 24. august 2006
kl 11 skulle votere over forslaget.
Forslaget hadde vært til behandling
dagen før til samme klokkeslett. Det

var da votert til å utsettes til neste dag.
At det var trefninger og trekninger i
kulissene for og imot var lett å merke.
Behandlingen torsdag var gjort unna
på mindre enn et kvarter. Alle innvendinger ble formelt avvist, og voteringen var enstemmig gunstig. Hvis man
for fremtiden vil ha nærmere tidspunkt
for opprettelsen av Den Europeiske
Storloge, kan denne fastsettes til torsdag 24. august 2006 kl 1115, amerikansk tid.

Det som gjenstår
Det arbeid som nå gjenstår er å fastsette vedtekter, beslutte hvor mange valgte og utnevnte embeder Storlogen skal
ha, og hvilke titler som skal brukes.
Det skal dannes regelverk for alt arbeidet, og det må være et sekretariat for
virksomheten, og ikke minst en økonomisk plattform.
Gevinstene er åpenbare. Frimurerne
snakker om et humanistisk frimureri
versus det svenske system. I Odd Fellow verdenen kan vi godt snakke om
det europeiske system, nettopp fordi
dette skiller seg så vidt meget fra eksempelvis den amerikanske og australasiatiske virksomhet. Nå kan vi samarbeide og styrke den europeiske tradisjon. Gjennom Den Europeiske Storloge kan vi danne strategier for
ekspansjon og styrkning av Ordenen i
Europa. Det kan altså bli utviklet en
felles europeisk strategi både når det
gjelder ekspansjon og ivaretakelse av
Ordenens egenart.
Vi har grunn til å tro at torsdag 24.
august 2006 vil inngå som en merkedag i Ordenens europeiske historie.

SGL-møtets delegater benket ved langbord etter hvor de kommer fra og hvilken gren de
representerer. En del har vært med på SGL-møtet langt tilbake i tid og kan «gamet».
Odd Fellow
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Loge nr 21 Fraternitas

Loge nr 21 Fraternitas 60 år
Loge nr 21 Fraternitas i
Bergen rundet 60 år og
markerte dette med
festloge
og
sosialt
samvær lørdag 10. juni
2006.

E

n festpyntet logesal og 110
brødre, søstre og inviterte gjester laget en flott ramme om
festlogen som ble ledet av OM Conrad Geir Clausen. Rituale ble gjennomført på en verdig måte og br. organist hadde lagt inn noen pene mu-

sikkstykker som passet godt til markeringen. Etter festlogen fortsatte jubileumsfeiringen i festlokalene på Nordås. Br. UM ønsket alle hjertelig velkommen til bords og gav ordet til
DSS Odd Abbedissen som utbrakte
HM Kong Harald V skål.
Aftenens toastmaster bror Reidar
Smøraas ledet bordsetet. Han presenterte de to kokkene som var ansvarlig
for kveldens meny som bestod av:
Ovnsbakt torskerygg med tilbehør,
helstekt kalvefilet, div. oster og til
slutt brownies på apricoscoulis med

friske bær. I anledning jubileumet var
det taler og gaveoverrekkelser og først
ut var DSS Odd Abbedissen som hadde med en hilsen fra Stor Sire Harald
Thoen. Bror DSS hilste også på egne
vegne og ønsket logen lykke til med
dagen og fremtiden. Ellers var det hilsener fra alle Bergenslogene og leirene v/OM Jens Jørgen Jensen jr. Fra
Loge nr 88 Håkon Den Gode hilste
OM Rolf Larsen. Fra Loge nr 20
Fridtjof Nansen hilste OM Erling Nystuen. Også XOM John Frank Mæland fra Loge nr 52 Catena hadde med
en hilsen.
Formannen i jubileumskomiteen
XOM Alfred Johan Johnsen overrakte
en gavesjekk på kr 15 000,- til logens
sosiale fond som var overskuddet i
forbindelse med dette jubileet.
Etter alle disse gode ord og gaver
til logen var det OM Conrad Geir
Clausen som takket alle de tilstedeværende for at de hadde vært med å
sette rammen rundt jubileet. Han takket videre for alle de gode ord som
var blitt logen og ham til del. Deretter
rettet han en stor takk til formannen i
jubileumskomiteen XOM Alfred Johan Johnsen og hans stab for det arbeid de hadde nedlagt.
En like stor takk rettet han til XOM
Harald Strand for det arbeid han og
hans medhjelpere hadde utført med å
få frem beretningen om logens 60 årige historie.
Til sist takket han aftenens toastmaster for god ledelse og ikke minst alle
dem som hadde stått for maten og serveringen. Deretter ble bordsetet hevet
og festen fortsatte i salongene.
Tekst:Johan Henrik Paasche

Hva med et dikt til oppmuntring og undring?
Odd Fellow bror Knut Ferdinand Dahl
har utgitt fire diktsamlinger tidligere
og kommer nå med sin femte som har
fått navnet «Med Pegasus som følgesvenn».
Bror Dahl har ridd denne poesiens vidunderhest i svært mange år, og dette
rittet har vært både ham og mange
andre til glede og ettertanke.
Diktsamlingen er på 173 sider, er meget pent innbundet og fremstår som
svært pen. Vi tror at dette vil være en
flott presang og et bidrag til din egen
personlige utvikling.

Odd Fellow

Knut Ferdinand Dahl er en hverdagsfilosof som setter tanker og form til de
situasjoner vi møter i dagliglivet. Her
vil det være stoff til ettertanke og til
bruk i taler og innlegg.
Prisen på boka er kr 250,- eller kr 315,hvis den skal sendes i posten.
Overskuddet av salget går til styrkelse
av Ordenshus i distriktet.
Kontaktpersoner er:
• Geir Småvik
Telefon 907 44 522
• Asbjørn Fossum
Telefon 977 17 772
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Ny Leirforening på Romerike

Mens foreninger for å danne nye loger noe respektløst kan sies å dukke opp som paddehatter, er Leirforeninger langt mer sjeldne planter.
Dette historiske sus var nok ganske

D

ette distriktet har fra før av én
leir. Det er Leir nr 1 Norge, instituert 2. november 1919.
Denne leiren var landets eneste i 33
år, og resiperte da patriarker fra hele
landet. Det var først i 1952 at Leir nr
2 Varde ble instituert i Stavanger.
Den sist instituerte leir var Leir nr 24
Salten 27. mai 2005. Stiftelsesmøtet
ble ledet av DSS Per Arild Nesje.
Valgte embedsmenn i leirforening
Glomma:
• Høvedsmann
Ole Sørli
• Nesthøvedsmann Erik Halvorsen
• Sekretær
Kaare H Skaare
• Kasserer
Terje With
Utnevnte embedsmenn:
• Ytre Vakt
Jan K Larsen
• Indre Vakt
Ola Rognstad

langt fremme i bevisstheten da vel
tyve patriarker samlet seg i Ordenshuset på Kongsvinger 19. juni for å
stifte Leirforeningen Glomma.

• Inspektør
Finn Krogh
• Arkivar
Bjørn H Steffensen
Det er et interessant trekk at Leirforeningen, som sannsynligvis blir ny
leir i løpet av ganske kort tid, blir den
andre leir i Distrikt 1. De logene som
danner stammen i den nye leirforeningen er Castrum i Kongsvinger, Romerike på Stømmen, Gyldenborg i
Kongsvinger og Raumar på Jessheim.
Med to leire i Distrikt 1 er det duket
både for et interessant samarbeid, og
vekst for begge. Leirforeningens embedsmenn utgjør en usedvanlig samling av erfarne patriarker som både er
seg sitt ansvar bevisst og kjenner sine
oppgaver. Man merket at stiftelsen
gikk som smurt og at planer og fremdrift allerede ligger der.
Odd Fellow
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En sentral pådriver i dannelsesprosessen har vært HP Randulf Meyer i
Leir nr 1 Norge. Han har klart sett at
det er behov for to leire i distriktet.
Likeledes ville en manglende knoppskyting lett kunne ha medført at Leir
Norge hadde blitt for stor, og med en
passivisering av patriarkene som følge. Tanken bak delingen rammes idémessig meget godt inn i Bjørnstjerne
Bjørnssons tittel: «Når den ny vin
blomstrer, gjærer det i den gamle.»
Det er altså en vinn-vinnsituasjon både for den kommende og den gamle
leir. Bedre kan det ikke være.

OFB 5•06

19.09.06

15:58

Side 14

UNP 2006

UNP 2006

UNP-2006: Den
norske delegasjonen med reiseleder
i Gettysburg, USA.

armed conflict and nearly all other
forms of violence have decreased.
The world is far more peaceful than it
was. The United Nations is an admittedly imperfect but indispensable instrument of nations working for a
peaceful evolution towards a more
just and secure world order. It is making significant progress.
«How do the United Nations´ efforts in Humanitarian Assistance,
constitutional development and peacekeeping make the world a more peaceful place in which to live?»

UNP-turen 2006
– en suksess
for Norge!
I alt 11 distrikter var
representert på årets
FN-tur med en meget
oppegående og representativ gruppe norske ungdommer. Temaene som FN satte fokus på – som terrorisme, oppbygging av nye

stater etter krig og
FNs rolle i den globale
verden – gav ungdommene en forståelse av
hvordan
vennskap,
kjærlighet og sannhet
kan forstås og implementeres som i den
virkelige verden.
Odd Fellow
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O

dd Fellow Ordenen i Norge
kan være stolt av den norske
gruppen; den skilte seg ut med
morsomt
innslag i Talent Show,
svært gode taler i Speech Contest og
de oppførte seg eksemplariske – jeg
ble glad i dem alle sammen !
Distrikt 14 – Agders representant,
17 årige Mari Hidle Simonsen, gikk
til finalen (10 finalister av 185 deltakere) med sin besvarelse. Flere av de
andre norske deltakerne kom på andre
plass i hver sin gruppe i Preliminary
Speeches.
Deltakerne skulle svare på følgende:
Seen through the eyes of the media,
the world appears an evermore dangerous place. Iraq is sliding into civil
war, the slaughter in Darfur appears
unending, violent insurgencies are
brewing in Thailand and a dozen other
countries, and the Middle East continues to be a region of terrorism. It is
not surprising that most people believe violence is increasing. The reality
is that since the end of the Cold war,

Mari tolket det slik:
The United Nations puts efforts into
making the world a better and more
peaceful place to live using three main
methods. These include humanitarian
assistance, constitutional development
and peacekeeping. I’ve listed these in
this particular order because I think
the UN will prioritize them in this
way whenever they enter a crisis area.
The very first thing the UN will do
in a crisis area is to get an overview of
what is needed where and by whom.
The way I see it, there are two ways to
look at how to run humanitarian assistance. The first step is short term
assistance: to provide the people in a
crisis area with their most basic, crucial needs. The UN will bring food,
water, shelter and medication to the
people to basically keep them alive.
But just keeping them alive will not
be enough, there needs to be a focus
on long term humanitarian assistance
as well. In a crisis area, where pretty
much everything is shattered, the United Nations’ focus will be to help rebuild the country’s infrastructure.
Transportation, communication, schools
and hospitals need to be reestablished
as soon as the basic needs of the people are covered. It is also highly important to focus on helping the people
to help themselves. For instance in
areas where the UN install water
pumps to ensure clean water, they
can’t leave before they’ve made sure
that the people know how to use it,
and how to fix it when it gets broke.
This will save the UN for a lot of extra unnecessary time, but it will also
help the people to gain self reliance
and give them a belief in themselves.
After a period of handing out food to
the people, the UN has to make sure
that the people learn how to provide
themselves and their families with

food, without depending on UN assistance.
The keyword in all of the UN efforts is to prevent. Prevent new crisis,
prevent new conflicts and prevent the
need of UN assistance in the future.
The help provided in crisis areas
come from so many different organizations that there is a risk that some
areas will receive a lot more help than
needed while other areas don’t get
anything. This is why coordination of
humanitarian assistance is such a
comprehensive and important part of
what the UN do.
The next thing on the list of what
the UN do in the aftermath of a crisis
or conflict is to deal with the country’s constitutional development. It is
important to understand that the UN is
no world government. Every country
needs to have its own governmental
system up and running to help any
further development in the country.
The UN helps organize countries’ own
elections. This is important because it
gives people a chance to help rebuild
their own country and makes the people feel like they have a saying about
their own country’s destiny.
One of our speakers in the UN said
that the goal of those who work in the
UN is to work themselves out of their
jobs. Now, I think we can all agree
that it would have been the best if
they one day somehow did, and the
world would be without conflict and
need, and thereby also without the
need of the UN. On the other hand, if
we are going to be realistic about it,
we will probably need the United Nations for years and years on. We must
remember that it is not only a human
right to have something to live of; it is
also a human right to have something
to live for, which the UN has a great
job in front of them to help accomplish.
As much as it may sound like a
cliché, what I have learned this week
has truly made me believe that as long
as the UN exists, the world will keep
moving towards a better place to live.
What we all need to remember is that
every single person who receives
help, every person who is saved means development and progress, and
one more step in the right direction.
Slik takker årets deltakere Odd Fellow;
Turen totalt; «Turen til USA/Canada
har uten tvil vært noe av det største i
Odd Fellow
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FLINK JENTE: 17-årige Mari Hidle Simonsen fra Distrikt 14 – Agder gikk helt
til finalen med sin tale om FNs rolle i verden i dag.

livet mitt så langt. Tusen, tusen takk
for en utrolig engasjerende, lærerik og
ikke minst morsom tur.»
«Nå er det bare å fortelle alle andre
om hvilken flott tur man har fått vært
med på i regi av Odd Fellow. Tusen
takk for turen, jeg er evig takknemlig.»
«Var en helt konge tur som jeg
kommer til å huske i mange år fremover!»
FN-foredragene; «Kjempeinteressant og veldig inspirerende. Noen snakket vel vanskelig engelsk, men alle var
interesserte og engasjerte i det de snakket om.»
Hotellet i New York; «Supert hotell! Det var kjempefint, er vel ikke så
mye mer å si. Men, den amerikanske
frokosten slår ikke brunosten og knekkebrødet hjemme; Altfor søtt! Når
man skal stå opp tidlig (frokost kl
0700) og legge seg svært seint om
kvelden, så er ikke muffins, donuts og
andre boller en flott start på dagen!»
Gunn-Helen Øye
Reiseleder
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Nye brødre og søstre

Nye brødre og søstre

Nye Ordensmedlemmer og Veteraner
Nye brødre:
3 EYSTEIN Trondheim
Johnsen, Morten
Haugen, Torfinn
4 DE SYV FJELDE Bergen
Thuen, Frode
8 HARALD HAARFAGRE Haugesund
Christiansen, Bjarne
10 ST. HALLVARD Oslo
Jacobsen, Finn Tore
11 VEØY Molde
Valbø, Fredrik
Juberg, Kjell Robin
Fylling, Lars Kristian Tovan
Hustad, Leif Bendik
Lianes, Per
15 KONGSHAUG Sandefjord
Odden, Erling
Vestly, Sigurd
17 DAG Porsgrunn
Myrberg, Armann Johan
19 THULE Tromsø
Johannessen, Alf-Kåre
Aasmoe, Tord
21 FRATERNITAS Bergen
Wasmuth, Arvid
Lihaug, Bjarne Einar
Røskeland, Per
23 GANGE-ROLV Ålesund
Harjo, Jan Roger
31 ERLING SKJALGSSON
Stavanger
Sundal, Jostein Nils
32 VIKEN Oslo
Lothe, Lars
43 NORDLYS Honningsvåg
Høyen, Geir Stian
Jensen, Tor Arne
44 STEIN Steinkjer
Walaunet, Arne
Westerhus, Knut Inge
Wengstad, Per Ove
Sæther, Richard
46 FRENDAR Volda/Ørsta
Lidarende, Arve
50 BERGENSIANA Bergen
Garmann, Christopher Johan
Natland, Helge
Hove, Jørn
Vikanes, Lars Hogne
52 CATENA Haugesund
Steinsnes, Andreas
53 VESTEROMD Sortland
Johansen, Johnny Leif
Holmøy, Knut Roald
54 LOFOTKJEDEN Svolvær
Nilsen, Erling Scherffenberg
Pedersen, Inge
Skaar, Tor K
Løvdal, Øyvind
55 VARANGER Kirkenes
Wara, Leif Andreas
Kjølås, Per Erling
Mæhla, Per J.
56 JOHAN MIDDELTHON Oslo
Rebnord, Arne
Maroni, Dag
Knudsen, Henning D Fugleberg
60 HANS EGEDE Harstad
Stavrand, Håvard Kåre
Tombre, Magnar Eling
Schønning, Rikard
Hansen, Tom E
Reinland, Tom
Willard, Trond

61 TERJE VIGEN Arendal
Fossum, Torstein
62 HÅKON HÅKONSSON
Mysen
Mork, Sverre
65 BOREA Tromsø
Batalden, Bjørn - Morten
Riise, John - Erik
Larsen, Thor - Arne
Nylund, Tor
67 CASTRUM Kongsvinger
Mykkestue, Kai Anton
Nes, Odd Steinar
69 SANKT OLAV Sykkylven
Nogva, Leif Kåre
Blindheim, Narve Johannes
Blindheim, Odd Jan
Hatlemark, Petter Martin
70 KVITBJØRN Hammerfest
Sotirov, Alexander
71 ØYFJELL Mosjøen
Granhaug, Jon Magne
Vollan, Jostein Sverre
Clausen, Jørn Inge
Forsjord, Knut Gunnar
Jensen, Rune Arnt
Turmo, Terje
72 ETERNA Kristiansand
Larsen, Søren Nygård
Berthelsen, Øystein
74 FJORDLENKEN Førde
Fleten, Johannes Nikolai
76 STIKLESTAD
Levanger/Verdal
Hagen, Hilmar Arndal
77 NYKEN Stokmarknes
Nilssen, Frank Tore
Hestnes, Per Steinar
78 SVARTISEN Glomfjord
Meyer, Thor
79 ROALD AMUNDSEN Ski
Grønvold, Anders Olav
82 VESTERVEG Ålesund
Jørgensen, Hermod
Rishaug, Ingvar
Fagerli, Terje
83 ORION Mo i Rana
Nyjordet, Odd-Terje
Nicolaisen, Ståle
Larsson, Viggo Alterås
86 SIGURD SYR Hønefoss
Sæthren, Geir Ivar
88 HÅKON DEN GODE
Stord
Eik, Audun
89 SKAGERAK
Kristiansand
Ellefsen, Frank
90 VESTERHAV Haugesund
Johansen, Kenneth Rogne
Sundve, Magne
91 SKAUGUM Asker
Granberg, Arnfinn
Grøtterud, Johan
Wittersø, Knut Magnus
Tofte, Steinar
Haugbjørg, Åge
Haugen, Åge Nils
92 ROMERIKE Lillestrøm
Bergkvist, Arild
Fjellheim, Dag
96 ORIGO Tromsø
Sørensen, Jøran
Veiåker, Stig
97 LODVE LANGE Narvik
Eide, Armann M.

Odd Fellow

Bruvold, Einar
Pettersen, Jørn Anrde
Hareide, Svein Ove
98 HENRIK IBSEN Grimstad
Dypvik, Arild
Stagersnes, Tor Atle
100 OLAV HARALDSSON
Sarpsborg
Minge, Vidar
101 FANNE Molde
Westad, Just Ove
104 GLOPPANG Sandane
Fjerdingstad, Inge
Engeland, Jonny Peder
Gloppestad, Olav Peder
105 ØSTHAV Vadsø
Pietilæ, Alfred Henrik
Olaussen, Are
109 NIDAROS Trondheim
Amundsen, Frode
112 HØYEVARDE Karmøy
Stange, Duvald
115 ANKERFESTET Steinkjer
Salthammer, Hilmar
Bjerkan, Ola
119 TORGHATTEN
Brønnøysund
Gorter, Dick
Sævik, Sturla Bjørnar
120 COLIN ARCHER Larvik
Nyborg, Andreas
Roos, Knut-Ragnar
121 YGGDRASIL Mo i Rana
Olsen, Fritz Peder
Øverheim, Jonny
Strandvoll, Trond
122 GYLDENBORG
Kongsvinger
Wais, Jan-Ole
Thorud, Terje
123 STELLA NOVA Bodø
Nystrand, Bjørnar
Andreassen, Tor Magne
125 RYVINGEN Mandal
Utheim, Bjørn Stanley
126 SALTDAL Rognan
Grundreis, Trond
127 GABRIEL SCOTT
Lillesand
Auby Hagen, Atle
Tobiassen, Vidar Andreas
128 LYNGØR Tvedestrand
Gustavsen, Helge
Svenn Erik , Lundberg
Lundberg, Svenn Erik
132 ALBERT
SCHWEITZER Oslo
Jørgensen, Trond
133 OTTO SVERDRUP
Steinkjer
Derås, Rolf
135 MÆRDØ Arendal
Gauslå, Arild
Sell, Tom Arild
141 FJELLKJEDEN Oppdal
Hage, Arne
Holen, Arne Inge
142 ISHAVET Tromsø
Johansen, Geir
Jenssen, Jonny
Hansen, Leif Bjørnar
Lindgård, Odd Arne
144 MARMOR Saltdal
Johansen, Einar Torbjørn
Bådsvik, Kurt Anton
Jensen, Kurt Kristian
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Tverå, Sigurd
145 HØGENHEI Bamble
Thommesen, Gunnar
146 RAUMAR Øvre Romerike
Balchen, Kjell Ansgar
Rosland, Roy Henning
147 ELIAS BLIX Bodø
Jensen, Svein Erik
Elden, Tor Halvar
148 TONJER Haugesund
Vikse, Atle
Vikse, Idar
Vikse, Jan Idar
Fyllingen, Jan Kristoffer
Wendelbo Aanensen, Lars
Juell, Sverre Johan
Synnevåg, Øyvind Johan
25-års Veteraner:
7 RAGNVALD Ålesund
Rødstøl, Dagfinn
83 ORION Mo i Rana
Bjørknes, Einar
40-års Veteraner:
7 RAGNVALD Ålesund
Waage, Arne T.
53 VESTEROMD Sortland
Paulsen, Paul Werner
50-års Veteraner:
33 SØLVET Kongsberg
Aasen, Walter
44 STEIN Steinkjer
Flack, Aasmund
Nye søstre:
3 VAAR Stavanger
Thesen, Inger Lise
Svingen, Wenche Beate
6 ST. VERONIKA Ålesund
Hustad, Annette Knudsen
Sighaug, Bjørg
Steinset, Kari Hagerup
10 SEMPER ARDENS Moss
Utne, Tone Marit
11 CONCORDIA Tromsø
Nylund, Anita
Olaisen, Rigmor Karen Johanne
Pedersen, Valborg Synnøve
Simonsen, Veronica
13 RUTH Haugesund
Solberg, Inger Kristine O.
Mikkelsen, Kirsten
15 VIA NOVA Skien
Olsen, Ann Kareen
16 URD Porsgrunn
Holte, May-Britt
Badar, Reidun Bergliot
17 UNITAS Halden
Hallan, Anne-Lise
Terjesen, Torhild Maria
Skogli, Tove Irene
18 RAGNHILD Oslo
Enger, Gro
20 MÄRTHA Trondheim
Carosio, Inger Marie Sundan
21 MAUD Hamar
Martinsen, Hanne
Torbjørnsen, Kjersti
Hannevold, Ninni Mona
Mikkelsen, Reidun M Amrud
26 GRY Fredrikstad
Grønli, Anne-Eva
Agerup, Anne-Kari
28 MARGRET

Nye Ordensmedlemmer og Veteraner
SKULESDATTER Tønsberg
Takvam, Inger-Johanne
32 HILD Molde
Høgset, Kirsten
34 LIV Ålesund
Henningsen, Anne-Gerd
Lindgaard, Bodil
Løvmo, Liv Oddrun Fleten
37 VERDANDE Sandefjord
Nordby, Berit
Hjertaas Korsvoll, Eidi
Hanseid Colvin, Einfrid
38 ASTRID Sarpsborg
Olsen, May-Synnøve Sælid
43 KILDEN Mosjøen
Gyth, Christina
45 FRØYA Åndalsnes
Strandabø, Anita
46 SYMRA Ørsta/Volda
Bergmann, Johanne Norun Mo
Liadal, Rigmor
Karlsbakk, Turid
47 VICTORIA Oslo
Fossum, Sonja
48 DUEN Notodden
Skårnes, Heidi Hovde
Kittilsen, Solrunn Vigdis
Sauarlia, Åse Torunn
50 KJEDEN Sarpsborg
Westberg, Inger
Bjørneby, Ragnhild

53 GYDA Fagernes
Pedersen, Randi Lill
56 CAMILLA COLLETT
Kristiansand
Andersen stoveland, Tora
57 RØSSLYNG Bergen
Ellingsen, Nina
Brun, Sissel Helene
63 SINCERITAS Lillestrøm
Sandberg, Elsa
Møller, Hedda Marie
64 ELSE Fredrikstad
Nilsen, Ingebjørg
Westlie, Ingrid
75 HEVREKA Alta
Mikalsen, Gerd Magdalene
78 HEBE Drammen
Løchen, Berit
Øverby, Elna Johanne
Johanson, Irene Sundt
Berglund, Linda
Mehersia, Linda Mikalsen
Sveaas, Randi
81 GJERTRUD RASK Harstad
Daniloff, Hanne-Mari
Johansen, Wenche Rindahl
82 FELICITAS Hønefoss
Bergene, Else Karin
Helland, Kari Malkjærn
Heen, Torhild Dagny Elise
85 REGNBUEN Oslo

Dahl, Kristiansen, Bente
Skar, Marie
92 DRONNING AASA Farsund
Pedersen, Cecilie
Teigland, Elise Pedersen
93 KAPRIFOL Arendal
Hatten, Tone
95 KRISTIN Tønsberg
Ottersen, Anne Elisabeth
Bue, Torhild
100 SAREPTA Holmestrand
Fortun Kleven, Berit
Cederkvist Rossland, Turid
101 BIRGITTA Sandnes
Dahle, Brit
Henriksen, Inger Mari Ann
Rønneberg, Ragnhild
102 CONSTANTIA Oslo
Øwre, Anne Helene
Vegel, Anne-Lise
103 KONVALL Stathelle
Olsen, Marit
Lærke, Snefrid Lill
104 MÅKEN Grimstad
Knudsen Walle, Hilde
Aslaksen, Liv Grete
110 SØLVKJEDEN Kongsberg
Fossan, Anne-Karene
115 KESIA Tromsø
Nylund, Anne Greta Olufsen
Henriksen, Harrieth

Hansen, Svanhild Mary
118 TYRA Trondheim
Johansen, Aina
119 MALI Molde
Hoem, Anne Lise Brubæk
25-års Veteraner:
10 SEMPER ARDENS Moss
Vardal, Randi
Saastad, Sølvi
12 ELISABETH Stavanger
Torjussen, Borghild
64 ELSE Fredrikstad
Ranum, Kari O.
75 HEVREKA Alta
Olsen, Ragnhild Steinnes
40-års Veteraner:
5 DE SYV STJERNER Bergen
Lien, Oddbjørg
11 CONCORDIA Tromsø
Sundquist, Else Hanna
43 KILDEN Mosjøen
Sørensen, Synnøve
99 NIDELVEN Trondheim
Kyrkjeeide, Ingrid
50-års Veteraner:
19 TACITA Kristiansund
Aasheim, Olaug

D

en Norske Storloge har med
sorg mottatt den triste beskjed
om at Eks Stor Sire i Sverige,
Arne Beckman døde den 20. juni.
Bror Arne Beckman var Stor Sire i den
svenske jurisdiksjon av vår Orden i årene 1990 til 2000. I flere år var han også
viseformann i Europeisk Føderasjon, og
han bidro i sterk grad til at samarbeidet
i de europeiske jurisdiksjoner skulle
forsterkes gjennom felles lover og regler.
Eks Stor Sire Arne Beckman var en særdeles omgjengelig person. Han kombinerte, på en utmerket måte, den verdighet og rang som tilkom hans høye embede med respekt for andre og andres
meninger og synspunkter.
En personlighet innen Odd Fellow Ordenen er gått bort, og den Norske Storloge minnes ham i ærbødighet.

Minneord
Eks Stor Sire
Arne Beckman
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
ARKIV- OG KONSERVERINGSMATERIELL
Arkivprodukter a/s
BANK•FINANSINSTITUSJON
Haugesund Sparebank
BEGRAVELSESBYRÅER
Odd Abbedissen Begravelsesbyrå
BENSINSTASJON
Esso Sandmoen – Dag og Natt www.essosandmoen.no
BILGUMMI
Western Bilgummi AS
Vianor a/s
BILSALG
Nymo Bil AS
BILVERKSTEDER
Automobil 2000 Kr. sand AS
BLOMSTER
Operablomsten
Orchidée Blomster – blomsterdekoratørmester
Fredrikstad Blomster
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
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: torill.solli@oddfellow.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

Vidar Kringsjaa

62 52 13 51

2319 HAMAR

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
Anders Opskar

22 42 10 90
22 20 77 27
69 31 03 33
56 30 15 90

0181 OSLO
0178 OSLO
1607 FREDRIKSTAD
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

Kevin Hunter Nielsen

915 50 213

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
INTERNETT
Design, vedlikehold, serverleie www.totalinform.no
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
HUDPLEIE/NEGLEDESIGN
Speilet
MALERMESTERE
Velde´s Malerservice og Fargehandel
MURMESTERE
Hedmark Murmesterforretning A/S
MÅLSØM
Thai-skredder, full galla 2 800,- 2 dresser 3000,-. Ring for avt.
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
SAMFUNNSKONTAKT
Redaksjonell bistand, foto, video www.totalinform.no
SIGARER OG PIPER
Tobakk Sørensen
SNEKKERE
Jøndal & Hoff A/S
STORKJØKKENUTSTYR
HUMA CATERTEC AS www.HUMA.no bjorn@huma.no
TAKSTMENN
Takstsenteret
Murmester Willy Preintoft AS
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

Sigmund L. Løvold

21 91 68 40

0378 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

Sigmund L. Løvold

21 91 68 40

0378 OSLO

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

Sigmund L. Løvold

21 91 68 40

0378 OSLO

Fritjof Sørensen

55 31 67 21

5014 BERGEN

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

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
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

0176
0177
1002
1005
1021
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1051
1052
1061
1062
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075

Antall

Pris

Båtflagg/gjesteflagg
.....
kr 90,Båtvimpel
.....
kr 90,Regalieveske i skinn for søstre og brødre
.....
kr 572,Skopose i skinn for søstre og brødre
.....
kr 642,Thomas Wildey-bilde
.....
kr 490,Slips, silke, grått m/kjeddeledd, til privat bruk
.....
kr 220,Slips, burgunder m/ kjedeledd, til privat bruk
.....
kr
85,Slipslenke m/gull kjedeledd
.....
kr 786,Sort slips med hvite kjedeledd til logebruk
.....
kr 110,Mansjettknapper forgylt m/hvit emalje (tre kjedeledd)
.....
kr 558,Skjorteknapper for livkjole, forgylt m/hvit emalje (tre kjedeledd) . . . . .
kr 540,Jakkemerke i gull, liten størrelse
.....
kr 300,Forgylt jakkemerke, stor størrelse
.....
kr 122,Sort skinnbelte, tre kjedeledd på spennen
.....
kr 409,Slipsnål, forgylt, tre kjedeledd
.....
kr 170,Slipsnål, hvit emalje, tre kjedeledd
.....
kr 307,.....
kr 610,Anheng gull m/double kjede OBS! Ny type
Rebekkafigur
.....
kr 340,Tresokkel til Rebekkafigur
.....
kr
50,Lyssokkel til Rebekkafigur
.....
kr 162,Lenkering for brødre (oppgi ringmål: . . . . . . . . . . .)
.....
kr 1 592,Lenkering for søstre (oppgi ringmål: . . . . . . . . . . .)
.....
kr 1 163,For ringer er det ca 4 ukers leveringstid
Hansker skinn hvite, størrelse 6 1/2, 7, 7 1/2, 8, 9, 9 1/2, 10 (str ........) . . . .
kr 180,Vanter, crépe hvite, one size
.....
kr 72,Julekort m/konv. pk á 15 stk (faktureres uten eksp. gebyr)
.....
kr 88,Livkjoleskjorte, (str ........)
.....
kr 520,Hvit skjorte, (str ........)
.....
kr 280,For skjorter kan det være opptil 8 ukers leveringstid
Paraply Herre sort m/kjedeledd
.....
kr 100,Paraply Dame sort m/kjedeledd
.....
kr 100,Silkeskjerf dame m/kjedeledd, 90 x 90 cm
.....
kr 280,Oval hvit bildecal, min. antall 10 stk
.....
kr 10,Oval hvit decal til bruk på innsiden av bilruter etc, min. antall 10 stk . . .
kr 10,Decal i gull til bruk på vesker, almanakker etc, min. antall 5 stk . . . . .
kr 20,Kalosjer for herrer, Moccasin, (M . . . . . . . ) (L . . . . . . .)
.....
kr 286,Kalosjer for herrer, Commuter, (M . . . . . . . ) (L . . . . . . .)
.....
kr 286,Begge typer leveres i størrelsene Medium (8 1/2-10) og Large (9 1/2 - 11)

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

Navn:

OFB 05•06

OFB 5•06

Postadresse:
Postnr/sted:
Telefon dagtid:
Odd Fellow
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Prentesverten er ikke død, men har skiftet ham!
I tidligere tider kunne redaktører sette navn på
den ondskapen som hersjet i pressen. Når noe
gikk feil, var det Prentesvarten som var ute og
gikk, eller kanskje han red. I dataverdenen er
det ennå ikke – så vidt jeg vet - blitt holdt navnedåp over den ondskapen som rammer oss fra
tid til annen. For noen år siden da Odd Fellow
Bladet ble sendt elektronisk, hendte det at
stoffet forskjøv seg noen tiendels millimeter
slik at siste linjen forsvant og ikke kom med i
trykken. Jeg vil ikke engang forsøke å beskrive en redaktørs fortvilelse når noe slik skjer.
Men ingen makt i verden kan gjøre feilen god
igjen. Den står der til evig tid som et varig
symbol på hvor lite fullkomne vi er.
Som noen allerede har oppdaget, har det vært
få nye søstre og brødre, samt veteraner som
har vært nevnt i de siste numrene. Antallet går
hele tiden litt opp og ned, og det varierer med

hvilket nummer i året som kommer ut, så det
ble ikke gjort anskrik ut fra tanken om at dette
bare har vært de vanlige variasjoner. Nå viser
det seg at vårt utmerkede datasystem Fokus
på egenhånd har holdt nye søstre og brødre tilbake, for ikke å snakke om Veteraner. Nå er
feilen oppdaget og rettet. Odd Fellow Bladet
kommer nå med svært mange opplysninger om
nettopp nye søstre og brødre og Veteraner. Dere
som har ventet på hyggelige personopplysninger i Odd Fellow Bladets spalter, og har ventet
så lenge, håper vi nå skal få avsluttet ventetid. Og blir det fortsatt et og annet som ikke
helt har gått seg til, så får vi skylde på Fokus.
Vi kan forsikre om at Kanselliet og Redaksjonen gjør det de kan for å få ut korrekte opplysninger i riktig tid.

Artikler fra Odd Fellow Utstyr:

Kjell-Henrik Henriksen
Redaktør

1

2

Høstens tørreste nyhet!

Julekort malt av søster Stor Vakt Brita
Leganger Johnsen.
Leveres i pakninger à 15 kort m/konv. til kr.
88,–. Av dette beløpet tilfaller kr. 30,– Odd
Fellows forskningsfond for MS-sykdommen.
Varenummer 1065.

Odd Fellow Utstyr har gleden av å presentere lenge etterspurte kalosjer for
herrer. Kalosjene finnes i to typer – Moccasin og Commuter. Begge typer leveres
i størrelsene Medium (8 1/2–10) og Large
(9 1/2–11).
1. Moccasin
2. Commuter

str. M og L
str. M og L

varenr 1074
varenr 1075

Pris kr 286,- for begge typer. Husk å oppgi størrelse ved bestilling.

Odd Fellow
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Dan Erik Aggvin

Redaktørens refleksjoner

Kvifor
gjer vi
det?

M I N
M E N I N G :

DAN ERIK AGGVIN

D

et er etter kvart seint søndag kveld. I morgon skal
det vere logemøte. Vanlegvis ville eg ha gått gjennom
oppgåvene mine som Cermonimester for siste gong før møtet.
Repetert replikkar. Kontrollert at
alle aktørar hadde fått alle beskjedar.
Ikkje i dag. No pakkar eg sekken. Eg har fått tildelt andre
plikter for morgondagen. For
fleire dagar framover. Vel åtte år
etter førstegangstenesta var over
skal eg debutere som heimevernssoldat. Eg pakkar den grøne sekken og lurar på kva som skal
skje. Eg lurar på kva eg skal få
oppleve. Om rutinene er slik dei
var då eg sist var soldat. Om noko av det eg lærte den gong
kjem til nytte no.
Eg tek til å tenkje på parallellane. Også Heimevernet er eit
brorskap. På heilt andre premissar enn Odd Fellow, men likevel

eit brorskap. Her vert ein samla
om eit felles mål, ein kler seg
likt og militæret er jo fullt av ritualer. Ein viktig skilnad er at i
Heimevernet er det to typar
medlemmer. Dei som har meldt
seg til teneste eller i alle fall
brenn for å vere med – og dei
som er beordra med og som ikkje heilt ser vitsen.
I logen er vi alle frivillige,
men eg trur vi alle innimellom
gløymer å sjå vitsen med det vi
gjer. Vi berre gjer det, utan å
tenkje gjennom det. Utan å stille
spørsmålet: Kvifor gjer vi det?
Etter om lag seks år som logebror har eg vore så heldig at eg
vart engasjert til å skrive jubileumsskrift for logen min. Eg
måtte dykke i historia. Eit godt
høve til å dykke i historia til litt
meir enn berre den lokale logen.
Ein god måte å finne nokre av
svara på: Kvifor gjer vi det?
Sjølv om det sikkert tek tid før
dei svara eg har funne til no er
dei same som svara dei to 50årsveteranane i logen min har.
Stiller vi spørsmålet på kvart
møte trur eg vi finn ut noko nytt
kvar einaste gong.
Vi veit kven som er medlemmer, kva grad dei har, og kan lett
halde kontroll på dette på moderne vis. Likevel held vi på tradisjonen med både passord og
teikn. Det er ikkje noko vi skal
ta lett på, for det er ei meining i
det. På slutten av 1700-talet var
britane svært redde for ein revolusjon liknande den i Frankrike,
og arbeidsfolk hadde ikkje lov
til å samlast på møte. For at organisasjonar som Odd Fellows
skulle kunne halde fram, måtte
dei ta i bruk passord og teikn.

Odd Fellow
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Dei tok berre i mot nye medlemmer som vart anbefalt av medlemmer. Forklaringa ligg altså i
tradisjonen. Og tradisjon har ein
verdi i seg sjølv. Som minne om
det som har vore, og som grunnstein i ei verd som støtt endrar
seg. Dessutan er symbolikken
viktig. Ved å hugse passord og
teikn legg vi av ein ekstra del av
oss sjølv til logen. Ein del vi opnar for lærdom og nye inntrykk.
Også Heimevernet, militærlivet, er fullt av tradisjonar og ritual. Her handlar det mykje om
respekt, rang og ting eg nok finn
ut av etter kvart. På ei vanleg
øving vert det nok litt kunstig.
Er det vesentleg med blankpussa
sko og rett tiltaleform? Igjen
kjem vi tilbake til spøsmålet:
Kvifor gjer vi det? Blankpussa
sko held seg tørre lengre enn
dårleg pussa sko, meiner eg å
hugse frå rekruttskulen. Altså er
det ein god grunn til det. Og all
disiplinen som virkar så unaturleg kan kome godt med om Heimevernet skal ut i verkeleg teneste, ikkje berre øving. Då er det
greitt å vite kven som bestemmer kva, kven ein skal høyre på.
Har ein ikkje fått vite det på
øving, veit ein nok ikkje korleis
systemet fungerer elles heller. Så
når eg stiller spørsmålet: Kvifor
gjer vi det? ein del gonger dei
neste fire dagane finn eg forhåpentlegvis litt meir ut av vitsen
med at eg skal vekk frå arbeid
og daglege gjeremål for å «leike
krig».
Så får vi sjå om fire dagar –
om eg føler meg som del av eit
nytt brorskap. Eit brorskap som
vart oppretta for 60 år sidan for
å vere den næraste delen av forsvaret av landet vårt. Eit brorskap som har vore elska og hata,
utskjelt og hylla, og som heldigvis aldri har hatt bruk for krigstreninga si.
I venskap, kjærleik og sanning
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

Utenlandske
adresser:

J

eg husker fra barneårene at når
noen ble knepet i å gjøre noe galt
som ikke kunne bortforklares, var
en av forklaringene; «Det var ikke bare meg!»
Det gjaldt å skjule seg bak ulike varianter av fikenblad, i dette tilfellet
kollektivet «de andre».
Ansvarfraskrivelse, unnskyldninger
og løgner i alle varianter er et billig og
dessverre ofte brukt virkemiddel selv
blant etisk oppegående mennesker.
Det gir en helt annen opplevelse
når spørsmålet reises når noe galt har
skjedd:
Hvem har gjort dette?
Og svaret kommer like prompte:
«Jeg har gjort det.»
Forskjellen ligger i at den siste svarer har satt en standard for seg selv:
«Jeg er en ærlig mann.»
Slike standarder utvikles langsomt i
omgang med etisk stoff og etisk refleksjon.
Det er befriende å møte mennesker
som står for sine handlinger, de være
seg rosverdige eller kritikkverdige.
Den som kan stå for det man er og
gjør, er et frigjort menneske, løst fra
meningsåket, fra popularitetsjakten og
tidens billigheter.
Det å stå for sine egne meninger,
sin egen standard er ingen lettvint vei.
Den kan være både kronglete og
tung å vandre hvor motstand møtes på
de mest uventede steder.
Paulus spør: «Er jeg nå blitt en
fiende fordi jeg sier dere sannheten?»

Foto: JEJ

Å holde sin egen standard når det
gjelder etiske spørsmål kan oppfattes
provoserende av dem som ønsker andre mål.
Det kan koste å gjøre det som er
rett.
Derfor er det mange som påpeker at
samfunnet i dag heller lærer oss at det
er bedre å være lur enn sann.
Men det er i klartekst et etisk svik,
uansett hvordan vi snur og vender på
det.

Kjell-Henrik Henriksen

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

Neste nr:

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

Foto: «JEJ

Møte
Den gongen for lenge sidan
då Vårherre og Sankt Peter
gjekk rundt på jorda,
møtte dei ein dag beltedyret.
– Kva er du for ein underlig ein?
sa Sankt Peter.
– Eg er eit beltedyr, sa beltedyret.

– Velsigna vere du blandt dyr,
sa Vårherre.
Då beltedyret kom heim,
bestemte det seg for
å ikkje seie noko om dette,
for misunninga var stor på jorda
alt den gongen.
Ragnar Hovland.

