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STOR SIRE HAR ORDET

O

2

dd Fellow Ordenen har gjennom alle år hatt fremgang. I
hvert fall kjenner ikke jeg til at
det noe år har vært tilbakegang. Siden
den 2. verdenskrig sluttet i 1945, har
fremgangen til tider vært meget stor,
og institueringer av loger og leire har
funnet sted i stadig raskere tempo. Vi
har kunnet registrere at Rebekkainstitusjonen, spesielt de siste 20 årene,
har hatt noe større fremgang enn brødrene. Som et resultat av dette har Det
Norske Rebekkaråd, og i de senere
årene Den Norske Storloge, instituert
flere Rebekkaloger enn Odd Fellow
loger. I disse dager er imidlertid
søkningen til vår Orden noe større for
Odd Fellow logene. Samtidig har det
da også, gjennom mange år, fra Ordensledelsen vært et ønske om å etablere Ordensenheter over det ganske
land. Så vel i større byer som på små
steder.
Vi har imidlertid erfart at det ofte
kan være svært vanskelig for 25 entusiastiske søstre eller brødre å danne og
starte opp en loge på et lite sted hvor
befolkningsgrunnlaget er lite. Entusiasmen kan til tider overskygge den reelle situasjon. Kostnader til anskaffelse og drift av Ordenshus eller egnede
lokaler og kostnader til drift av den
nyetablerte logen, kan til tider bli for
store. Vi har dessverre noen få loger i
vårt land som for tiden sliter tungt,
fordi uforutsette situasjoner eller kostnader har dukket opp. Jeg skal ikke ta
gleden eller entusiasmen fra søstrene
og brødrene, men jeg kan forsikre dere
om at Den Norske Storloge i fremtiden vil gå noe grundigere inn i vurderingen av å opprette nye Ordensenheter på mindre tettsteder.
Imidlertid vil jeg minne om muligheten og ikke minst den store utfordringen det ligger i å danne en ny loge, eller knoppskyte, på de steder hvor
logene stadig øker i medlemstall, men
hvor fremmøtet ikke øker. Dette har
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Det finnes ikke
tidsbegrenset
ansvar i
Odd Fellow
Ordenen
kjære søstre og brødre, noe med trivsel og logens indre liv å gjøre. Jeg velger å tro at de fleste søstre og brødre
mener at Odd Fellow Ordenen er
holdningsskapende. Jeg er i tillegg av
den formening at det å være embedsmann i vår Orden både er personlighetsutviklende og karakterskapende.
Ved dannelse av nye loger vil en kunne gi ytterligere Ordensmedlemmer
den mulighet det er i slik utvikling,
ved å delta i embedsverket på lavere
eller høyere nivå.
De undersøkelser Den Norske Storloge har gjort i forbindelse med dannelse av nye Rebekka- og Odd Fellow
loger har da også vist at så vel den nye
som den «gamle» logen styrkes etter
kort tid. Kostnadene fordeles, entusiasmen spres og ritualenes fremførelse
forbedres. Gledelig er det å kunne
meddele at enkelte loger har påtatt seg
arbeidet med å være «moderloge»
opptil tre ganger, mens andre loger,
selv om behovet faktisk er tilstede, ikke ønsker å tenke i de baner.
Kjære søstre og brødre. Det å være
en Rebekkasøster eller en Odd Fellow
bror er ikke et tidsbegrenset ansvar.
Når man trer inn i Odd Fellow Orde-
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nen, så gjør man det på Ordenens betingelser. Når man påtar seg et embede, som nevnt på høyere eller lavere
nivå, så er de plikter og løfter som
avlegges ikke tidsbegrenset. Det samme gjelder alle de som for tiden ikke
er embedsmenn. Vi har alle et ansvar
for egenutvikling. Vi har alle et ansvar
for logens og Ordenens fremtid og derigjennom våre medmennesker. Dette
er ikke tidsbegrenset ansvar.
Det å kunne være med å styrke
egen loge, støtte opp under knoppskyting og vise holdningskapende adferd
innen vår Orden, relaterer seg ikke til
embeder eller alder i Ordenen.
Jeg har ved flere anledninger gitt
uttrykk for at det innen vår Orden, ikke bør være noe som heter «meg og
mitt». Det er vår Orden, det er våre loger, medlemmene er våre søstre og
brødre og vi arbeider alle til det beste
for alle mennesker i samfunnet. Vi er
alle medlemmer i Odd Fellow Ordenen – gjennom våre loger.
I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Harald Thoen
Stor Sire
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Odd Fellow Ordenens Magasin

Hvor bliver de unge
av ?

O

m vinen sies det - at de gode årganger blir bedre av å modnes og
eldes. Jeg vet ikke om man kan
si det samme om oss mennesker, - men
mer erfarne og reflekterte blir vi i alle
fall.
Tidens gang leser man lettest på seg
selv og sine nærmeste. For eget vedkommende filosoferte jeg litt over egne
tall, og satte dem så i sammenheng med
min logetid.
Jeg ble opptatt i logen for 32 år siden,
- da var jeg 32.
Enkel regning sier dermed at jeg i
dette år fyller 64, og det er akkurat gjennomsnittsalderen på Rebekka-logenes
medlemmer - idet vi skriver 1. mai
2007!
Jeg føler meg slett ikke gammel i logesammenheng, men på den annen side:
Alder er heller ikke hva det var. I løpet
av min levetid har den gjennomsnittlige
levealder i vårt land økt med ca. 10 år !
På besøk i logene treffer jeg utrolig
mange travle og glade, fornøyde og aktive pensjonister, og alle er selvsagt like
viktige og like velkomne.
Men hvor blir det av de unge ?
Når jeg spør de mange mødre i logene om ikke deres døtre viser interesse
for mødrenes logearbeid, får jeg nesten
alltid samme svar: «Jo visst er de inter-

essert, men vi får oss ikke til å spørre
dem. Vi ser jo at de har ikke tid !»
Den berømmelige tidsklemma hjemsøker de aller fleste unge i dag. Det er
hjem og jobb, mann og barn, eller oppbrudd, skilsmisser og nye familiedannelser, noe som hjemsøker annen hver
familie her i landet.
Men det er jo nettopp da, i all travelheten, at man har bruk for logen – som
fristed, - som tenke-sted, - som sosial
omgangsform.
Ingen kan unngå å legge merke til det
økte tempoet, de høynede krav til seg
selv og sine omgivelser. Hva er bedre
da, enn noen timer for seg selv, med tid
til ettertanke og refleksjon, og med hyggelig samtale i inkluderende omgivelser.
De aller fleste av oss noe aldersstegne
er fremdeles fulle av arbeidslyst og pågangsmot, selv om tingene kanskje tar
litt lengre tid. Men vi må få påfyll fra
ungdommen for å utvikle logen videre,
og bringe inn nye impulser.
Vi som har levd noen år er viktige tradisjonsbærere, og tradisjoner er betydningsfullt i ethvert samfunn. Men samtidig må vi passe oss for å stivne i former
som gjør oss fremmede i forhold til ungdommen vår.
Kanskje burde vi lage et eget opplegg
for rekruttering av yngre medlemmer ? I
alle fall er det viktig å gjøre de yngre
oppmerksomme på at logen kan dekke
også deres behov for stillhet, ro og ettertanke. Hvem vil takke nei til en
meningsfylt tenkepause i hverdagen ?
Så derfor, mødre og fedre, tanter og
onkler: Tal til de unge om logen – tal om
de gode tradisjoner - tal om vennskap,
kjærlighet og sannhet !
Med hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Ann Evy Aurdal
Deputert Stor Sire
Odd Fellow Ordenens Magasin
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Av KjellHenrik
Hendrichs

v hva jeg har sett gjennom disse årene, synes
jeg Ordenen har en gunstig utvikling. Jeg synes vi har
lagt vekt på de rette stedene. Ordenens hovedanliggende er jo å
utvikle den enkelte søster og
bror. Det er personlighetsutvikling og etisk bevisstgjøring som
er i fokus. Og da ligger det i kortene at man må møte så ofte som
man kan. For meg har mitt logeliv betydd samkvem, vennskap
og trygghet i en tilværelse som
for mange kan være både omskiftelig og forvirrende.
Men vi kjemper om tiden med
mange andre aktører. Moderne
mennesker har gjennomgående
mange tilbud. For de fleste mennesker er ikke Ordenen den eneste mulighet, men en av flere
som blir vurdert opp mot hverandre. Da må Ordenen tilrettelegge sitt budskap slik at den vinner denne konkurransen. Etter
min mening gjøres dette kun ved
at alt vi gjør holder god kvalitet,
ikke minst alt rituelt arbeid. Avgangsundersøkelsene viser entydig at de som forlater oss ikke
gjør det på grunn av vårt rituelle
arbeid eller vår anderledeshet.
Når jeg nå først peker på vår
konkurransesituasjon, vil jeg
også trekke frem at vi på en forsiktig måte bør bli mer åpne
overfor folk som er interessert i
Ordenen. Min fadder, Thor Helge
Saastad, sa til meg at han trodde

INTERVJUET PAUL JAN NARUM

Ordenen er
i en gunstig
utvikling
Totningen Paul Jan Narum har snart vært medlem av Ordenen i 29 år. Og alle disse årenes
medlemskap har vært i Loge nr. 18 Varna. Nå er
han DSS i Distrikt 7 som omfatter Moss og Fredrikstad. I tillegg er han medlem av Redaksjonsutvalget for De Tre Kjedeledd sammen med Deputert SS Ann Evy Aurdal, DSS Svanhild Sandem
og redaktør Kjell-Henrik Hendrichs.

Ordenen ville passe meg og at
jeg ville passe den. Han fikk rett
i det. Men jeg mener at vi sterkere må få frem overfor mulige resipiender at Ordenen legger til
rette for personlighetsutvikling,
dannelse og etisk og estetisk
påvirkning slik at ikke denne inOdd Fellow Ordenens Magasin

7. Odd Fellow Distrikt
•
•
•
•
•
•
•
•

DSS Paul Jan Narum
Loge nr. 12
Kongssten, Fredrikstad
Loge nr. 18
Varna, Moss
Loge nr. 45
Baune, Fredrikstad
Loge nr. 51
Folden, Moss
Loge nr. 95
Isegran, Fredrikstad
Loge nr. 138
Kristian Frederik, Moss
Leir nr.
7
Østfold, Fredrikstad

7. Rebekkadistrikt
•
•
•
•
•
•

DSS Inger Marie Johnsen
Rebekkaloge nr. 10
Semper ardens, Moss
Rebekkaloge nr. 26
Gry, Fredrikstad
Rebekkaloge nr. 64
Else, Fredrikstad
Rebekkaloge nr. 66
Milka, Moss
Rebekkaleir nr.
7
Morenen, Fredrikstad

fatninger ute og går om vår Orden.
Derfor bør vi fortelle klarere hva den
står for uten å si et ord om hvordan vi
arbeider. Dette har to klare fordeler.
For det første vil vi tiltrekke oss folk
som nettopp er interessert i personlighetsutvikling, dannelse og etisk og
estetisk påvirkning. Og for det annet
vil folk som ikke er interessert i denne
påvirkningen la være å søke om opptagelse. Skal folk trives og utvikles i
Ordenen, må de vite hva de går til.

Hvordan har din
egen trivsel vært?

formasjonen kommer i etterkant.
I min oppvekst og ungdom hørte
vi noe om lukkede ordener, i første rekke frimurere. De assosiasjonene dette gav var at de var
hemmelige og mystiske og kanskje noe snobbete. Jeg er sikker
på at det er mange feilaktige opp-

Jeg ble resipert 9. november 1978.
Når jeg tenker tilbake minnes jeg bare
vennlighet, imøtekommenhet og broderlighet. Men vi må jo alle også bidra med vårt. Når det er snakk om
klikker, lurer jeg ofte på om det skyldes at noen er for passive. Jeg har
også sett mennesker som danner grupper og prater sammen. Men jeg har
aldri blitt avvist når jeg har sluttet
meg til. I min egen loge har det slått
meg at vi er ganske forskjellige som
mennesker og vi kommer fra en rekke
yrker. Dermed startet vi ofte på like
fot. Men vi er ganske ulike også, ikke
minst i våre metoder. Jeg husker to
Eks OM i egen loge som begge var
gode læremestere. Mangeårige DSS
Ingar Kristiansen var en myndig her-

re. Han satt alltid og fulgte med på at
alt gikk korrekt for seg. Og var det
noe, ble det påpekt. Eks OM Øivind
Belgen var også opptatt av det korrekte og etikette. Men han var den lune,
smilende og varme som folk ofte søkte til for å få råd. De hadde samme
mål, men vidt forskjellige metoder.
Og vi trenger vel begge metoder i
bruk?
Jeg hadde en krevende jobb som
IT-sjef i Moss kommune. Derfor hadde jeg ingen ambisjoner om verv eller
embeder. Men så kom forespørselen
om å være Inspektør. Det ble starten.
Så ble jeg valgt som Skattmester og
deretter som UM. I Varna har vi en
tradisjon som jeg tror vi er alene om.
Ingen går direkte fra å være UM til
OM. Når UM er ferdig med sin periode, får han en «hvilepause» på to år.
Da kan han puste ut etter sin embedsperiode og tenke over om han – hvis
spørsmålet kommer – vil la seg nominere til OM. Dette har mange erfart at
er en god ordning. Å være OM er jo et
ganske betydelig ansvar. Enten styrkes logen i din periode, eller den
svekkes. Dette er konsekvensen av at
«OM bærer ansvaret for logens liv og
virke.»
Logen har gjort meg til et annet
menneske enn jeg ville ha vært foruten logen. Den har gitt meg kunnskap og innsikt i sameksistens, den
Odd Fellow Ordenens Magasin

har vært etisk oppdragende og dannende, og den har vært et fristed og et
ankerfeste. Dette er noe jeg setter
umåtelig pris på. Da nærmer man seg
raskt en annen innsikt, nemlig at jo
mer du deltar, jo mer utvikler du deg.
Logen har et tilbud som du kan forsyne deg av. Den står der som et tilbud, men den trenger seg ikke på. Om
du skal få noe, avhenger av deg selv.
Derfor synes jeg det er synd når jeg
ser brødre som har to i seg til å gjøre
en fin innsats, men som ikke «våger å
delta». Dette kan skyldes flere ting, at
man er redd for å stikke seg frem eller
redd for å mislykkes. Kanskje bør logene være flinkere til å trekke frem
skulte talenter, et verdifullt detektivarbeid.

Hvordan er det å være
DSS?
Da jeg gikk av som fungerende Eks
OM, tenkte jeg at heretter blir jeg sittende som en museumsgjenstand blant
de regalieprydede. Da forespørselen
om å bli DSS kom, var ikke tanken
om dette tenkt hos meg før. Jeg måtte
summe meg, og takket ja. Men jeg
gjorde meg nok den oppfatning at dette var et embede som ikke lett kunne
forenes med full stilling i et konkurranseutsatt arbeidsliv. Nå er jeg i midt
i min utnevnelsestid og er nettopp gått
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DEN GODE HISTORIE

23. Odd Fellow Distrikt
•
•
•
•
•
•

DSS Frank LInd
Loge nr. 30
Grimkell, Sarpsborg
Loge nr. 34
Fredriksten, Halden
Loge nr. 62
Håkon Håkonsson, Mysen
Loge nr. 100
Olav Haraldsson, Sarpsborg
Leir nr.
23
Smaalenene, Sarpsborg

Matt. 18.20

23. Rebekkadistrikt
•
•
•
•
•
•

6

DSS Jorunn Signe Larsen
Rebekkaloge nr. 17
Unitas, Halden
Rebekkaloge nr. 31
Cecilia, Mysen
Rebekkaloge nr. 38
Astrid, Sarpsborg
Rebekkaloge nr. 50
Kjeden, Sarpsborg
Rebekkaleir nr.
2
Borg, Sarpsborg

av som pensjonist. Dermed merkes ikke arbeidsbelastningen så godt som
tidligere.
Jeg har ansvaret for seks loger og
en leir. Det er møteaktivitetene som
tar det meste av tiden. Alle kjenner til
arbeidet ved installasjoner, jubileer,
Veterantidelinger, instruksjoner og Informasjonsmøter. Men jeg har også
hatt et ønske om å å få dypere innsikt
i den enkelte loges indre liv. Derfor
deltar jeg en gang i mellom også i logenes kollegiemøter.
Jeg har også satset på «den åpne
dørs politikk» slik at det skal være lett
å få tak i meg hvis det er noe logene
vil spørre om eller søke råd om. Når
man sitter i et slikt embede, blir man
meget raskt klar over at vår Orden er
ganske mangfoldig og sammensatt.
Det er ikke alltid like enkelt å være
korrekt i forhold til lovverk, sirkulærer, etikette, tradisjoner og sedvane.
Men det er jo gjennom å praktisere
dette at man lærer. Kontakten med de
andre DSS i Østfold er i denne sammenhengen meget verdifull. Det er
stor sannhent i det gamle ordtaket om
at: «felles skjebne, felles trøst.»
I embedet som DSS er fritid nesten
ikke eksisterende. Jeg har i alle år likt
meg i skog og mark, ikke minst turorientering har gitt meg mye. Min hobby
i mange år har også vært å være radioamatør hvor jeg blant annet har truffet
Odd Fellows fra mange land. Men
disse aktivitetene er blitt lidende.

Foto: JEJ
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Paul Jan Narum med et av sine barnebarn.

Derimot førsøker jeg etter evne å
være med i Odd Fellow koret i Moss,
både på øvelsene og konserter. Og på
hele min vandring har jeg ofte dette
lille diktet i bakhodet:
Spør du meg hva lykke er
vil jeg svare – Dette her,
disse blomster, denne tue,
dette øyeblikket – nuet.
Synes du at det er lite?
Å, min venn, da skal du vite
i ditt hjerte at du ikke
Odd Fellow Ordenens Magasin

eier mer enn øyeblikket.
Gods og gull og hus og haver
er forgjengelige gaver.
Alt du samler og vil eie
har du kun til lån og leie.
For den dagen du må heise
seilet for den siste reise,
får du intet med på ferden
av bagasjen her i verden.
Men det skjønne du har sanket
på den jorden du har vanket,
ligger gjemt i hjertets indre,
for ved reisens mål å tindre.

irketjeneren satt og døset ved
siden av kollektbøssen. Det
var en varm dag og en lang
preken. Presten var ung og likte å høre
sin egen stemme. Under en preken
kan man som kjent godt sitte med
gjenlukte øyne uten å få dårlig rykte.
Og kirketjeneren hadde rutine.
Dagens tekst var fra Matt. 18.20.
«For hvor to eller tre er samlet i mitt
navn, der er jeg midt iblant dem.»
Det knirket i døren. Ganske svakt
riktignok... Kirketjeneren rynket pannen. Sikkert dåpsfolk... Men han tok
feil. Det stod en neger i døråpningen.
En høy, radmager neger. «Hysj,» sa
kirketjeneren, «vet du ikke at dette er
en kirke for hvite?»
Den andre svarte ikke, bare sto og
stirret frem for seg med store, sørgmodige øyne.
«Ut med deg!» hveste kirketjeneren. «Vil du se å komme deg ut, din
svarte gærning! »
Under alt dette hadde presten fortsatt å preke. Bare et par løftede øyenbryn viste at han la merke til det som
skjedde. Men de som satt på de bakerste benkene hadde snudd seg.
Negeren sto fortsatt ubevegelig.
Men blikket hans begynte å gli over
menigheten. Øynene flakket ikke, de
søkte. En etter en møtte de blikket
hans, en etter en vendte de seg bort.
Så møtte presten øynene hans, og det

ble stille i kirken.Kirketjeneren var
den første som brøt forhekselsen. I et
sprang var han borte hos den formastelige. Og nå hvisket han ikke lenger.
«Ut!» skrek han. «Ut, din dumme
svarting. Kan du ikke lese? Ser du ikke oppslaget på døren? Dette er en
hvit kirke.» Han tok et godt tak i skulderen på den fremmede og ville dra
ham med seg ut. Men negeren rikket
seg ikke.
Menigheten knurret. Et par av
mannfolkene reiste seg halvt opp. Presten kremtet. «Jeg tror det er best du
går,» sa han, og så forlegent i golvet,
«denne kirken er bare for hvite. Ingen
fargede får slippe inn her. »
«Har dere ikke kjerker nok for dere
sjæl? » var det en som ropte.
Kirketjeneren gjorde et nytt forsøk
på å skyve negeren ut. To mann fra
bakerste benk kom til for å hjelpe. «Få
ham ut,» ropte en ung pike. «Se hvordan han står og stirrer på oss. Å, Gud,
få ham ut!»
«De blir verre og verre for hver
dag, » utbrøt en eldre dame. «Tenk at
vi ikke kan få være i fred for dem selv
her i kirken.»
En av mennene gikk tett opp til negeren, ristet knyttneven opp i ansiktet
på ham og sa: «Sånne som deg skulle
en binde etter bilen og trekke gjennom
søla. Se og pell deg ut før jeg drar til
deg!»
Odd Fellow Ordenens Magasin

Negeren stod fortsatt like rolig, og
den andre av de to mennene gjorde
det som den første hadde lovet. Hele
menigheten reiste seg. En smal stripe
blod rant nedover haken på negeren,
men fremdeles hadde han ikke sagt et
ord.
«Er du stum?» brølte han som hadde slått. «Svar når en hvit mann spør
deg.»
Presten klubbet med salmeboken.
«Vi må huske på at vi er i Guds hus,»
stammet han. «Skynd dere nå og få ut
dette mennesket, slik at vi kan fortsette.»
Kirketjeneren åpnet døren, og sammen med sine to hjelpere fikk han halvveis skjøvet, halvveis løftet negeren
utenfor.
Forbipasserende stoppet nysgjerrig
opp. Snart var det samlet en hel liten
flokk rundt kirketrappen. «Skulle vært
moro å gi deg en omgang,» sa han
som ikke hadde slått, «bare for å høre
om det var låt i deg.»
«Hva gjelder det? » ropte folk.
«Hva er det som står på? »
«Denne forbanna svartingen kom
inn og ville starte bråk i kjerka.»
Negeren var fortsatt taus, men øynene var blanke av tårer. En kvinne lente seg frem og spyttet ham i ansiktet.
«Det pakket,» hveste hun, «de skulle
henges alle sammen.»
Flokken presset seg stadig nærmere. «La oss begynne med han der!»
var det en som ropte. «La oss dukke
ham i tjære og sette fjær på ham!»
«Faen ta det skabbete pakket.»
Men nå dukket det opp to politimenn. Bevæpnet med køller og pistoler brøytet de seg vei gjennom flokken
av tilskuere, tok obligatorisk judogrep
på negeren og førte ham bort til en
ventende bil. Samme kveld ble han erklært skyldig i gudsbespottelse og
dømt til døden av en enstemmig jury.
Bøddelen sa etterpå til sin kone:
«Det var et merkelig menneske. Han
sa ikke et eneste ord under hele rettssaken. Bare stod der og så på oss med
disse store, varme hundeøynene sine.
Men selv om han var aldri så mørk i
huden, tror jeg ikke han var ordentlig
neger. En slags bastard kanskje. Men
du skulle sett hendene hans! Han hadde et dypt sår i hver håndflate - som
om noen hadde moret seg med å drive
nagler gjennom dem.
«Stakkars jævel.»
Tor Åge Bringsverd: Fra «Rundt solen
i ring», 1967, hentet fra samlingen Samlede fortellinger, Gyldendal 1999. Gjengitt med forfatterens tillatelse.
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Odd Fellow Loge nr. 150 Gand instituert i Sandnes
Torsdag 26. april 2007 ble
Odd Fellow Loge nr. 150
Gand instituert, og Sandnes og Jæren Broderforening gikk over i historien.
27 brødre stiftet logen på
selveste 26. april.
Røttene

8
Gand´s embedskollegium, fra venstre foran: Eks OM Ivan Haga, UM Torbjørn Fidtje,
OM Nils Lausund, Sekr. Arne I Holsen, Storrep. Wilhelm Ramsland. Fra venstre bak:
Kass. Harald Munkejord, Skm. Stig Vold.

Moderloge er Loge nr. 134 Godthaab.
Loge Godthaab var den første mannslogen som ble stiftet på Sandnes, for
snaue ti år siden, 24. januar 1998.
Hele 19 aktive brødre fra moderlogen
gikk over til Loge Gand. Noen av
medlemmene har hatt sentrale embeder bak seg i moderlogen. Loge Godthaab – med embedskollegiet i spissen
– har vært positiv til den utviklingen
som har skjedd,. De så det naturlig å
delta i Ordenens målsetting om
ekspansjon som i hovedsak må skje
gjennom knoppskyting.
Loge Gand bygger sitt navn på det
eldgamle navnet Gondr, som på den
ene siden betyr elv og lang smal fjord,
og på den annen side betyr kjepp eller
stake. Navnet var et av de første navnene som fantes i området. Navnet er i
dag benyttet geografisk i navn knyttet
til vår by, som Gandsfjorden - som
strekker seg fra Stavanger til Sandnes
- og i bydelsnavnet Ganddal. Det er
imidlertid i betydning kjepp logen har
valgt navnet. Kjepp fordi den minner
en om bevegelse – om å være på
vandring. En vandring langs livets
vei, men også en vandring på Ordenens vei, på brødrenes utviklingsvei.
Logens emblem er en kjepp, og er
tegnet av bror Karl Olav Vathne.

Instituering
og installering

Storrepr. Wilhelm Ramsland overrekker en minneplakett til Eks DDRP Arnfrid Ruud, for
hennes og mannen DDSS Ernst Ruuds innsats for logene på Sandnes.

Odd Fellow Ordenens Magasin

Den høytidelige institueringen ble foretatt av Stor Sire Harald Thoen, sammen med Deputert Stor Sire Morten
Buan, Stor Sekretær Knut Borgen,
Stor Skattmester Bjørn Erik Hansen,
Stor Marshall Olav Eggum, Stor Kapellan Arnfinn Evjen, Stor Vakt Alf H.
Juul, og DSS Trygve Hjelle. Loge
Gand satte stor pris at så mange av
Storlogens embedsmenn hadde anled-

ning til å delta på institueringen. Logens chartermedlemmer er:
• Nils Lausund
• Torbjørn Fidtje
• Arne I. Holsen
• Jan A. Jespersen
• Karl Olav Vathne
• Wilhelm Ramsland
Det valgte embedskollegiet ble installert av Deputert Stor Sire Morten
Buan. OM Nils Lausund og UM Torbjørn Fidtje installerte de utnevnte embedsmenn.
Embedskollegiet består av:
• Storrepr Wilhelm Ramsland
• Eks OM Ivan Haga
• OM Nils Lausund
• UM Torbjørn Fidtje
• Sekretær Arne I. Holsen
• Skattmester Stig Vold
• Kasserer Harald Munkejord
Det ble overrekt gaver og
lykkeønskninger fra Storlogen, Odd
Fellow Logene i Distrikt 2 og fra Leir
nr. 2 Varde.
OM Nils Lausund takket Stor Sire
og Storembedsmennene for en stilfull
og høytidelig instituering og installasjon. Logesalen var fylt til siste plass
med gjester og brødre, som sikkert
fikk med seg en opplevelse for livet.

9
Fra venstre: Stor Skm. Bjørn-Erik Hansen og UM Torbjørn Fidtje.

Og nogo attåt . . .
Til kveldens festmåltid var invitert
som æresgjest søster Eks Distrikts Deputert Rådspresident Arnfrid Ruud,
foruten søstrene Ordens Herold Elsa
Bru og DSS Rigmor Tou. Det ble
holdt mange gode taler, ble foretatt
gave- og blomsteroverrekkelser, og
søster Arnfrid Ruud ble overrakt en
erkjentlighetsgave fra mannslogene på
Sandnes, for hennes og mannens - Eks
Disktrikts Deputert Stor Sire Ernst
Ruuds – innsats for Ordenen på Sandnes. Bror Inge Fjelde fra loge nr. 134
Godthaab hadde skrevet logesangen,
som ble sunget opp til flere ganger.
Dessverre hadde ikke bror Fjelde anledning til å delta på møtet, men han
vil bli honorert ved en senere anledning. I og med institueringen av loge
nr. 150 har Ordenen passert en ny milepæl. Forhåpentlig går det ikke så altfor mange årene før en når neste milepell, nr. 160
Tekst: Wilhelm Ramsland.

Fra venstre: Stor Sekr. Knut Borgen, Eks OM Ivan Haga, Stor Skm. Bjørn E. Hansen, UM
Torbjørn Fidtje.
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Det våres i Molde
Våren med knoppskyting
kom tidlig til Molde i år.
Mandag 29. januar 2007
var det dags for instituering av ny broderforening
i Rosenes By med sikte på
etablering av herreloge
nr. 3 i denne byen med ca.
25 000 innbyggere.

F
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or 28 år siden, nærmere bestemt
19. april 1978, ble Molde Broderforening av IOOF – den som
skulle bli kimen til Loge nr. 101 Fanne – høytidelig instituert idet konstituerende møte ble holdt med valg av
styre m.v.
Nå var tiden kommet til at en ny
broderforening kunne etableres. Og
navnet – ja, det ble selvsagt «Molde
Broderforening». En klar målsetting
var det også: Etablering av en ny herreloge så snart som forholdene ligger
til rette for det.
Presis kl. 1900 åpnet vår Distrikts
Stor Sire Sverre Outzen dørene til logesalen og kalte oppmøtte brødre til
konstituerende møte og instituering av
ny broderforening. Det var i alt 17
brødre – 10 fra loge Fanne og 7 fra loge Veøy som hadde registrert seg som
medlemmer i den nye broderforeningen. Av disse møtte 13 idet 4 hadde
måttet melde forfall pga. reisefravær
m.v. I tillegg møtte 58 gjestende brødre fra loge nr. 11 Veøy og nr. 101 Fanne. Dessuten møtte gjestende bror eks
DDSS Ingvar Langseth fra loge nr. 6
Rune i Kristiansund.
En høytidelig instituering ble kraftfullt, sikkert, vakkert og stilig ledet av
bror DSS i logesalen idet foreningen
etter forutgående godkjenning fra
Storlogen fikk navnet Molde Broderforening. DSS installerte, med utgangspunkt i fremkomne forslag, følgende styre for den nye foreningen:
Formann: Øyvind Riise, Loge nr. 11
Veøy
Nestformann: Rolf Gaasø, Loge nr.
101 Fanne
Kasserer: Arne Eirik Kalvøy, Loge nr.
11 Veøy
Sekretær: Odd Hole, Loge nr. 11 Veøy

Foreningens første styre. F.v. sekretær Odd Hole, arkivar Trond Peder Heen, nestformann Rolf Gaasø, formann Øyvind Riise, kasserer Arne Eirik Kalvøy. Sammen med styret
står t.h. DSS Sverre Outzen.

der er godt å ta med inn i slike oppgaver som han hadde tatt på seg i den
nye foreningen.
Bevertningen var denne gangen
Trøndersodd, eller som en av brødrene presiserte «Innherredsodd» med
flatbrød og enkel drikke – ”husets
rødvin” (saft) - til. Kjært barn har
mange navn, sies det – og godt var det
og kjær var bevertningen. Også dessert var det plass til – iskake med kaffe avec for dem som hadde lyst på det.
Under bordsetet hadde flere av de
prominente gjester ordet. Først ute var
naturlig nok Distrikt Stor Sire Sverre
Outzen som gjorde et raskt resymé av
foreningens «forhistorie». Som vanlig
ved slik knoppskyting har det selvsagt
i utgangspunktet vært noe sprikende
oppfatninger. Men når valget nå var
gjort, var det – så langt han kunne
oppfatte det – full støtte fra de to andre herrelogene i Molde. Han benyttet
for øvrig også anledningen til å hilse
fra Storlogen og Stor Sire og å takke
sin forgjenger – br. Ingvar Langseth –
for de initiativ han i sin tid hadde tatt.
Men som han gav uttrykk for – ting
tar tid! Han gratulerte og takket selvsagt også de brødrene som nå hadde
tatt på seg sine nye verv for at de hadde stilt seg til disposisjon «til beste for
ordenen». Måtte de lykkes i sine forsetter, sluttet han. Nestemann var den
nyvalgte formann i foreningen, br.
Øyvind Riise. Også han understreket
den historiske milepælen og «med

mot og tålmodighet skal vi nå målet
vårt i løpet av et års tid», var hans
budskap. Potensielt navn på en ny loge hadde man enda ikke begynt å tenke på, men han ville takke Loge nr.
101 som hadde påtatt seg ansvaret
som Moderloge for en ny loge i Molde. Han takket også Rebekkaloge nr.
119 Mali for at de hadde lånt bort en
av «sine» mandager i måneden til
nødvendig møtevirksomhet. Han avsluttet med å uttrykke at «Molde Broderforening er på vei til målet!»
Også br. OM Kolbjørn Visnes. Loge Fanne, samt eks. OM Aadne Orvik,
Loge Veøy, overbrakte gode ord fra sine respektive loger idet eks. OM Orvik i tillegg hadde med en personlig
hilsen fra OM Vidar Bjørkly som var
forhindret fra å møte. Innimellom var
det også tid til noen gaveoverrekkelser. Et kontantbeløp var mottatt i anledning oppstarten og Rebekkaloge
Mali som er den sist etablerte logen i
Molde, gav en loddbok med gevinster
idet det også var tegnet for passende
beløp i lodd – alt i alt en god start
frem mot en ny loge. I det hele ble det
fra alle talerne understreket vilje til å
stå sammen til beste for ordenen og
derfor i arbeidet med å støtte den nye
broderforeningen så langt en maktet.
Som seg hør og bør var det også
takk for maten tale – ansvaret var da
overlatt eks. DDSS Ingvar Langseth
som takket både privat/næringsnemnda for ypperlig innsats og kjøk-

kenet for eksellent mat. Men før det
tok han seg tid til å «drodle» litt om
fortiden. Han var selvsagt glad for at
han hadde fått æren som initiativtaker
i sin fungeringstid. Men han hadde
bare gjort jobben sin. Han minnet for
øvrig også om at det opprinnelig var
ideen å forsøke å etablere en ny loge i
nabokommunen til Molde – Fræna.
Men brødrene derfra og fra andre nabokommuner – eksempelvis Eide,
Gjemnes og Nesset ønsket å ha tilknytning til Molde. Derfor er det nå
blitt slik det er blitt, gav br. eks.
DDSS uttrykk for. Og godt er kanskje
det slik man har det nå med eget logehus med god standard og fine fasiliteter i Molde.
Etter hvert tok kvelden slutt og de
tilstedeværende kunne dra hjem i sikker forvisning om at logevåren var
kommet til Molde. Og nå venter grotiden fram mot det tidspunktet at den
nye knoppen skyter ut i form av en ny
herreloge med Molde som domisil.
Dette ser vi alle fram til.
Steinar Sandvik
Oversikten nedenfor viser organisasjonskartet for Den Europeiske Storloge som ble presentert av Stor Sire
Harald Thoen på Sovereign Grand
Lodge Meeting i august 2006 hvor
SGLM vedtok å opprette en storloge
for Europa. Vedtaket ble gjort 24. august 2006. Se ellers side 18:

THE GRAND LODGE OF EUROPE
International Council

Den aller første privatnemnd får også tid til å nyte «bordets gleder». F.v. brr. Jarle Hjemli, Bjørn Sandvik, Edmund Talseth, Odd Hole og Arne Kalvøy.

Arkivar: Trond Peder Heen, Loge
nr. 101 Fanne
Møtet i logesalen ble selvsagt ledet
på en måte som helt ut var i samsvar
med ritualene for en slik instituering.
Distrikt Stor Sire hadde tydeligvis lagt
mye arbeid i å få denne forholdsvis
sjeldne begivenhet så stilfullt gjennomført som overhode mulig. Det
Odd Fellow Ordenens Magasin

skulle være – og ble – en minneverdig
og stor opplevelse.
Etter institueringen gikk brødrene
til logens festsal for å delta i det aller
første ettermøtet som ble kyndig og
godt ledet av den nyvalgte nestformannen Rolf Gaasø. Han har for øvrig
– som eks. OM og Storrepresentant
fra Fanne – den erfaring som det til ti-
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Da vår Ordensgren ble
stiftet i 1819 i Baltimore,
var USA noe ganske annet
enn hva det er i dag med
sine omlag 300 millioner
innbyggere. Den gang var
innbyggertallet omlag 7
millioner, og økningen i
stater ut over de opprinnelige 13 var så vidt begynt. USA var et Østkystanliggende.

Aktuelt nytt fra

Storlogen
Det er et ønske, hvis mulig, at alle logehus
bruker betegnelsen «ODD FELLOW ORDENEN» utvendig, ikke kun ODD FELLOW, i
tillegg til de tre kjedeledd. Mange, som ikke kjenner vår Orden, kan ikke lese at Odd
Fellow er en Orden dersom dette ordet ikke
brukes. Mange steder rundt om i landet
forbinder man Odd Fellow med et lokale
hvor det feires fødselsdager, konfirmasjoner, brylluper og begravelser. Denne oppfatning ønsker vi å forsøke å endre på.

A
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llerede da var landet befolket,
men den stor bevegelse vestover var noe nytt. Odd Fellow
Ordenens vekst fra fem man 26. april
1819 til nærmere 3 millioner søstre og
brødre knapt hundre år etter, er også
historien om USAs suksess som statsdannelse, og for unionens enorme
ekspansjon.
Et betydelig utviklingstrekk var
dette at mange Odd Fellows ble medlemmer på østkysten for deretter å dra
vestover. Kom de til en by hvor det
var en Odd Fellow loge, hadde de
med en gang et ankerpunkt og et nettverk som døråpner til et nytt samfunn.
Men i starten var det ikke så mange
byer og tettsteder. Da var det også
viktig hvem man møtte på veien vestover. Ifølge amerikanske kilder var
hestesko brukt som kjenningstegn allerede fra rundt 1830 til avslutningen
av 1. verdenskrig i 1918. De første hesteskoene som ble brukt, var helt ordinære som man skodde hestene med.
Men for å markere at det var noe annet og mer enn en alminnelig hestesko
eller lykkesamler, ble malt gule slik at
de var lette å se og skilte seg ut fra det
folk flest hengte opp. Hesteskoen ble
så hengt bak på den kjøredoningen
Odd Fellow brødrene hadde skaffet
seg. «Prærieskonnerter» eller «prærieskip» som de også ble kalt, var velkjente både i antall og med sin karakteristiske form der de bølget av gårde
med sine seildukspresenninger spent
over buede spant. Også Odd Fellows
brukte selvfølgelig disse doningene
når de søkte vestover for å finne nytt,
fruktbart land. Vi kan tenke oss at
mange brødre speidet med iver og
nysgjerrighet mot bakparten av en slik
skonnert når den nærmet seg. «Var det
kanskje en Odd Fellow bror som nærmet seg?» I så fall kunne man være
ganske sikker på at man i det minste
kunne få et hyggelig samvær den

Samtlige av landets Distriktsråd er varslet
om at det skal avholdes Storlogemøte på
skriftlig grunnlag den 1. oktober 2007

Foto: JEJ

Hesteskoen som vi ser her er fremskaffet av Eks OM Leiv Per Olsen i Loge 127 Gabriel
Scott. Den kom til Odd Fellow Ordenens Museum via Tore Lund Andersen. Etter Odd
Fellow Muséets opplysninger fant Leiv Per Olsen den på et loppemarked i Herning i
Danmark. Den stammer da fra tiden etter 1865.

Hesteskoen som
kjenningstegn
mellom brødre
kvelden, eller også hjelp hvis man
trengte det. For ikke å snakke om at
man selv kunne bidra med å gjøre livet litt lettere for en bror. Vi kan også
tenke oss hvilken appell det lå i denne
hesteskoen hvis en prærieskonnert
hadde havarert, og det kom en annen
skonnert med en slik hestesko forbi.
Og i en tid med opportunister,
lykkejegere og røvere var det en garanti å kunne skaffe og gi informasjoner brødre imellom.
I et samfunn uten kart, uten kompass, uten veier, uten overnattingssteder og uten bevertningssteder, må det
å møte en bror i ødemarken ha blitt
opplevet som å finne en stjerne på en
kullsvart nattehimmel, eller en patriark i ørkenen Paran. Etter hvert brukte
man ikke vanlige hestesko, men laget
Odd Fellow Ordenens Magasin

disse prydgjenstandene særskilt for
sitt bruk. Odd Fellow hesteskoene ble
støpt i en slags bronselegering. Øverst
ble de prydet med unionens «The
double eagel». Det er jo sterke trekk
av nasjonalisme i amerikansk Odd
Fellow praksis. Flagget og nasjonalhymner var en viktig del av å tilhøre
fellesskapet. I tillegg ble hesteskoene
også prydet med diverse Odd Fellow
symboler.
Når vi tenker på at Ordenen i sine
glansdager i Amerika hadde bortimot
3 millioner medlemmer, kunne det
være riktig mange gule hestesko som
hang og dinglet bak på kjøredoningene. Medlemmene kunne altså på denne måten være aktive med å synliggjøre Ordenen.

14.-16. juni institueres Den Europeiske
Storloge i Oslo. Søstre og brødre fra samtlige Europeiske jurisdiksjoner blir representert på denne institueringen. 135 Storembedsmenn og Rådsembedsmenn fra
hele Europa, i tillegg til Sovereign Grand
Master med noen av sine embedsmenn, vil
være tilstede denne dagen og innsette de
valgte embedsmenn. Vi antar at De Tre
Kjedeledd vil komme tilbake med en fyldig
reportasje i september utgaven.
Det har vært avholdt Styremøter i alle våre
medisinske fond. Fra vårt MS-fond utdeles
i år kr. 100 000,-, fra Medisinsk Vitenskapelig Forskningsfond kr. 300 000,- og fra
Asta og Mikael Aksdals Medisinsk Vitenskapelige Forskningsfond kr. 50 000,-. Utdelinger av midler skjer på forskjellige steder rundt om i landet. I Oslo foregikk dette
9. mai i vårt Stamhus, med deltagelse av
10 forskere, i tillegg til styrerepresentanter
fra de medisinske fondene, br. Dep.Stor
Sire og str. og br. Stor Sekretær. Vi har

blitt anmodet fra styrene i samtlige fond
om å rette en stor takk til alle som har bidratt med gaver, gjennom året.
Odd Fellow Ordenen samlet er en betydelig
bidragsyter til medisinsk forskning og humanitære formål i vårt land. Fondene, inklusiv det Rebekka- og Odd Fellowloger
deler ut til sosiale formål i løpet av året,
utgjør nærmere kr 10 000 000,-.
Storlogens støttefond for Ordenshus har i
år kr. 285 000,- til fordeling. Det har kommet inn 26 søknader om støtte. Det er kun
de Ordenshus hvor logene har innbetalt
det fastsatte beløp pr. medlem, som kommer i betraktning ved tildeling.
Overskuddet ved salg av Odd Fellow kalenderen for 2007 utgjorde kr. 125 000,-.
Beløpet er, som tidligere bestemt, overført
til vårt MS-fond. Det er vedtatt av Storlogens embedskollegie at vi også for 2008
skal utgi en Odd Fellow kalender. Bilder av
Ordenshus eller motiver som kan egne seg
til vår kalender imøteses med glede, og
kan sendes br. Stor Sekretær.

dert, inntil en ny klasse med Redningsskøyter kommer.
Odd Fellow loge nr. 150 Gand ble instituert
på Sandnes den 26. april 2007.
Lørdag 12. mai var det evaluering av det
såkalte Storbyprosjekt i Ordenslokalene i
Oslo. Dette er et prosjekt som ble i gangsatt for 1 år siden og som berører de utfordringene Ordenen har i noen av de større
byene, med hensyn til rekruttering av nye
medlemmer. Det fremkom mange synspunkter fra de deltagende DSS, med tanke
på hva de enkelte loger i egne distrikter har
av planer/tanker på hva som kan/bør gjøres. På det kommende Storembedsmannsmøtet til høsten vil det bli fremlagt et sammendrag av disse kommentarene, og tema
vil bli behørig diskutert.
Knut Borgen
Stor Sekretær
E-mail: knut.borgen@oddfellow.no

I oktober og november legges det opp til
kurs/instruksjon for alle nyvalgte embedsmenn i Rebekka- og Odd Fellowloger
rundt om i landet. Storlogens valgte embedsmenn vil i stor utstekning delta på
disse.
Revisjon av forslag til nytt opplegg for Informasjonsmøter har vært ute til høring.
Mange gode innspill og kommentarer har
kommet fra de forskjellige distriktsråd og
dette vil bli oversendt til Informasjonsnevnden for videre behandling.
Vi har mottatt en orientering fra Redningsselskapet om at Redningsskøytene Odd
Fellow I og Odd Fellow II vil bli oppgra-

Mauren
Liten!
Jeg!
Langtifra.
Jeg er akkurat stor nok
Fyller meg selv helt

på langs og på tvers
fra øverst til nederst
Er DU større enn deg selv
kanskje?
Inger Hagerup

Odd Fellow Ordenens Magasin
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kronikken. . .

re overskrifter i avisene om alskens
grusomhet og elendighet. Hvordan
kan en være glad når det samfunnet vi
lever i synes å bestå av ondskap –
uten håp. Men tenker vi slik, utelukker vi Guds nærhet og dybden i vår
egen sjel. For det er jo nettopp i vårt
indre vi finner den sanne, varige glede. En innvendig varme brer seg som
ringer i vannet - en stille, varm glede
og god følelse, som gir deg et godt
humør.
Ja, godt humør er som vitaminer
for kropp og sjel.
Det sies at godt humør kan lindre
sykdom og vanskeligheter. Så hvorfor
smiler vi ikke mer?
«Latteren og humoren er de beste
midlene mot forgifting av ånd og hjerte» sier Phil. Bosmans. Gleden bør

Denne teksten sang en
kjent
entertainer
i
fredsåret 1945. Det var så
meget å glede seg over
der og da, og ikke minst
var det lett å få frem smilet hos oss alle.

M
14

en har vi glemt å glede oss i
2007? Jeg har en følelse av
at vi ikke er glade og takknemlige nok – ofte nok. Vi ville dø
som mennesker om smilet og gleden
ble tatt fra oss, så dette er en stor utfordring for hver og en av oss.
I dag trenger verden - mer enn
noensinne - mennesker som er preget
av livsglede, trygghet og ro. Vi trenger mennesker som kan bringe glede
og harmoni inn i denne teknikkens dataalder.
Og her kan vi vel si at medlemskapet i Odd Fellow Ordenen er et godt
middel for å hjelpe oss videre til å bli
slike medmennesker.
Samværet vi har med hverandre på
våre møter, gleder oss alltid og er blitt
en viktig del av vårt liv, - det er kanskje her vi våger å vise nærhet.
Vi har et trygt og godt fellesskap
innen Ordenen.
Grunnlaget som logearbeidet gir
oss, er derfor godt å bygge videre på.
Vi vet vi har store verdinormer å ta
vare på. Våre ritualer og seremonier
bør gi oss den rette ro og harmoni i
hverdagen, så vi derved kan få inspirasjon og krefter til å dele varmen,
smilet og livsgleden med våre medmennesker. Vi trenger alle å få tak i de
sanne, nære gleder!
Og husk – glede smitter.
Alle må daglig øve seg i enkle ting:
• som vennlighet
• respekt for hverandre
• godt samarbeid
• og ikke minst lærdom om Guds
ord.
Nestekjærlighet i praksis; det må
være et ledemotiv.
• Kan jeg hjelpe et medmenneske i
dag?
• Er det noen som trenger meg i
dag?
• Kan jeg glede noen ved å fortelle

derfor være
selve
grunntonen i tilværelsen – til
tross
for
all
verdens sorger og
bekymringer
vi ofte
får. Når
vi tenker
oss om,
har vi alle
svært meget å glede
oss over – ikke minst gleden over å
være til.
La oss glede oss over at vi hver
morgen kan stå opp og gå til vår gjerning.
• Vi sulter ikke
• vi fryser ikke
• vi ser
• vi hører
• vi har til og med forstand.

kro

La oss også takke for våre sorger
og bekymringer. Dette er også en del
av livet. I det hele tatt: vær positiv!
Prøv å sette plusstegn i stedet for
minus.
La logens stemning og høytid gjøre
oss til glade medmennesker. Vi vet at
glede smitter, glede drar glede med
seg, så la oss ikke være redde for å
være glade. La oss vise verden at vi
har varme, vennlighet og glede. Kanskje kan vi være med å skape en bedre
og vennligere verden for oss alle.
«Det er gleden som adler sinnene,»
sier Henrik Ibsen i Rosmersholm.
Så la oss alle være glade Odd Fellows.
Tekst: Eks Deputert Rådspresident
Norma Pettersen

Odd Fellow Ordenens gave til
H. M. Kong Harald V

Eks Deputert Rådspresident Norma Pettersen

Det er lov å
være bli´
noe hyggelig? Det er de små ting som
teller i hverdagen for oss ganske vanlige mennesker. Vi liker alle litt omsorg og omtanke. La oss alle hjelpe
hverandre; la enhver søster eller bror
få føle samhørigheten og fellesskapet.
For en ting er sikkert: vi trenger alle
hverandre.
La oss ikke være oss selv nok!
Odd Fellow Ordenens Magasin

Og det viktigste av alt – la oss være
glade Odd Fellows.

«Være glad»
Det er sannelig ikke like lett å følge
en slik oppfordring bestandig. Våre
sinn blir vel ikke akkurat stemt til glede når den nye dag møter oss med sto-

Til orientering kan det meddeles at jeg i dag har
besøkt det Kongelige Slott og levert Odd Fellow
Ordenens gave til H. M. Kong Harald V, i anledning hans 70 års dag den 21. februar 2007.
Gaven er en kniv, som i sin helhet er laget av
kunstneren og knivsmeden Knut Mastad, Disenå. Skjeftet og sliret er i ibenholt med Riksvåpenet, kongekronen og Kongens monogram
samt siseleringer nedfelt i sølv. Navnet Harald er

innfelt i et sølvfelt i perlemor. Kniven ligger i et
treetui utarbeidet av snekkermester og bror Per
Ivar Langeteig Gulhaugen, loge 29 Drofnum.
Etuiets lokk er forsynt med en sølvplate hvor
Odd Fellow Ordenen i Norges hilsen til Hans Majestet Kongen fremkommer.
Oslo, 20. februar 2007
Harald Thoen
Stor Sire

Odd Fellow Ordenens Magasin
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Sveriges historie er meget
omskiftelig. Landet har
vært ubetydelig av størrelse, og det har vært
voldsomt stort. Historien
på 1700-tallet og frem til
1814 er mer spennende
enn en kriminalroman, og
går ofte mot det usannsynlige. Da den første
Odd Fellow loge ble instituert, hadde svensker i
USA allerede vært Odd
Fellows og arbeidet på
svensk språk i en del år.
Da Ordenen slo rot i Sverige, fikk vi en utvikling i
form av ledelse av de
svenske logene som vi ikke har funnet noe annet
sted. Og Sverige fikk sin
Storloge i 1895. Denne
ble nedlagt og en ny opprettet i 1897.

D

et er kort vei til Danmark fra
Skåne. Selv om det er vann
imellom, var kommunikasjonen god mellom danske Odd Fellows
og interesserte svensker. Det var nok
handelsvirksomhet som knyttet dem
sammen i det ytre. Så ble det da stiftet
en Odd Fellow klubb i Malmø 8. juni
1884. Klubben fikk det latinske navnet for Skåne, nemlig Scania. Dette
ble en meget livskraftig spire som
vokste raskt, og målet var klinkende
klart; å stifte en Odd Fellow loge.
Men de som sluttet seg til klubben var
ikke alle Odd Fellows. De som ikke
var Odd Fellows måtte til København
for å resiperes i Ordenen. Søknad om
fribrev ble sendt Souvereign Grand
Lodge i USA. Logens stiftelsesdag ble
satt til 29. oktober1884, og navnet ble
Scanialogen nr. 1 av Sverige. Den neste loge kom i 1887 da loge Veritas
ble instituert i Trelleborg, også den i
Skåne. Begge disse logene var underlagt den danske jurisdiksjon

To spirer med
to overbygninger
I 1888 skjedde det derimot noe nytt,
nemlig at det ble stiftet enda en Odd
Fellow loge i Malmø. Men denne lo-

Sverige – verdens største
Odd Fellow jurisdiksjon

gen – Amicita - ble ikke underlagt
den danske jurisdiksjon, men direkte
under Sovereign Grand Lodge. Dermed oppsto den merkelighet at de to
logene i Malmø – Scania og Amicita ikke kunne omgås hverandre, men
måtte opptre som de levde i hvert sitt
land. Dette aktualiserte spørsmålet om
logers tilhørighet. Noen hørte hjemme
under den danske jurisdiksjon, Amicita hørte hjemme direkte under SGL i
USA. I dette klima vokste det raskt
frem en debatt om alternativer. Et alternativ som var sterkt fremme var
tanken om en skandinavisk storloge.
Tanken ble næret fra dansk side. Her
så man for seg en storloge som kunne
være overbygning for alle de skandinaviske land, og med tiden kanskje alle de nordiske. Det er jo i de nordiske
land Ordenen nå står sterkest. I disse
dager med stiftelse av Den Europeiske
Storloge, kan man jo sysle med tanken om hva en skandinavisk storloge
allerede på 1890-tallet vill ha betydd
for Ordenens utvikling.
Men loge Amicita hadde ikke til
hensikt å få en skandinavisk, men derimot en svensk storloge. Når motstanden mot «den danske tanke» ble
Odd Fellow Ordenens Magasin

Av KjellHenrik
Hendrichs

så sterk, falt arbeidet for en skandinavisk storloge bort.

Men denne modellen ble allikevel
valgt og akseptert på veien mot en uavhengig storloge.
SGL hadde utnevnt en Spesial Deputert Stor Sire for Europa, tyskeren
Herman Block. Han fulgte utviklingen
i alle de europeiske jurisdisjoner og
også i Sverige. Han så det håpløse i
den avhengighet Den svenske Storloge hadde til SGL. Han dro til SGLs
årlige møte i USA høsten 1895 og
fremla der sitt syn på den svenske situasjon i fire punkter. SGL hadde et
eget utvalg som arbeidet med oversjøiske Ordensspørsmål. Block fikk
fullt gjennomslag for sine punkter, og
veien var banet for en uavhengig
svensk storloge. Det formelle vedtak
gjorde SGL 25. september 1896 under
forsete av SGM Fred Carleton.
Umiddelbart før 5. juli 1897 ble den
avhengige storloge oppløst og den
nye, uavhengige svenske storloge instituert av nettopp Herman Block.

Over avgrunnen
i to sprang

Skandinaviske
Odd Fellows i USA

Loge Amicitas helhjertede arbeid for
en svensk storloge fikk økt tilslutning.
Og det ble dannet stadig nye loger for
å oppnå det forønskede antall for å
danne en leir, for deretter å ha grunnlaget for en storloge. Leir nr 1 Suecia
ble instituert i Malmø allerede 12. oktober 1889. Dermed var en vesentlig
brikke på plass. Etablering av nye loger og nye disktriker skjøt fart. I 1892
kom den første Odd Fellow loge til
Stockholm. Dermed kom hovedstaden
med på kartet, og der etablerte man
også Ordenens sentrale ledelse som nå
flyttet fra Malmø.
Den første storloge ble instituert 8.
juli 1895. Men denne storlogen hadde
en annen karakter enn de som tidligere var etablert i Danmark, Tyskland og
Sveits. Disse storlogene var «uavhengige» i den forstand at de hverken betalte kontingent til Den Suverene
Storloge i USA eller hadde stemmeberettigede delegater med SGLs møter.

Vi vet i dag for lite om hvordan skandinaviske Odd Fellows i USA påvirket sine hjemland. Men vi vet at det i
det minste var en svensktalende Odd
Fellow loge - The First Swedesh Lodge No 479 - i USA, stiftet i Chicago i
1872. Når det gjelder danskene, var
disse meget aktive i USA fra midten
av 1880-tallet. 11. november 1885 ble
Lodge Bertel Thorvaldsen instituert i
New York. Opphavet til denne logen
var åtte svensker, to dansker og to
nordmenn. I 1908 ble det instituert en
dansk Rebekkaloge i samme by. I
1921 ble det instituert en dansk leir.
Danske Odd Fellows i USA hadde til
og med sitt eget tidsskrift.
Vi kjenner så langt ikke til at det
fantes norsktalende Odd Fellow loger
i USA. Men vi har et kraftig indisium
på at dette kan ha vært tilfelle. Da den
første danske loge ble instituert, fikk
den overrakt fra SGL(?) Ordensritualene på norsk. Det sentrale spørsmål
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blir da hvorfor man skulle ha oversatt
Ordensritualer til norsk hvis det ikke
var for å bruke dem?
Kildematerialet for kontakten mellom USA og Europa på den tid Ordenen kom til Europa, er gammelt og lite kildebelagt. Det åpner ofte for flere
spørsmål enn de besvarer.

Sverige som brohode
til Finland og Polen
Den første spire til Odd Fellow arbeid
i Finland finner vi så langt tilbake
som i 1901. Den første Odd Fellow
loge ble stiftet i 1925. Frem til 1984
var de finske loger og leire underlagt
Den Svenske Storloge. Når vi nå ser
en Ordensekspansjon ut over Europa,
er det Finland som har tatt opp arbeid
i Estland. Sverige har tatt opp direkte
arbeid i Polen. Hvordan dette arbeidet
Odd Fellow Ordenens Magasin

brer seg, kan man se av organisasjonskartet for Den Europeiske Storloge på
side 11.

Status praesens
Som allerede nevnt er Den Svenske
jurisdiksjon verdens største i Odd Fellow sammenheng. Med sine over
40.000 medlemmer (tall fra 2005)
fordelt på 13.800 Rebekkasøstre,
27.000 Odd Fellow brødre, 102 Rebekkaloger, 14 Rebekkaleire, 171 Odd
Fellow loger og 22 Odd Fellow leire,
viser den en bredde og styrke som
lover godt for fremtiden Det svenske
medlemspotensialet er også stort - for
så langt er bare omlag 0,5% av
befolkningen medlemmer av Ordenen.
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DEN EUROPEISKE STORLOGE

En historisk Ordensbegivenhet
En historisk Ordensbegivenhet finner sted i Oslo i
dagene 14. til 16. juni
2007. Da kommer Souvereign Grand Master
med sitt følge fra USA
for å foreta instituering
av Den Europeiske Storloge og installere valgte
og utnevnte embedsmenn. I tillegg kommer
det delegasjoner fra alle
de åtte europeiske jurisdiksjonene.

I
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løpet av disse tre dagene avvikles
Europeisk Føderasjon (EF) som er
navnet på sammenslutningen av
europeiske Odd Fellow jurisdiksjoner
i Europa. Arbeidet i og med et europeiske samarbeid startet opp som en
sped begynnelse for svært mange år
siden. Men EF har egentlig aldri blitt
noe mer enn et samordningsorgan
uten stor formell betydning. Men EF
har vært et av verkstedene for arbeidet
med å danne en europeiske storloge.
Torsdag 14. juni blir det styremøtet
i EF, og fredag 15. holdes EF´s siste
Annual Conference. Begge disse organer blir nå overflødige og funksjonene
overtas av Den Europeiske Storloge.
Lørdag 16. juni blir det instituering
av European Grand Lodge og installasjon av Storembedsmenn med etterfølgende bankett.

Bakgrunn
Da vår Ordensgren ble stiftet 26. apri
1819 var det kun én loge. Men det
vokste raskt frem flere, og behovet for
samordning var strakt til stede. Den
første storloge som ble instituert, allerede i 1821, var storloge både for delstaten Maryland og hele USA. Denne
dobbeltfunksjonen ble fjernet ved det
at det i 1826 ble opprettet en egen
Storloge for USA.
Den fikk navnet Grand Lodge for
US, forkortet GLUS. Allerede i 1830årene spredte Ordenen seg ut over
USA og fra delstat til delstat etter
hvert som nye stater sluttet seg til
Unionen. Etter dette begynte en ny

tional Council (IC) de siste år før årtusenskiftet, ble det dannet en platform
som gjorde det mulig å komme på formell og reell talefot med SGL. Stor
Sire Harald Thoen var i to år President
i det reorganiserte IC, og har nedlagt
et betydelig arbeid for å få opprettet
European Grand Lodge (EGL).
Sammen med den danske Stor Sire,
Hans Pedersen, er Harald Thoen en
av hovedarkitektene bak den opprettelsen som vi når ser frem til.

Hva blir oppgavene?

ekspansjonsperiode ved at det blant
annet kom loger i Australia og New
Zealand. GLUS aksepterte at det allerede i 1869 ble instituert en Storloge i
Australia, altså et år før Ordenen igjen
slo rot på det europeiske kontinent.
Den gang var en reise fra USA til
Australia mer enn lang. GLUS skiftet
navn i 1879 til Sovereign Grand Lodge - SGL. Dette markerte tydelig at
denne suverene Storlogen hadde et internasjonalt nedslagsfelt, og ikke bare
var et internt amerikansk anliggende.

Utviklingen
Mens Australia fikk sin egen storloge,
ble utviklingen i Europa anderledes.
De mange europeiske jurisdiksjoner
ble alle direkte underlagt SGL. Arbeidet med å gi Europa en egen Storloge
og løsne båndene til SGL har pågått i
svært mange år. Etter hvert som Ordenen er blitt svekket i USA og har styrket seg i Europa, er styrken i kravet
om egen europeisk storloge kontinuerlig økt. Mange modeller har vært
drøftet. Det resultatet som ble arbeidet
frem under Sovereign Grand Lodge
Meeting i 2006 var at Europa fikk
samme modell som Australia fikk for
137 år siden.

Pådriverne
Det har ikke påvirket SGL så mye at
europeiske ledere har deltatt på møtene i SGL opp gjennom årene. SGLs
møter er så prosedyregjennomført at
noen reell påvirkning er vanskelig.
Men ved reorganiseringen av InternaOdd Fellow Ordenens Magasin

Den Europeiske Storloge vil selv måtte finne sin vei. Det ligger hverken
veier eller kart klare utover det Charterbrev som er gitt fra SGL. Men det
er innlysende at en slik storloge vil
fremme et felleskap mellom europeiske Odd Fellows som ganske snart kan
bli merkbart på en rekke områder. Det
som i første rekke vil være sannsynlig
er en Ordensestetisk og Ordensetisk
samordning. Ordenens styrkelse og
ekspansjon på det europeiske kontinent vil kunne få en overordnet og
unilateralt dimensjon. Det må vel også
sies at mange har funnet det noe
kunstig at vår Odd Fellow identitet i
stor grad har vært knyttet til amerikanske forbilder og metaforer. Disse
forbildene har jo levd under helt andre
forhold enn liv levet i Europa. Rent
positivt kan man se for seg at det nå
kan utvikles en mer europeiske fundert Odd Fellow identitet, eller hva
man så langt har kalt Odd Fellowship.
I neste nummer av De Tre Kjedeledd skal vi komme med fyldig reportasje og kommentarer fra de tre historiske dagene i Oslo medio juni 2007.

En unik begivenhet
Det har aldri før skjedd i vår Ordensgren at åtte Storloger på et kontinent
samles under en Storloge. Det som
skjedde i Australia i 1869 var ganske
anderledes og smådimensjonert. Når
Sovereign Grand Master nå kommer
til Europa, møter han en Orden i vekst
og utvikling og med til sammen flere
medlemmer enn det han har hjemme i
USA. La oss håpe at det både blir til
ettertanke og til inspirasjon både for
Ordenen i USA og Europa.

International Council
holdt møte i New Zealand
Møtet holdes årlig og i år
var datoene 31. mars–1.
april, og det alternerer
mellom USA, Australasia
og Europa. Representantene kommer fra Sovereign Grand Lodge, Den
Europeiske Storloge, Den
Australske Storloge og
Det Internasjonale Rebekkaråd I hvert møte
gis det en rapport fra alle deltakerne slik at man
får en god oversikt over
hva som skjer verden
over.
Tilbakegang
og ekspansjon
Tilbakegangen i USA har nå vart i
nærmere hundre år. Medlemstallet er
i dag slik det var i begynnelsen av
1840-årene, Men Sovereign Grand
Master Robert J. Robbins rapporterer
om tiltak som skal snu denne uheldige utviklingen. Han kunne vise til en
viss ekspansjon. På den annen side er
hans analyse av situasjonen i USA så
dyster, og at det er svikt på så mange
områder, at en snuoperasjon i alle tilfelle vil ta tid. Han pekte spesielt på
at det ikke bare var svikt i rekrutteringen, men i lederskapet. Manglende forståelse for hva Odd Fellowship
er, lar seg ikke rette på i en håndvending
Han kunne også berette at det var
tegn på dannelser av Odd Fellow loger i noen land i Afrika,. Han nevnte
spesielt Nigeria i denne sammenheng. Det er en spennende utvikling i
flere land i Syd-Amerika. På 1800tallet spredte Ordenen seg til mange
land i Syd-Amerika, men det stagnerte og falt bort.
Nå er det derimot en våknende interesse i denne spansktalende del av
verden. Dette er et arbeid som SGL
selv tar seg av.
Han så videre at Den Europeiske
Storloge nå vil kunne komme i gang

med arbeid i land hvor det er interesse for Ordenens virksomhet. Han nevnte konkret sydeuropeiske land som
Italia, Hellas, Bosnia og Bulgaria.
Dette vil i så fall utvide GLEs geografiske nedslagsfelt.

Internasjonalisering
Dannelser av nye loger i Afrika og
en vekst i Syd-Amerika og Europa,
kan ha betydelige følger for Odd Fellow Ordenen. Vi nærmer oss da området hvor to andre Ordensgrener har
vært ganske enerådende, nemlig
Manchester Unity og Grand United
Order of Odd Fellows.
Denne økte kontaktflaten kan ha
overraskende virkninger. Det er
grunn til å tro at deler av Manchester
Unity kan være interessert å utvikle
seg mer i retning av klassisk Ordensarbeid fremfor forsikring. Det var
noe av denne spenningen som førte
til splittelsen i 1840-42.
Den Australasiatiske Storloge rapporterer om økt interesse fra myndighetene om å gå Ordenes forsikringsarbeid nærmere etter i sømmene.
Sagt på en annen måte kan man ikke
drive økomisk virksomhet i ly av Ordensvirksomhet uten å måtte påregne
myndighetenes kontroll og restriksjoner. Dette kan føre australasiatiske
Odd Fellow ut i samme dilemma
som Manchester Unity.
SGM Robbins peker på enda et
moment, nemlig at når det nå er
kommet en storloge i både Australasia og Europa, kan International
Council komme i klemme. Selv om
SGL formelt er overordnet all virksomhet i vår Ordensgren, er realiteten den at SGL nå er Storloge for det
amerikanske kontinent og antallsmessig snart vil være mindre enn den
europeiske.
Da reiser spørsmålet seg om ikke
et likeverdig samarbeid mellom storlogene i Australasia, Amerika og Europa er en like naturlig modell som å
opprettholde IC.
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BILDETEKSTER:
Øverst: Søster Árn‡ Gudhjonsen, Island og søster Rådspresident Ursula Stegman,Sveits,
medlemmer av IC i en rastepause!!
Midten: Medlemmer i IC med
ledsagere på bryggeribesøk.
Nederst: Stor Sire Harald
Thoen og ektefellen Vivi erfarte at naturen på New Zealand
har mange likheter med Norge.
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Etter 30 års aktivt logearbeid og tette bånd mellom
Rebekkalogen 63 Sinceritas
og Odd Fellow loge 92 Romerike – ble juvelen av et
nytt Ordenshus innviet 5. januar 2007. Til tider har veien frem til nytt Ordenshus
vært lang og utfordrende
både for brødre og søstre.
Men gjennom hardt arbeid
og felles tro på samarbeid
og løsninger er logene nå
ved målet. De har fått et
moderne og funksjonelt tilholdsted. Fra høsten kommer også en Odd Fellow leir
– Leir nr 25 Glomma – inn i
bofellesskapet.
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Nytt Logehus
på Strømmen
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I

1974 var arbeidet med å stifte en broderforening kommet godt i gang på
Romerike. Foreningens møter ble
holdt i Fagerborg Hotell på Lillestrøm.
Men for å spare penger brukte man også
en brors møbelforretning som møtelokale. Her startet prosessen med å skaffe et
mer fast logelokale. Det første offisielle
logelokalet ble innviet 11. desember
1976, logens navn ble Loge nr. 92 Romerike, og startet opp med bare 19 brødre.
Samtidig var Romerike Rebekkaforening i støpeskjeen med tilslutning av 11
søstre. Rebekkaforeningen ble stiftet 7.
november 1978. Etter tre års iherdig arbeid ble Rebekkaloge 63 Sinceritas insipiert i 1981. Både brødrene og søstrene
hadde trang økonomi og måtte spare på
det meste. Men innsatsen og vilkårene
skapte samhold og vennskap. En av søstrenes kontor var arena både for møter og
logearbeid. At det kunne utvikles innsats
under slike vilkår er et levende bevis for
at samarbeid i Ordensvirksomheten ble
meget høyt prioritert. Og samarbeidet
mellom logene 92 Romerike og 63 Sinceritas i disse vanskelige årene hvor alt
var nytt og uprøvet, har vist seg å holde
inntil denne dag. Og nå er logene sammen om prakthuset.
For å komme fremover, måtte logene
har et felles instrument som kunne arbeide for å skaffe gode Ordenslokaler. Derfor dannet de «Stiftelsen Romerike –
Sinceritas IOOF». Det var denne stiftelsen som kjøpte sitt første logehus i årsskiftet 1992/93 . Logene har skiftet «do-

micil» eller tilholdssted fem ganger på få
år. Dette er i seg selv en stor påkjenning
og stiller store krav både til embedsmenn, søstre og brødre. Disse erfaringene med stadige flyttinger kjenner alle
som har vært med på å reise det nye huset. Å komme over i noe nytt og permanent har vært en sterk motivasjon for å
engasjere seg i de mange aktiviteter som
må til for å kunne restaurere og bygge
om et gammelt hus.
Gleden er ikke mindre når det nå har
lykkes og huset står ferdig. Tidligere og
nåværende medlemmers drivkraft i arbeidet – disse tusener av timer – har vært
håpet om en dag å kunne reise et Ordenshus som en verdig og god ramme om den
verdiskapning av åndelig art som skjer i
vårt logearbeid. Grunnlaget ble lagt for
mer enn 30 år siden. Senere er det lagt
sten til sten innenfor de rammer som tiden gav.
Vi er stor takk skyldig til alle som
gjennom årene har brukt tid og kløkt i logearbeidet, og gjennom det ført oss frem
til i dag hvor vi har et praktbygg med
muligheter for en strålende fremtid. Det
er hyggelig å registrere at logene i 2007
har 200 medlemmer og at det stadig øker.
Akershus fylke med sine 4900 km2
har store avstander og omlag en halv
million innbyggere. Fylket ligger nord
for Oslo med Lillestrøm og Strømmen
som sentrum i Nedre Romerike. Tvert
over veien for Strømmen Kirke ligger
vårt nye Ordenshus. Huset har sterke tradisjon i nærmiljøet, først og fremst som
IOGT-hus, men også som forsamlingshus

med ulike aktiviteter. Logenes medlemmer har de siste to årene lagt ned omlag
4500 dugnadstimer. I tillegg kommer all
faglig arbeidskraft. Stiftelsen og byggekomiteen har gjennom samarbeid klart å
løse alle ønsker og krav til ulike bruksbehov. En sterk styring av økonomi og logistikk har ført til at fremdrift og ferdigstillelse gikk etter planen.
5. januar 2007 ble huset innviet av
Stor Sire Harald Thoen med følge. 160
av logenes medlemmer var tilstede til
middag og festivitas.
Og så kunne logene slippe gleden løs.
Loge Romerike var først ute med å feire
sitt 30-årsjubileum med en festivitas som
tidligere ikke var mulig. Loge Sinceritas
hadde like godt droppet å feire sitt 25-årsjubileum året før for å kunne feire desto
grundigere når huset sto ferdig.
Fredag 27. april feiret så Rebekkaloge
nr 63 Sincerita sitt 25 år jubileum, over
26 år etter institueringsdagen 25. april
1981. Grunnen til utsettelsen var selvfølgelig at logen ville feire jubileet i det nye
Ordenshuset.
Tre gjenlevende Chartermedlemmer
var til stede og var blant dem som sto på
Embedsstolene. Eks Rådspresident Lillemor Johnsen ledet Festlogen sammen
med Eks Rådsrepresentantene Liv-Eli
Løype og Turid Amundsen. Logens første Kappelan, Berit Clausen, fungerte i
sitt gamle embede. Det kom gjester fra
moderlogen, Rebekkaloge nr. 9 Caritas
og ikke minst en rekke Overmestere fra
Distrikt nr 1.
Huset er et moderne flerbrukshus –
Odd Fellow Ordenens Magasin

spesiallbygget for logearbeid – men med
utleiefasiliteter for å sikre økonomi og
drift. Stiftelsens ønsker og krav til driften, Ordenens mange betingelser, er samordnet og styrt med sikker hånd.
Logesal, ytre rom og kontorer er lagt
til andre etasje, mens den del som kan
leies ut er lagt til første etasje, og med
garderober i underetasje. Den maksimale
kapasitet ved selskapelighet ligger på
omtrent 100 personer. Utendørs er det
god parkeringsplass på to mål tomt. Logenes medlemmer og deres nettverk har
utstyrt hele huset med alt inventar, pietetsfullt og stilsikkert gjort. Lokalene er
varme og vennlige – som en loge skal
være. Etter ombyggingen er husets
bruksareal omlag 400 m2. Ved restaureringen har man beholdt original panel og
synlige tunge bærebjelker i tak i et av
rommene. Dette brukes til arbeidsrom som et lite lønnkammer – hvor husets
sjel og historie fra 1938 kan bevares inn
i neste kapittel av logeutviklingen.
Ingen navn nevnt i denne historien.
Dette Ordenshusets historie strekker seg
over så lang tid og har så mange involverte, at å nevne navn vil føre galt av
sted. Huset inneholdeer historien om de
mange hender, de mange bidrag, selv om
det blant de mange også finnes dem som
har gjort en imponerende og vedvarende
innsats. Belønningen er alt det gode som
vil finne sted i Ordenshuset i årene som
kommer.
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Dette brenner
jeg for!
Følgende står å lese i Stiftelsen Kirkens Bymisjon
Vestfold/Tønsberg
sitt
verdidokument:

«

22

Selve plattformen i vårt arbeid
handler om det å være. Ved en
tålmodig tilstedeværelse og med
respekt for den enkeltes liv er det vår
vilje å være med å skape en plattform
slik at den enkelte selv kan leve et
verdig liv. Vår grunnholdning er at alle mennesker er skapt enestående med
en verdi og verdighet ingen har rett til
å krenke. Et hvert møte med et menneske fører oss inn i et landskap som
alltid vil bestå av mer enn det vi ser.
Vi skal aldri tro at vi har funnet sannheten om det andre mennesket, og
dermed slutte å forundre oss. Vi har
heller ikke rett til å bryte oss inn i
andre menneskers liv, men alltid søke
en gjensidighet og arbeide for at vi
sammen kan finne veien videre i livet.
«Det er bedre å tenne et lys, enn å
forbanne mørket», sa Konfucius som
levde fra 551-479 f.Kr. «Derfor skal
vårt arbeid være nært det enkelte menneske i deres livssituasjon, og preget
av elementene tro, håp og kjærlighet».
Sitat slutt.
Kirkens Bymisjon har et verdigrunnlag som er sammenfallende med
vår Ordens grunnprinsipper, og dette
har gjort det svært meningsfylt å engasjere meg som frivillig.
Det er viktig å gjøre ord om til
handling, søstrene i loge Kristin ønsket å gå ut å hjelpe de trengende.
Høsten 2000 oppfordret brødrene i
loge nr. 27 Kong Sverre oss til å bli
Natteravner. Natteravnene organiseres
av OBU (Omsorgsstasjonen for barn
og unge) som er et av tiltakene Kirkens Bymisjon driver i Tønsberg. Vi
tok imot oppfordringen og slik ble vi
kjent med Stiftelsen Kirkens Bymisjon Vestfold/Tønsberg.
Det tok ikke mange månedene før
vi ble kjent med Bymisjonens Herberge for bostedsløse rusmisbrukere. Et-

ger, er det ikke vanskelig å få
henstand. Vi har ca 150 serveringer pr.
dag, og det er 1 og ∏ stilling pluss 35
frivillige i turnus, så her kan det bli
ganske hektisk. Hver tirsdag holdes en
liten andakt i kafeen, enten forretter
bymisjons presten vår Åge Møller
Nilsen eller en av prestene i Domkirken. Kafegjestene deltar aktivt i
samtalene og det er med på å berike
andaktene.
En av «gutta» våre som kom og
hentet matpakke en dag, hadde med
seg et dikt han hadde funnet på biblioteket:
Til matpakkedamene fra en mett
munn v/navn «Per»:

ter en liten ringerunde hadde 25 søstre
sagt ja til å være med som «Godmorgensøstre». I fem vintre, fra 1. november til påske, serverte vi frokost til
Herbergets gjester. Vi utvidet dermed
åpningstiden fra kl 0800 til kl 1000 på
ukedagene og til kl 1100 i helgene.
Dette ble et veldig populært tiltak, så
slapp gjestene å måtte gå ut kl 8 på
kalde og mørke vintermorgener. Vi
steg inn i et landskap vi ikke kjente, vi
møtte en side av livet vi kun hadde
lest om i media. Vi knyttet vennskapsbånd med boligløse rusmisbrukere, vi
møtte unge mennesker som var kommet skjevt ut i livene sine, de som stiller sist i køen når det gjelder offentlig
omsorg og hjelp. Vi møtte de som
kanskje du og jeg er litt redde for, de
vi snur oss bort fra når vi møter dem
på gaten. Allikevel mennesker med
sin verdi og sin verdiget som deg og
Odd Fellow Ordenens Magasin

meg. I januar 2006 sa Tønsberg kommune opp avtalen med Kirkens Bymisjon og overtok driften selv, og i det
offentlige er det ikke rom for frivillighet. UNDERLIG!
Nå er vi flere av «Godmorgensøstrene» som er engasjert på Møtestedet, en kafê som drives av Bymisjonen. Møtestedet har en sosialfaglig
profil med relasjonsbygging som utgangspunkt, og er for mange porten
inn til den øvrige hjelpetjenesten. Her
treffer vi igjen våre venner fra herberget. Møtestedet holder åpent fra kl 11
til 15 3 dager i uken og fra 17 til 20
en dag. Det serveres smørbrød og
varm, hjemmelaget mat pluss at vi deler ut matpakker og fruktposer. Prisen
er kr. 10,- og de kan spise så mye de
vil. Bymisjonen mener det ligger både
læring og respekt i å ta en symbolsk
sum for maten. Men har de ikke pen-

Deg og meg
Vis meg din litenhet
og jeg vil synes du er stor.
Vis meg din svakhet
og jeg vil synes du er sterk.
Vis meg din redsel
og jeg vil synes du er modig.
Når du kritiserer meg
forstår jeg at jeg angår deg.
Når du er sint på meg
forstår jeg at jeg er viktig for deg.
Når jeg skuffer deg
forstår jeg at du er glad i meg.
Så vær deg selv
og jeg vil ta imot deg
som en gave.
På Møtestedet, som ellers i livet,
vandrer sorger og gleder hånd i hånd.
Her kommer av og til døden brått og
brutalt, enten ved overdose eller andre
tragiske hendelser. Her får pårørende
hjelp og støtte, og det arrangeres min-

nesamvær. Alle har krav på en verdig
avslutning. Det er slike opplevelser,
selv om det av og til kan kjennes
tungt, som gjør at jeg føler at jeg får
mer enn jeg gir i mitt frivillige engasjement i Kirkens Bymisjon. Møtestedet etablerte i fjor «Amatør», et kreativt verksted for kvinner. Her kan jentene både strikke og sy, eller de kan
bare få være seg selv å gjøre ingenting. Det er helt fantastisk å se hva de
kan skape. To ganger i året har de
salgsmesse, som er godt besøkt.
På bymisjonssenteret, vegg i vegg
med Møtestedet, holder Feltsykepleien til. Den drives av Tønsberg kommune i nært samarbeid med Kirkens
Bymisjon. Her får rusmisbrukerne
sårpleie, hjelp og gode råd med helse
og så deles det ut rene sprøyter. Det
fungerer som en slags panteordning,
hvor de må levere brukte sprøyter for
å få nye. Dette er et viktig tiltak for å
få redusert smittefaren.
AKS, forkortelsen står for: Aktiv
kontakt med stoffavhengige, er et
samarbeidsprosjekt mellom Kommunen og Bymisjonen med en ansatt
hver. De startet sitt arbeid i 1998 og
deres hovedoppgave er å hjelpe de rusavhenginge til et bedre liv, hjelpe
dem gjennom et tungrodd offentlig
hjelpeapparat, følge dem på sosialkontorene, prøve å skaffe plass i behandlingsintitusjoner og ikke minst
motivere dem til behandling. Dette er
et veldig viktig arbeid, men de sliter
dessverre med et altfor dårlig utbygget offentlig helsetilbud. Dette kjenner
vi jo alle fra pressen. Situasjonen er
særlig bekymringsfull når statistikken
viser at antall stoffmisbrukere øker og
at de blir yngre og yngre. Et annet
Odd Fellow Ordenens Magasin

samarbeidsprosjekt mellom kommunen og Bymisjonen er Boligteamet.
Deres primære oppgave er å redusere
og forhindre utkastelser, enkelt sagt,
hjelpe de som trenger det til å lære seg
å bo, med alt hva det innebærer av
forpliktelser og ansvar. Samt å klare å
ivareta et hjem. Boligteamet ble etablert i 2004 og frem til nå har de klart
å redusere utkastelser med 40%.
I tillegg til alt dette, driver Bymisjonen også er arbeidstreningsprosjekt. Oppgavene har bestått av vedhugst, ryddeoppdrag og skjøtsel av
kulturlandskap, snemåking og flytteoppdrag. Bolig og arbeid er byggestener for endring og velferd, en veldig viktig del av arbeidet mot en rusfri
hverdag.
Kirkens Bymisjon i Tønsberg begynner sin omsorgskjede med hjelp og
forebyggende arbeid blant barn og unge, de støtter bostedsløse rusmisbrukere med god og næringsrik mat, med
helsestell, med botrening, med arbeidstrening og oppfølging i egen bolig.
De tenker helhetlig og det er plass til
alle, det er hjerterom og svært høyt
under taket.
Jeg takker vår Orden for at den,
gjennom våre møter i loge og leir, har
gitt meg styrke, ro og trygghet til å
engasjere meg i Stiftelsen Kirkens
Bymisjon som frivillig. Jeg er overbevist om at søstrenes frivillighet også
er en fin måte å synliggjøre vår Orden
på og gjennom vårt arbeid og
væremåte lar andre få ta del i vår Ordens lære.

Fra Håvamål:

Hør, har du en venn
og tror vel om ham,
og vil du ha gagn av vennen,
bland sinnet ditt med ham
og send ham gaver,
søk ham ofte opp.
Jeg rår deg, Loddfåvne,
og lær mine råd,
til glede og gang om du lærer,
til nytte og hell om du husker:
Har du en venn
og tror vel om ham,
søk ham ofte opp;
for krattet gror
og graset står høyt,
på øde, utrådt veg.
Strofe 44 og 119
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Seniorarbeidet i Ordenen
M

en for å få en oversikt over
denne omfattende og viktige
del av Ordenens arbeid, har vi
bedt fire DSS å beskrive arbeidet i sitt
eget distrikt.

Siri Manskow Løvberg:

Siri Manskow Løvberg.
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Odd Abedissen.

Seniorarbeidet vokste frem
for mer enn tredve år siden.
Arbeidstiden forandret seg,
pensjonsalderen forandret
seg. Og hele samfunnet
forandret seg. Slik er det
alltid. Og Ordenens arbeid
på denne måte må følge
med. I alle våre Distrikter
finnes særegenheter og
egenarter. Slik er det også i
seniorarbeidet. Noen steder
vokser det. Andre steder
avtar det.

Distrikt nr. 6 Trøndelag består av syv
Rebekkaloger . En loge på Oppdal, en i
Stjørdal og fem i Trondheim. Det er våre
tre eldste loger i Trondheim som pr. i
dag har senioraktiviteter, mens en annen
er på trappene.
Senioraktivitetene består først og
fremst av formiddagstreff. Noen av disse
avholdes i våre Ordenslokaler, mens
andre møtes på en kafé i byen. For våre
treff i Ordenslokalene får søstrene en
skriftlig invitasjon, da det her er servering av mat, og av den grunn gjerne vil
vite hvor mange som kommer. De får
også tilbud om skyss dersom noen skulle
være avhengig av det. De som arrangerer møter på kafé, blir gjerne oppringt og
det blir opplyst om det i logen. Treffene
som avholdes i våre lokaler, har gjerne
et fast opplegg med servering av
snitter/lunch, kaffe og kaker. Her kan det
også være innslag av underholdning
(gjerne fra egne krefter), eller søstrene
bidrar selv med en historie eller forteller
litt fra gamle dager. Sang og musikk er
også veldig populært. Noen av søstrene
er fremdeles aktive i logen, men mange
synes etter hvert det blir vanskeligere å
komme seg ut om kvelden. Søstrene er
også interessert å høre nytt fra logen.
Her kan de snakke fritt og å spørre om
utvikligen og hva som skjer i Ordenen.
Det gir en følelse av at de fremdeles er
med. Men det viktigste for dem alle er
det å komme sammen med de søstre
som de en gang var aktive i logen med,
gjenoppfriske gamle minner, samtidig
fremdeles å ha følelsen av fellesskapet
og samhørigheten .
Disse aktivitetene er ikke samordnet
logene imellom. Hver av disse logene
bestemmer selv hvor ofte dette skal være. Pr. i dag har man disse møtene ca 1-2
ganger pr år. Der det arrangeres kafebesøk skjer dette oftere.
Disse formiddagstreffene er veldig
populære blant søstrene. Mange er enslige og hverdagen blir lang for mange, og
jeg vet at de ser fram til disse møtene
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med glede. De er veldig takknemlige for
at dette blir arrangert. Hver gang møter
det ca. 20-25 søstre.
Det viktigste med dette arbeidet er for
meg at ingen blir glemt. Det er nemlig
fruktene av Deres arbeid vi som er yngre
nyter godt av i dag. Jeg håper også at
våre «yngre loger» etter hvert blir delaktig i senioraktiviteter i Distriktet og at
man kanskje etter hvert kan få til et samarbeide.
Når det gjelder våre Odd Fellow
brødre i Distriktet har de felles Seniortreff hver uke i Ths. Angellsgt. 8 i
Trondheim unntatt desember og sommermånedene Et veldig populært tiltak
der det møter mellom 20-35 brødre hver
gang. Her får de servert noe å bite i og
de som vil kan bidra med litt underholdning. Det hender også at de arrangerer
en tur og da gjerne med besøk til en loge
utenfor Distriktet.

brødrene – mellom 40 – 60 hver gang.
Søstrene har lagt stor vekt på det sosiale
samvær som ligger i å samles for å spise
og ha det hyggelig rundt et bord.
Rebekkaloge nr. 5 Bjørgvin har også
sitt søstertreff en gang hver måned. Her
samles mellom 20 og 40 søstre til hyggelig samvær. Søstrene har i dag økende
tilslutning til sine samvær, i motsetning
til brødrene
Vi har mange søstre og brødre som på
grunn av alder ikke så ofte er til stede på
logemøtene, og jeg skulle ønske at flere
av disse fant veien til disse treffstedene,
som jeg vet betyr mye for de som deltar,
og som jeg er sikker på også i fremtiden
vil være et kjærkomment tiltak for disse.
Trygve Hjelle.

Trygve Hjelle:

Odd Abedissen
«Ikke for å få tiden til å gå, men gi
den inhold og vare lenge».
Dette er mottoet for Odd Fellow
brødrenes Seniortreff. Et godt motto,
synes jeg, og dette har de benyttet siden
starten for over 30 år siden. Seniortreffet ble startet for at dette skulle være et
møtested for brødre som på grunn av
alder, kviet seg, eller ikke kunne gå i logen på kvelden. Det var samtidig et møtepunkt for brødre fra alle logene i Bergen.
Gjennom alle disse årene har det vært
og er fortsatt et samlingspunkt for mange brødre, ikke bare eldre, men også yngre brødre som har anledning til å stikke
innom for å hilse på gode venner, som
en visste var til stede.
Oppslutningen om treffet var nok
større i de første årene enn det er i dag.
Den naturlige avgangen oppveies i dag
ikke av tilgang på nye medlemmer. Likevel er det hver fredag samlet ca 20
brødre til hyggelig samvær.
Brødrene samles kl. 11.30 og blir ønsket velkommen av trefflederen, Roy
Bjørnestad.
En starter med å tenne tre lys, som
tennes i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. Deretter synges «Treffsangen», som
etterfølges av et «Ord for dagen». Så følger referat fra siste forsamlingsdag. Der
fremføres hilsener fra brødre som ikke er

Ellen Birkeland.

til stede og fra andre, og en fast post på
programmet er opplysninger om brødre
som eventuelt er syke eller andre forhold
som har interesse for de tilstedeværende.
Deretter hyggelig samvær med kaffe,
smørbrød eller lignende.
Noen ganger hender det at det er et
foredrag som har interesse, enten fra en
bror, eller en utenfor Ordenen.
Ved juleavslutningen og avslutning
før sommeren, samles de fremmøtte i logesalen, hvor der skapes høytid med
sang og musikk, samt noe stoff av etisk
art.
Selv om oppslutningen ikke er så stor
som den var for en del år tilbake, så er
det for de fremmøtte brødrene av stor
verdi å opprettholde denne aktiviteten.
Det er gjerne gjennom Seniortreffet
mange eldre brødre opprettholder kontakten med Ordenen.
Også Rebekkasøstrene har sine Søstertreff, ikke mindre enn to stykker.
Rebekkaleir «Bjørgvin» arrangerer
søstertreff første mandag i hver måned.
Fremmøtet er større blant søstrene enn

I vårt distrikt er det brødrene som er
mest aktive når det gjelder seniorarbeidet. Det skyldes vel i første rekke at søstrene for tiden ikke føler samme behov
for slike aktiviteter. Seinioraktivitetene
skal jo være til for medlemmene, ikke
omvendt.
Brødrenes aktiviteter er knyttet opp
til det som kalles «Torsdagstreffet» som
er som navnet sier et formiddagstreff
hver torsdag. Torsdagstreffet ledes av et
styre på fire under ledelse av en President. Selve møtet varer fra kl 1100 til
1230. Allerede kl 10 er imidlertid mange
av brødrene på plass. Men da har allerede styret vært i sving fra kl 0830 for å
smøre smørbrød og andre forberedelser.
Programmet er ganske variert med de
fleste typer aktiviteter som diktlesning
og kåserier. Men «den gode samtale» synes å være det mest livgivende og attraktive blant seniorene. Som hver gang møter i et antall på mer enn tredve.
Ved juletider arrangeres et spesielt juletreff. I mange år har senioraktivtetene
også hatt et «tingsete» i slutten av mars.
I dette møtet velges Presidenten og styret. Til dette inviteres logenes overmestre, leirens HP og DSS. Dermed får loger
og leir anledning til å gi økonomisk støtte til seniorvirksomheter. Et ganske snedig påfunn med en humoristisk snert.
Ellers er det et eget arrangement med
bridge for brødrene i Kjellerstuen i Ordenshuset annen hver onsdag.
Med senioraktiviteter tenker vi ofte
på at det er noe Ordenen gjør for seniorene. Men Siriusprosjektet er også en
senioraktivitet. Men da er det seniorene
som er aktører og ytere i dette viktige
synlighetsarbeidet for vår Orden.
Seniortreffene fungerer ulikt for forskjellige brødre. For noen er dette et
hyggelig supplement på dagtid til logens
møter på kveldstid. Men det finnes også
Odd Fellow Ordenens Magasin

en del brødre som kvier seg mye for å gå
ut om kvelden. Det skyldes ikke
manglende interesse, men at kveldene
skaper vanskeligheter både med å ta seg
frem og delta i aktiviteter utenfor hjemmet. For dem er seniortreffet en kjærkommen erstatning for logemøtene. Da
er ikke seniortreffet et åpent alternativ til
logemøtet. Det blir enten seniortreffet eller ingen ting.
Seniorarbeidet er viktig i en Orden
som blir gammel og dermed får eldre
medlemmer. At det skulle bli noen fare
for logearbeidet er neppe reelt.

Ellen Birkeland:
Vest-Agderlogene har gjennom årene
funnet sin form for senioraktivteter som
varierer noe fra det man kan finne andre
steder i landet. Det er vel nettopp slik at
disse aktivitetene skal ta utgangspunkt i
lokalmiljøenes behov og medlemmenes
ønsker. Jeg skal kort redegjøre for denne
variasjonen som medlemmene synes å
være meget tilfredse med.
• En av Rebekkalogene i Vest-Agder
arrangerer «Formiddagstreff» for sine
eldre søstre. En torsdag i måneden (untatt juli og august) samles de til lunsj,
har utlodning og lett underholdning.
Overskuddet samler de sammen til en
skikkelig fin dagstur med buss i løpet av
sommeren til ulike steder på Sørlandet.
• En annen Rebekkaloge hadde tidligere også formiddagstreff for sine eldre
søstre, men det ble vanskelig å gjennomføre da embedsmennene er aktive i arbeidslivet. Nå gjør de det slik at de en
gang i året arrangerer en hyggekveld for
sine eldre søstre med servering , og med
innslag som mannequinoppvisning og
annen underholdning. Bak dette arrangementet står logens Nevnd for Styrkelse og Ekspansjon.
• I en av Odd Fellow logene møtes seniorene på en restaurant ved lunsjtider
en dag i uken til samtaler. Dette er en
spennende variant hvor brødrene går ut
av Ordenens lokaler og gir seg i kast
med det daglige livs arenaer.
• En annen Odd Fellow loge arrangerer en gang i året en «Eldres aften» hvor
brødrene samles i logesalen og hvor eldre Eks embedsmenn bekler stolene. Her
holdes foredrag og det spilles fin musikk. Kvelden avsluttes med et brodermåltid.
Med all denne variasjon konstaterer
vi at fremmøtet er stort. Det tilkjennegir
at behov blir dekket, og ikke minst gleden over å treffes og holde kontakt med
Ordenen, er stor. Og innholdet i aktivitetene begeistrer, gleder og varmer!
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STOR SKATTMESTER

LANDET RUNDT

Stor
Skattmester

75 års aldersforskjell – ingen hindring

I
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Loge nr 44 Stein er vi så heldig
at vi har hele 75 års forskjell
imellom den eldste og den yngste bror. Dette gjør våre møter
svært spesielle, og det gleder og
rører hver eneste bror stort, når
Bror Trygve Silset, født 8.mars
1908, bosatt på Namdalseid, deltar
på møtene.
Det gjør godt for alle å få oppleve en bror på 99 år som SE. Trygve er tilnærmet blind, men ordrett,
og med en fortellermåte som ingen
av oss andre i vår loge kan gjøre
etter ham, er det for bror Trygve
den største naturlighet. Det setter
spor i resipiendene.
Det er forøvrig bror Trygve som
ringer rundt til de andre brødrene i
bygda for å organisere skyss for alle, og for å minne dem på møtene.
Bror Ronny Myhre, 24 år, bosatt på Steinkjer, familiefar og allerede en aktiv forretningsmann, er
også en inspirator i logen. Han viser at familie, forretninger og logen virkelig kan forenes, og ifølge
ham selv er logens arbeide en god
veiviser for ham i hverdagen.
Ronny har allerede innehatt «Den
Høye Sannhets Grad» i ett år.
Det er nettopp slik det skal være, – i broderskapet vårt. De unge
som higer etter kunnskap og livsvisdom, og som i vårt tilfelle, hvor
blant annet bror Trygve kan gi oss
det. Som bonde, ordfører, trygdesjef, kommunestyre osv, men også
gjennom mange, mange ulike verv
i lag og organisasjoner har han høstet visdom og utrettet mange gode

På bildet vises den gamle hedersmannen bror Trygve Silset til venstre, og den unge hedersmannen bror Ronny Myre til høyre. Et bilde som forteller om utvungent
vennskap, og naturlig samhold.

gjerninger. Dette diktet (av ukjent
forfatter) fremførte bror Trygve på
et ettermøte tidlig på året
Og det føles som om det er rettet til hver enkelt bror. Han vil oss
vel, Hedersmannen!
Ny dag
Du har fått en vakker gave.
En ny dag som kun er din.
Det er opp til deg å velge
hva du bruker dagen din til.
Dagen står der i din dørsprekk
venter på å komme inn.
Full av blanke rene sider
med all verdens farver til.
Hvordan kan du helt utnytte

denne gaven du har fått.
Du må velge varme farver!
Ikke farge arket grått.
Du må bruke dagens timer
til å være positiv.
Gled mennesker du møter
gi oppmuntring og et smil.
Uansett så må du huske
at når dagen er forbi,
har de ting du sa og gjorde
tråkket opp en liten sti.
Det er opp til deg å styre
hvor den stien fører hen.
Ønsket er at jeg som ser den
kan se sporet av en venn.
Tekst og foto: Bjarne Arnøy

Sannheten
Sannheten står utenfor døren din.
Klærne i laser. Hun er syk.
Hun har et barn på armen. Hun vil inn.
Hører du hundeglammet?
Hva gjør du? Lukker du opp
vil det forandre livet ditt.
Nøler du?
Du også.

Sandheten står utenfor døren din.
Rusker i låsen. Hun vil inn.
Hun har et barn på armen. Hun er redd.
Hører du hundeglammet.
Hva gjør du?
Lukker du opp vil det forandre livet ditt.
Nøler du?
Rolf Jacobsen
Du også.
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Stor Skattmester Bjørn-Erik Hansen.

Etter valget i 2005 har
det vært utrolig mye å
lære innen vår Ordenen,
Stor Sire sa i sin tale til
oss ved institueringen, at
når dere nå går ut av dette rom, så forventes det
at dere kan alt innen vår
Orden. Det var vanskelig
å bestemme seg om man
skulle trø over dørstokken og ut av rommet.

Å

være Stor Skattmester er et
privilegium, jeg har hatt muligheten for å reise å besøke
ordens brødre og søstre i vårt langstrakte land, selv kommer jeg fra Hammerfest og Loge nr. 70 Kvitbjørn, da
er det uansett hvor jeg skal reise et
langstrakt land. Mye tid går med til
reising og ikke minst venting på flyplasser. Kombinasjonen yrkesaktiv
og vervet som Stor Skattmester kan til
tider være problematisk. Av og til er
dette en vanskelig kombinasjon. Nå
er jeg så heldig å ha en arbeidsgiver
som har gitt meg muligheten til denne
kombinasjonen. Det var nok ingen av
oss som viste hva dette gikk ut på, og
hvor mange dager det var snakk om å

være borte fra arbeide. En tur til Oslo
er sånn omtrent en «tre dagers».
(Sleng uttrykk for egenmelding) uten
sammenligning for øvrig. Med kollegiemøter en gang pr. måned samt en
del representasjoner i helgene blir det
en del reisedager/fraværsdager i løpet
av et år. Alle disse dagene har gitt
meg og gir meg utrolig mye lærdom
innen vår orden samt alle de bekjentskapene man knytter. For hvert nytt
sted man besøker er det alltid noe lærdom å ta med seg videre. Dette til
tross for at vi i vår oppbygning skal
være like.
Samarbeide i Storlogens kollegium
er godt og har gitt meg utrolig mye
lærdom vedrørende driften av vår organisasjon. Samarbeide med Storlogens ansatte har vært meget godt, Odd
Fellow Ordene har flotte og arbeidsomme medarbeidere, alltid hjelpsomme med det meste. Dette har vært til
stor hjelp for meg som Stor Skattmester og kommer fra Hammerfest og
har kort tid i Oslo.
Samarbeid med Søster Stor Skattmester har vært meget viktig, en
dyktig dame som jeg setter utrolig stor
pris på, vi har i vårt virke de samme
funksjoner, dette har gitt oss muligheten for å lage felles rutiner og kan «utfylle» hverandre på en utmerket måte.
Stor Skattmester mottar i Januar
hvert år regnskap fra alle loger og alle
DSSer og Distriktsråder i Norge, ca
200 regnskap (brødre). Gjennom regnskapene får man en del kjennskap til
logene, hvordan de har det med hensyn til økonomi, frammøte, kontingent
og drift. Dette er nyttig informasjon.
Gjennom regnskapene til DSS og
Distriktsråd får man en del kjennskap
til hvordan de enkelte DSSer og
distrikter arbeider.
Ut i fra det innsendte materialet må
vi kunne si at vi har meget aktive DSSer og Storrepresentanter som arbeider jevnt og godt i distriktene for vår
Orden og ikke minst for våre søstre og
brødre.
Odd Fellow Ordenens Magasin

Fokus programmet for Skattmester er nå presentert for de aller fleste
Skattmestrene i våre loger, noen loger
venter på nominasjon og valg, etter
dette vil også de få den nødvendige
informasjonen fra Storlogen, hvis det
er ønskelig.
Når vi har fått bort alle «barnesykdommene» og de fleste loger har
fått dette på plass, vil programmet være til stor hjelp for Skattmester.
Det vil alltid være behov for forbedring og utvikling av programmet.
Her er det viktig og ikke fokusere
på det negative, alle nye systemer må
få «gå» seg til, det er ute i Logene at
systemet blir grundig testet. Her avdekkes både systemfeil og brukerfeil,
og det er viktig at man gir tilbakemelding. Tilbakemelding gir oss grunnlag for å få avklart hva som er galt i
systemet og Skattmester vil få rettledning ved brukerfeil.
Husk, dette er ikke ett komplett
avansert regnskapsprogram, men et
program tilpasset våre loger, som skal
være enkelt i bruk og et godt hjelpemiddel, slik at det skal være enkelt å
være Skattmester. Selv om programmet er enkelt må man ha noe kjennskap til regnskap, hvordan man fører
regnskapet samt kjennskap til års avslutning, det er ikke nok å bare kunne
data.
Da alle våre loger skal føre regnskap etter «Lov for Ideelle Organisasjoner» er fokus programmet lagt opp
til dette formål, selv om det i dag ikke
forlanges at alle loger skal ta dette
programmet i bruk, er det ønskelig
ved valg av ny Skattmester at man
også vurderer overgang til fokus, eller
når man vurderer ny regnskapspakke.
Fokus programmet vil også være til
stor hjelp for søster/bror Stor Skattmester, søster/bror DSS og revisjonsnevnden når logene har tatt dette i
bruk.
God sommer til alle
søstre og brødre!
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TURID BJØRKMANN/NÅ LESER JEG. . .

60-ÅRS VETERAN I ØSTFOLD

«Fuglane»

Bror Gunnar Heidenstrøm,
Loge nr 12 Kongssten i Fredrikstad, mottok i mars 60
års veteranjuvel. Denne nestorens klare anbefaling til
yngre brødre er: Si ja til
verv. Du lærer mer, forstår
mer og får mye større utbytte!

av Tarjei Vesaas

FRA SPEIDER
TIL ODD FELLOW

S

om ung mann var Gunnar Heidenstrøm aktivt med i idrett. Mange
av de mer voksne i disse kretser
var Odd Fellows. Som tidligere speider
fant han fort ut at de verdier han kjente
fra speideren var verdier han kjente
igjen i Odd Fellow. Han fant Odd Fellow som en naturlig fortsettelse fra sin
ungdoms speidertid inn i sitt voksne liv.
Da han ble spurt om han ville bli en
Odd Fellow svarte han fort ja.

28

TIL OSLO
«Vi var fem spente menn som møttes på
jernbanestasjonen i Fredrikstad» , forteller Gunnar Heidenstrøm. Datoen var 18.
mars. Året var 1947. Alle hadde vi opplevd krigen. Alle var vi preget av fem
års okkupasjon. Krigen hadde gitt oss
alle visse innstillinger til livet. Innstillinger som viste seg å stemme overens
med Odd Fellows grunnverdier. Sammen med noen eldre Odd Fellow brødre
gikk togturen til Oslo, nærmere bestemt
Odd Fellow Loge nr 10 St. Hallvard.
Vårt logehus i Fredrikstad var brent
ned under krigen, så våre lokaler var
kummerlige, og i følge de etablerte
brødre, ikke verdige et opptak av nye
medlemmer. Derfor skulle vi tas opp i
Odd Fellows lokaler i Oslo. I og med at
St Hallvard er vår moderloge, var det
naturlig at opptaket fant sted der.
Jeg husker godt Overmesteren, Umberto de Paolis. Han gjorde inntrykk, en
bestemt og markant person som imponerte en ung mann. Det måtte han jo
gjøre i og med at jeg husker det nå, 60
år etter. Jeg traff ham igjen noen år senere i Sandefjord. Da var jeg flyttet til
Sandefjord, og han var blitt Stor Sekretær.
De første logemøtene i Fredrikstad
tok plass i sidebygningen i Biblioteket.
Der var det trangt, møblene måtte settes
på plass og ryddes bort for hver gang.
Selve rommet ble delt med et stort forheng. Innenfor var logesalen, utenfor

Veteranen ved en av Fredrikstads markante broer.

60-års Veteran:

Si ja til verv!
var forværelset. Det var ikke godt å
unngå å høre hva som ble sagt innenfra
logesalen. I grunnen ganske spennende!
På kort tid fikk jag mange gode venner, og jeg mener gode venner.

TIL SANDEFJORD
Gunnar Heidenstrøm er revisor av yrke.
I Fredrikstad traff han en ung dame, og
det ble kjærlighet....... Men hun var fra
Sandefjord! Hun lengtet til den andre siden av fjorden. Høsten 1949 flyttet
Gunnar til Sandefjord der han hadde fått
jobb som kommunerevisor.
Det er i Sandefjord jeg har hatt mitt
aktive logeliv. Det er der jeg har hatt de
fleste vervene. Jeg kom fort med i nemnder og ble derved fort kjent. Blant annet med døveskolen «Sukke». Her stilte
vår loge, nr 15 Kongshaug, villig opp
med tilskudd, besøk og aktiviteter. Det
var stort og få ta del i dette, ikke minst
ved juletider da vi hadde med kaker og
gaver.
Etter å ha vært sermonimesters
høyereassistent et par perioder ble jeg
Cermonimester, også det i to perioder.
Endelig ble jeg Undermester. Kort tid
Odd Fellow Ordenens Magasin

etter fikk jeg jobb som fylkesrevisor i
Østfold. Jeg møtte i nr 15 Kongshaug i
Sandefjord en tid, men etter hvert flyttet
familien etter til Østfold og da var veien
kort til min gamle loge. Jeg begynte og
møte der igjen. Det varte noen år før jeg
formelt søkte overgang. Det ble omtrent
25 år i Sandefjord. 25 rike år!
Jeg fikk et lite tilsnakk av Overmester i min tid som sekretær. I invitasjonen til en kveld med innsamling til
Døvehjemmet hadde jeg skrevet: «Sukkeaften». Skulle vi sitte der å sukke da?
Det ble det mye moro med i flere år.

HJEM TIL KONGSSTEN
Vel tilbake i Fredrikstad tok mitt arbeide
som fylkesrevisor så mye tid at mine
verv ble begrenset til komiteer, og ikke
unaturlig ble det revisjonsnemnden.
På en måte var jeg kommet hjem, ikke bare til byen, men også til Loge Kongssten. Mitt medlemskap i logen har gitt
meg noe, en styrke. Det er vanskelig å
sette ord på det, men jeg ser ikke bort
fra at jeg har fått et rikere liv og et bedre
familieliv.
Tekst og foto: Arne Glomdal

Tarjei Vesaas, født 1897 i
Vinje, Telemark, var bondesønnen som ble en av høvdingene innen vår litteratur.

A

llerede i 1923 ble de første av
hans fortellinger utgitt, senere
fulgte utgivelser av lyrikk og ro-

maner.
Med «Kimen» og senere «Huset i
mørkret» som begge utkom i 1945, markerte Vesaas seg som en av våre store,
moderne forfattere som skildrer liv og
hendinger hos enkle hverdagsmennesker, dyptloddende fremstillinger som
kan være vanskelig tilgjengelig ved første gangs lesning. Han beholder hele tiden sin telemarksdialekt, noe som gir
hans diktning et troverdig uttrykk.
Hans livslange ekteskap med Haldis
Moren har også tydelig beriket hans evne til lyrisk diktning, likeledes som skuespillforfatter.
Dersom jeg skal velge et av Vesaas’
verk, ligger romanen «Fuglane» mitt
hjerte nærmest.
Denne romanen på bare 200 sider har

jeg tatt frem og lest mange ganger og
den gir meg stadig en forståelse av hva
forfatteren vil si til leserne. Fortellingen
om Mattis «Tusten», et stebarn i livet, er
skildret så varsomt, så vakkert og stillferdig. En psykologisk skildring av et
enkelt menneske, et menneske med en
«veik hjerne og et rent hjarte». Hjelpeløs i de fleste situasjoner, og så uendelig trygg og glad når det bare er de to,
søsteren Hege og ham. For Mattis har
mange tanker, og Hege skjønner ham
alltid. En kveld oppdager han rugdefuglen som har trekk rett over huset deres. En stor og overveldende opplevelse
for Mattis. Det er som en høytid er kommet over det lille huset deres, synes
Mattis. Stor og brusende flyr rugda over
huset hver kveld og Mattis venter og
hilser fuglen, den er liksom hans. Uforståelig og vanskelig blir det for ham når
fuglen blir skutt og dør. Jegeren kommer til Mattis med den døde fuglen og
Mattis begraver fuglen under den største
steinen han finner, den kan slett ikke
nyttes til mat. Dette er en sorg så stor og
så vond så den må gjemmes bort, slik alt
annet som er vondt.
Hege slår frempå at Mattis må få seg
Odd Fellow Ordenens Magasin

noe arbeide ute blant folk, men det blir
også vanskelig. Det er ingen som vil ha
«Tusten».
Og så er det disse jentene, da. De har
ord så skarpe som ild, så ordene i hodet
til Mattis blir sittende fast, de kommer
først frem når han er alene. Jenter og deres vesen er en stor undring for Mattis.
Til sist får han arbeide med å luke i turnipsåkeren, og der kommer han i snakk
med ei ung jente og en kar. Men de er
visst kjærester de, skjønner han og Mattis får nok en stor undring. Ikke visste
han at kjærestepar klyper hverandre og
ler og fjaser. Han klarer ikke lenger å luke turnips og går hjem igjen – hjem til
Hege med strikketøyet.
Hege arbeider bestandig, strikker
kofter og bladroser. Mattis vil hjelpe og
Hege foreslår at han kan bli fergemann.
Båten deres er dårlig, bare en gammel
pram, men den får gjøre nytten så lenge.
Mattis drømmer om ny pram, en staselig
en som han kan ro jenter over med, bare
han har tjent får tjent seg noen penger.
Men det kommer ingen som vil settes
over med fergemannen, inntil skjebnen
slår til. Jørgen, tømmerhoggeren, vil
over på den andre siden og Mattis ror
ham dit. Der møtes Jørgen og Hege og
det blir kjærlighet.
Mattis får igjen en stor undring og
føler seg tilsidesatt. Han lytter når to
prater sammen og han begynner å undres om det er plass til alle tre i den vesle
stua. en redsel tar form i ham.
Hege må ikke dra fra ham. Det er det
aller verste. Han lytter når de to snakker
sammen og han er liksom utenfor. Så nå
må det bli ham eller Jørgen, og han vet
hva som må gjøres.
Mattis vil ro ut på vannet med den
morkne prammen og de nye årene han
har teljet på.
De er ikke helt ferdige, men de får
duge. Mattis kan ikke svømme, men
hvis årene holder ham oppe ute i vannet,
er det Jørgen som må reise og Mattis
som får bli. Det må være speilblankt
vann, ellers gjelder det ikke.
En kveld hører han igjen de to snakke
stille sammen inne i kammerset, og han
hører ordene «speilblankt vann». Det er
som et stikkord for det som nå må skje.
Mattis ser stadig utover vannet – og en
grytidlig morgen er vannet speilblankt.
Da ror han utpå for siste gang.
Han tar med seg årene og ror langt ut,
for han må finne det riktige stedet – og
der er det. Stedet. «Her er det som skal
bli, Hege» tenker han og holder seg
godt fast i årene. Så trår han foten gjennom den morkne prammen. Og slik blir
det.
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EKS. SEKRETÆR REIDAR ERIK HOLMEN

Å bevare sin egenart
av Eks Sekretær Reidar Erik Holmen

De lukkede ordener

E
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soteriske
sammenslutninger
skaper myter og rykter rundt
seg. Dette er helt naturlig og
trolig til en viss grad også ønsket. Odd
Fellow Ordenen er ikke noe unntak.
Utad orienterer vi om Ordenens etiske
og moralske arbeidsmål. Samtidig er
vi tause om vår interne arbeidsform
og pedagogiske metode. I dette
skjæringspunktet oppstår det alltid
rykter og myter, men også nysgjerrighet og forventning. Dette er stemninger som er viktige og kanskje avgjørende for vår ordens fremtidige utvikling. Vitebegjærlighet og konstruktiv nysgjerrighet har alltid drevet både
individ og samfunn videre fremover.
Men samtidig må vi se hva som
skjer omkring oss. Et tankevekkende
trekk er at samfunnet utvikler seg bort
fra de verdier vi arbeider med. Medmenneskeligheten minker, egoismen
øker, mentalt og fysisk stress øker og
økende kravmentalitet vokser frem.
Hvis denne beskrivelsen er riktig, er
det ikke grunn til å tro at denne utviklingen er noe vi mennesker som individ ønsker oss. Det er mer storsamfunnets virkemåte som har som konsekvens at vi som individer mer og
mer blir oss selv nok.

Et etisk vakuum
Mennesket er et åndsvesen. Enkeltindivider søker andre verdier enn de
storsamfunnet utvikler. Avstand mellom det vi ønsker å være som enkeltindivider og den væremåte som storsamfunnet presser på oss, skaper et
moralsk vakuum. Dette er skadelig
både for vår mentale og fysiske helse.
Slike vakuum har alltid eksistert. Og
en del mennesker har alltid prøvd å
fylle dette vakuum med det vi kan
kalles åndsvirksomhet. Lukkede samfunn som vår Orden, har i betydelig
grad bidratt til denne åndsvirksomhet.
Det skulle derfor være et voksende
behov for en Orden som vår. Våre
etiske belæringer som stimulerer til
mer medmenneskelighet og mindre
egoisme samt utvikling av vennskap,
kjærlighet og sannhet, er nettopp slike

Foto: JEJ

kvaliteter som mange enkeltindivider
søker etter. Spørsmålet blir derfor om
hvordan vi klarer å formidle disse verdiene? Vi vet at vår Orden vekker nysgjerrighet og forventninger. Derfra må
vi komme et skritt videre slik at vi
vekker den potensielle søkendes forståelse for at vår Orden er et særdeles
godt egnet sted for å fylle samfunnets
moralske vakuum og menneskers higen etter livskvalitet. Og denne verdiforståelsen må holdes våken hos alle
medlemmer. Gjennom gradsarbeidet
må vi holde fast på den positive nysgjerrighet og forventning.
«Undre meg på hva jeg får å se
over de høie fjelde. . .?»
Å bli tildelt en grad er faktisk noe
ganske annet enn å kjøpe en liter
melk.
Nysgjerrighet og forventing skapes
ovenfor alle i skjæringspunktet mellom hva vi forteller og hva vi ikke
forteller, hva vi viser frem og hva vi
ikke viser frem. Vi må derfor være
omhyggelige med å forsterke vårt bilde utad med hensyn til våre altruistisOdd Fellow Ordenens Magasin

ke formål og våre etiske verdier. Men
samtidig holder vi for oss selv hvordan vi arbeider for å fremme disse
verdier. Når vi inviterer utenforstående personer til informasjonsaften og
viser dem våre logesaler, riktignok i
strippet stand, flytter vi på det nevnte
skjæringspunkt og vi gjør Ordenen
mindre esoterisk. Det er derfor grunn
til å mane til forsiktighet når vi presenterer oss slik at vi ikke på noen
måte blir ekshibisjonistiske.

En ønsket avstand
Nysgjerrighet og forventning fra egne
medlemmer skapes gjennom gode
møter, med gode seremonier og ikke
minst med de virkemidler og den arbeidsform vi fremfører våre belæringer med. Vi snakker med andre ord
om styrkelse. Vi er alle individer som
er formet av storsamfunnets krav til
hektiske, rasjonelle og materielle livsvaner. Når vi konfronteres med Ordenens arbeids- og oppførselskodekser,
som bruk av lys og musikk, oppbyg-

ging og tekstanvendelse i våre seremonier, krav til antrekk og tiltaleform,
kan avstanden til samfunnet der ute
virke stor. Men det er jo nettopp et
poeng at den skal være stor. I vårt logearbeid brukes andre virkemidler enn
det som er vanlig i samfunnet. Bruk
av lys, musikk, antrekk, seremonitekster og tiltaleform tilstreber å skape en
atmosfære av lydhørhet og ydmykhet
ovenfor belæringene.
Forandringer kan være nødvendige,
også innen vår Orden. Men eventuelle
forandringer må ha styrkelse som formål. Alminneliggjøring er derimot
ødeleggende.
Som nevnt er det viktig at det enkelte logemedlem bibeholder sin nysgjerrighet og forventning opp igjennom de ulike grader. Våre gradgivninger er utmerkede for å oppnå dette.
Derimot har vi i dag et større problem
med de vanlige arbeidsmøtene. En for
stringent bruk av Forretningsordenen
kan være hemmende for å kunne gjøre
arbeidsmøtene mer etisk og ordensmessig givende. Da vinner ofte Måoppgavene, mens Bør-oppgavene blir
lidende. Må-oppgavene er forretningsordenen, mens Bør-oppgavene er den
etiske belæring og fordypning. Det er
å pleie Bør-oppgavene som stykker
vår egenart og gir medlemmene den
berikelse de søker.
Et trekk i tiden er at det moderne
mennesket blir mer aktivt krevende.
Derfor økes ønsket om mer fordypningsmateriale i hver grad. Skal den
enkelte loge makte å øke styrkelsen
med arbeidet innen hver av gradene,
trengs det bredere og bedre fordypningsmateriale. Både i separate fordypningsmøter samt i ordinære arbeidsmøter vil et slikt materiale møtekomme et behov. Gis det mer armslag i ar-

beidsmøtene, ville vi kunne få en enda
sterkere etisk fordypning. Vår Orden
vil alltid være utsatt for press om tilpassning til flere av storsamfunnets
egenskaper som effektivitet og rasjonalitet og dermed til alminneliggjøring. Og dette press kommer også
innenfra, fra Ordensmedlemmer selv.
Det er ikke gitt at alle skjønner hvorfor vi skal være anderledes og at vi tilstreber avstand til det daglige liv.
Det må ikke bli slik at ønsket om
ekspansjon overstyrer Ordenens mulighet til å forbli lukket og dermed
spennende. Vi må heller forsterke enkeltindividers nysgjerrighet og forventning. Dessverre kan det konstateres at vi også her hos oss, over tid, har
sett forslag om «tilpasninger» i antrekk, tiltaleform og «tilpasninger» innen våre seremonier. Det ville være en
styrkelse om vi hele tiden arbeidet etter mottoet «ad fontes» - tilbake til
kildene. Levende tradisjoner er noe
ganske annet enn museumsvirksomhet.
Når vi setter fast våre standarder og
søker ekthet og røtter, er det blant annet fordi vi har sett hva det motsatte
kan føre med seg. Vi må være klar
over at Ordenens nåværende situasjon
i Nord-Amerika sannsynligvis aldri
var planlagt eller ønsket. På de ulike
trinn i forfallsprosessen mot den
nåværende situasjon var det trolig kun
internt press, materialisert gjennom
tilpasningsforslag, som i små steg har
frembrakt dagens situasjon.
Derfor er den amerikanske gren i
dag i sterkt tilbakegang, i rituelt forfall og en betydelig alminneliggjøring.
Det er knapt noe i et logemøte som
skiller seg fra det som skjer hvor som
helst ellers i samfunnet. Retorisk kan
man spørre hvorfor man skal gå på et

logemøte for å oppleve det samme
som over alt ellers?
Det påhviler derfor ordensmedlemmer, loger, leire og andre et betydelig
ansvar når det presenteres forslag til
endringer i Ordenens esoteriske stilling eller i Ordenens arbeidsform. Et
par kritisk spørsmål bør stilles ved alle slike forandringer: «Styrker eller
svekker dette Ordenens særegne karakter?»
«Fører dette til en alminneliggjøring av Ordenen, eller styrker det
Ordenens egenart?»

Hva jeg forventer meg
Når jeg bruker av min tid for å gå på
et logemøte, vil jeg være sikker på at
jeg opplever noe anderledes enn om
jeg gikk et hvilket som helst annet
sted.
Jeg kler meg anderledes og forbereder meg mentalt på det som skal møte
meg.
Da forventer jeg vel forberedte embedmenn som gjennomfører arbeidsmøter og gradsarbeidet slik at det etiske budskap kommer klart og tydelig
frem.
Og jeg forventer at det musikalske
uttrykk er slik at jeg ikke har hørt det
på supermarkedet en time før.
Våre omgangsformer er anderledes,
men meget oppdragende. Den som behersker disse, vil kunne omgås de fleste mennesker.
Men jeg hører også at det er andre
som ønsker det motsatte, Det er de
som vil at det vi driver med skal bli
alminneliggjort og likt alt annet. Går
vi den veien, havner vi raskt der Ordenen i USA er i dag. Det er nemlig alminneliggjøringens frukter.

Vennskap

mellom våre sinn for alle tider, -

Denne visshet om at vi er venner,

Gud, det er en styrke av det store

Disse varme håndtrykk når vi møtes,

Som har gitt oss tryggheten vi trengte.

dette at vårt vennskap klarte prøven,
sto i stormene som hvirvlet om oss,

Når vi skilles, broen som er bygget
Odd Fellow Ordenens Magasin

Louis Kvalstad
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Bestillingsliste for Odd Fellow Utstyr:
Det tas forbehold om prisendringer. Ved bestillinger under kr 100, tillegges et gebyr på kr 30,-. Porto tillegges.
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NB! BEGRENSET ANTALL
– FØRST TIL MØLLA!
Pris kr 65,-

Kjøp godkjent refleksvest nå. Påbudt fra 1.mars!
Fra 1. mars må man ha minst en godkjent refleksvest i bilen. Den skal være
tilgjengelig innen rekkevidde fra førersetet og brukes ved uforutsette stopp
langs veien – uansett om det er mørkt eller høylys dag.
Ha alltid en refleksvest liggende klar i
f.eks dørlommen, så er du trygg om du
må ut av bilen. Refleksvest i bil er påbudt også i andre europeiske land, og du
får ikke passere grensen uten.
Odd Fellow Ordenens refleksvest bærer
det strengeste godkjenningsmerket; EN
471 klasse 2 og leveres med pose for
oppbevaring. Størrelse L/XL
Bestillingsnummer 1078

Kjøp trenings-/sykkelvest nå!
Bli sett i vintermørket. Bruk refleksvest
når du er ute og går, jogger eller sykler.
Vesten har De Tre Kjedeledd foran og
bak. Refleksvesten tilfredsstiller Standard EN – 1150 som er godkjent av Statens Vegvesen. Størrelse L/XL
Bestillingsnummer 1079

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
1078
1079

Navn:

NB! BEGRENSET ANTALL
Pris kr. 65,-

Postadresse:
Postnr/sted:
Telefon dagtid:

Odd Fellow Ordenens Magasin

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,OBS!
Ny
type
.
.
.
.
.
kr
610,Anheng gull m/double kjede
Rebekkafigur
.....
kr 340,Tresokkel til Rebekkafigur
.....
kr
50,Lyssokkel til Rebekkafigur
.....
kr 162,Lenkering for brødre (oppgi ringmål: . . . . . . . . . . .)
.....
kr 1 680,Lenkering for søstre (oppgi ringmål: . . . . . . . . . . .)
.....
kr 1 215,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, (S . . .) (L . . .)(L . . .) (XL . . .)
.....
kr 286,Kalosjer for herrer, Commuter, (S . . .) (L . . .)(L . . .) (XL . . .)
.....
kr 286,Begge typer leveres i størrelsene Medium (8 1/2-10) og Large (9 1/2 - 11)
Refleksvest til bruk i bil str L/XL
.....
kr 65,Trenings-/sykkelvest str L/XL
.....
kr 65,-

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

Odd Fellow Torget

Annonsering, adresseforandringer, oppsigelser, endrede persondata etc:
torill.solli@oddfellow.no

ADVOKATER
Advokatfirmaet
Vestrheim & Thu AS
Kontakt:
Tom-Erik Vestrheim
Tlf.: 51 42 05 40
Mob.: 935 39 135

ADVOKATER
Advokatene
Aspeflaten, Løitegård
& Frønstrup
Kontakt:
Lars Aspeflaten
Tlf.: 35 55 41 70
3901 PORSGRUNN

ADVOKAT
Advokat
Bengt A Pedersen
Kontakt:
Bengt A Pedersen
Tlf: 900 20 090
77 60 51 05
9008 TROMSØ

ARKITEKTER
Arkitekt MNAL
Atle Ustad
Kontakt:
Atle Ustad
Tlf.: 23 20 55 00
0360 OSLO

ARKITEKTER
Birger Bjørnstad
Arkitektfirma
Kontakt:
Birger Bjørnstad
Tlf.: 33 46 93 12
3229 SANDEFJORD

DAMEKLÆR
Zig Zag
Kontakt:
Reidun Persson
Tlf.: 22 43 06 90
0157 OSLO

DAME/HERREKLÆR
Eva´s
Tekstil & Utstyr
Kontakt:
Gunnar Vikse
Tlf.: 52 72 47 77
5500 HAUGESUND

DAME/HERREKLÆR
Hauge & Co AS
Kontakt:
Per Hauge
Tlf.: 51 89 59 89
4006 STAVANGER

DAME/HERREKLÆR
Petersons kläder –
dresser/kjole/hvitt
Kontakt:
Olle Peterson
Tlf.: 0046 52 61 05 58
45221 STRØMSTAD

DAME/HERREKLÆR
Sjuls Design–Kort
og Galla for damer
www.sjuls.com
Kontakt:
Anja Sjuls
Tlf.: 416 97 823
3116 TØNSBERG

ARKIVMATERIELL
Arkivprodukter a/s
www.arkivprodukter.no
Kontakt:
Vidar Kringsjaa
Tlf.: 62 52 13 51
2319 HAMAR

AVFETTING
OK Kjemi Drammen AS
Kontakt:
Sven Karlsen
Tlf.: 32 80 10 70
3003 DRAMMEN

BANK•FINANS
Haugesund
Sparebank
Kontakt:
Odd Tofte
Tlf.: 52 70 50 00
5527 HAUGESUND

BEGRAVELSESBYRÅ
Odd Abbedissen
Begravelsesbyrå
Kontakt:
Odd Abbedissen
Tlf.: 55 15 40 90
5147 FYLLINGSDALEN

BENSINSTASJON
Esso Sandmoen –
Dag og Natt
www.
essosandmoen.no
Kontakt:
Jan Erik Jacobsen
Tlf.: 72 84 88 65
7072 HEIMDAL

DAME/HERREKLÆR
T. S. Adolfsen AS –
Klær for mannfolk
Kontakt:
Tor S Adolfsen
Tlf.: 51 67 40 80
4306 SANDNES

DAME/HERREKLÆR
VIC – Hamar
Kontakt:
John Øveraas
Tlf.: 62 52 38 63
2317 HAMAR

DATA - IT
Diode
Kontakt:
Emil Rakoczy
Tlf.: 915 68 673
9285 TROMSØ

LEDIG PLASS
Odd Fellow Bladet har
ledig plass på sine
annonsesider. Denne
plassen kunne vært
din! Ta kontakt med:
torill.solli@oddfellow.no

EIENDOMSMEGLING
Saga Eiendomsselskap AS
Kontakt:
Johanna Skarpenes
Tlf.: 51 55 85 39
4042 HAFRSFJORD
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BILGUMMI
Western
Bilgummi AS
Kontakt:
Kjell Western
Tlf.: 32 22 74 00
3400 LIER

LEDIG PLASS
Odd Fellow Bladet har
ledig plass på sine
annonsesider. Denne
plassen kunne vært
din! Ta kontakt med:
torill.solli@oddfellow.no

BILGUMMI
Vianor a/s
Bjørn Finjord
Kontakt:
Alf Bjørn Finjord
Tlf.: 77 07 97 70
9498 HARSTAD

BILSALG
Nymo Bil AS
Kontakt:
Kjell Nymo
Tlf.: 75 50 79 00
8041 BODØ

BILVERKSTED
Automobil 2000
Kr. sand AS
Kontakt:
Hermann Olsen
Tlf.: 38 01 69 00
4626 KRISTIANSAND S

ELEKTRO/AUTOMASJON
EAS-Automation AS
www.eas.no
Kontakt:
Thorodd Skontorp
Tlf.: 33 35 72 04
3166 TOLVSRØD

FERIE OG FRITID
Feriehus i El Gouna
– ved Hurgada
Kontakt:
Trond Skaufel
Tlf.: 913 35 760
1394 NESBRU

FERIE OG FRITID
Feriehus ved fransk
Riviera til leie
(Nice/Cannes)
Kontakt:
Einar Åstorp
Tlf.: 913 33 503
22 43 09 49
0264 OSLO

FERIE OG FRITID
Feriehus i Spania –
ved Torrevieja –
rimelig til leie
mor-hede@online.no
Kontakt:
Morten Hedenstrøm
Tlf.: 64 95 79 36
Mob.: 906 92 327
1555 SON

FERIE OG FRITID
Ny leilighet med
Middelhavsutsikt og
basseng i Nice
til leie
Kontakt:
Egil Aass
Tlf.: 92 46 71 37
0280 OSLO

BLOMSTER
Operablomsten
Kontakt:
Bjørn og Berit
Grøtlien
Tlf.: 22 42 10 90
0181 OSLO

BLOMSTER
Orchidée Blomster
blomsterdekoratørmester
Kontakt:
Kathe Gro Aas
Tlf: 22 20 77 27
0178 OSLO

BLOMSTER
Os Blomsterservice
Kontakt:
Anders Opskar
Tlf.: 56 30 15 90
5201 OS

BOKHANDEL
Stjørdal
Bokhandel A/S
stjordal.bokhandel@start.no
Kontakt:
Svein Erik Schefte
Tlf.: 74 82 43 85
7501 STJØRDAL

BRANNSIKRING
N.R.
Brannsikring A/S
Kontakt:
Steinar Jansen
Tlf.: 52 71 73 44
5501 HAUGESUND

LEDIG PLASS
Odd Fellow Bladet har
ledig plass på sine
annonsesider. Denne
plassen kunne vært
din! Ta kontakt med:
torill.solli@oddfellow.no

FLYSELSKAP
KATO AIRLINE AS
Kontakt:
Torlaug Karlsen
Tlf.: 76 98 13 80
8536 EVENES

FRISØRER
Speilet
Kontakt:
Inger-Lill Bjerke
Tlf.: 909 53 399
0567 OSLO

FRISØRER
Ernst Frisørsalong
Kontakt:
Reidun Sundbø
Tlf.: 38 02 29 49
4612 KRISTIANSAND

FRISØRER
Lille Salong
Kontakt:
Lill Kraft Johnsen
Tlf.: 22 35 65 13
0173 OSLO

BRANNUTSTYR
Braco AS
Kontakt:
Einar Glenthøj
Tlf.: 32 22 66 70
3420 LIERSKOGEN

BRODERIER
Fredrikstad
Broderiforretning
Kontakt:
W Solberg
Tlf.: 69 31 28 51
1607 FREDRIKSTAD

BYGG - ANLEGG
Nielsen Bygg A.S
www.nielsenbygg.no
Kontakt:Kevin
Hunter Nielsen
Tlf.: 915 50 213
0657 OSLO

CATERING
Reidar´s
Selskapsmat
Kontakt:
Reidar Larsen
Tlf.: 51 52 23 22
4001 STAVANGER

LEDIG PLASS
Odd Fellow Bladet har
ledig plass på sine
annonsesider. Denne
plassen kunne vært
din! Ta kontakt med:
torill.solli@oddfellow.no

GALLERI/VERKSTED
Hantho Galleri og
Rammeverksted
Kontakt:
Karl Johan Hantho
Tlf.: 52 72 99 90
5527 HAUGESUND

GJESTEGÅRD
Storli Gard
www.storligard.com
Kontakt:
Elin og Harald Storli
Tlf.: 72 42 37 14
7340 OPPDAL

GLASSMESTERE
Glassmester
A Schøyen
Kontakt:
Thore Schøyen
Tlf.: 22 09 96 80
0182 OSLO

GLASSMESTERE
SNE Glasservice A/S
Kontakt:
Einar Rafoshei-Klev
Tlf.: 38 26 16 21
4519 MANDAL

LEDIG PLASS
Odd Fellow Bladet har
ledig plass på sine
annonsesider. Denne
plassen kunne vært
din! Ta kontakt med:
torill.solli@oddfellow.no
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Odd Fellow Torget

Annonsering, adresseforandringer, oppsigelser, endrede persondata etc:
torill.solli@oddfellow.no

GRAFISK ARBEID
Njord Kompetanse
Kontakt:
Jon Esben Johnsen
Tlf.: 67 53 74 48
1344 HASLUM

GULLSMED
Odd Inge´s
Gull & Sølv AS
Kontakt:
Odd Inge Bøe
Tlf.: 52 72 42 89
5501 HAUGESUND

GULLSMED
Opro Produkter AS
emaljeverksted
(merker og emblemer)
Kontakt:
Ole Petter/June
Rasch-Olsen
Tlf.: 22 17 50 50
0184 OSLO

HOTELL
Bardu Hotell
Kontakt:
Patricia Sørensen
Tlf.: 77 18 59 40
9365 BARDU

HOTELL
Hotel Neptun
Kontakt:
Hermann Loftheim
Tlf.: 52 71 44 55
5500 HAUGESUND

REISEBYRÅ
Oppland
Arrangement AS
Kontakt:
Anders Lunde
Tlf.: 61 12 06 00
2890 ETNEDAL

REISEBYRÅ
Charter-tur AS
Kontakt:
Kjell A. Kristiansen
Tlf.: 69 25 02 22
1532 MOSS

RENSERI/VASKERI
Marthes Renseri

HOTELL
Mosjøen Hotell AS
Kontakt:
Bård Bergrem
Tlf.: 75 17 11 55
8651 MOSJØEN

HOTELL
Quality Hotel
Arcticus
Kontakt:
Kjell Solheim
Tlf.:77 04 08 00
9480 HARSTAD

HUDPLEIE/MANIKYR
Speilet
Kontakt:
Inger-Lill Bjerke
Tlf.: 909 53 388
0567 OSLO

HYBLER/LEILIGHETER
A/S Stortingsgt 28
Kontakt:
Svein Solberg
Tlf.: 22 01 20 40
0161 OSLO

INTERNETT
Design, vedlikehold,
serverleie
www.totalinform.no
Kontakt:
Sigmund L. Løvold
Tlf.: 21 91 68 40
0378 OSLO

RØRLEGGER
Trond Foss A/S
Kontakt:
Trond Foss
Tlf.: 22 26 13 30
0667 OSLO

RØRLEGGER
Porsgrunn Rørleggerforretning A/S
Kontakt:
Jens-Petter Engh
Tlf.: 35 55 57 66
3917 PORSGRUNN

RØRLEGGER
Tindeland Rør
– Aut .Rørlegger
Kontakt:
Arne W. Tindeland
Tlf.: 971 81 350
5500 HAUGESUND

www.renseriet.no
Kontakt:
Marthe Ree Lian
Tlf.: 74 82 14 88
7500 STJØRDAL
7014 TRONDHEIM

REVISOR
Statsaut. revisor
Steinar B Syvertsen
Kontakt:
Steinar B Syvertsen
Tlf.: 32 89 44 50
3018 DRAMMEN

RØRLEGGER
Moderne
Rør Service a.s
Kontakt:
Roger J. Tuverud
Tlf.: 90 13 18 44
0491 OSLO

SANGER/PROLOGER
Dikteriet
www.dikteriet.com
Kontakt:
Inger Solberg
Tlf.: 52 72 82 11
Mob.: 986 67 250
5516 HAUGESUND

SAMFUNNSKONTAKT
Redaksjonell bistand,
foto, video
www.totalinform.no
Kontakt:
Sigmund L. Løvold
Tlf.: 21 91 68 40
0378 OSLO
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LEDIG PLASS
Odd Fellow Bladet har
ledig plass på sine
annonsesider. Denne
plassen kunne vært
din! Ta kontakt med:
torill.solli@oddfellow.no

KJØKKEN /INTERIØR
E Import a/s
www.eimport.no
Kontakt:
Tom Johansen
Tlf.: 35 55 52 22
3915 Porsgrunn

KONTAKTFORMIDLING
Par i hjerter
www.parihjerter.no
parihjerter@c2i.net
Kontakt:
Karin Ullensvang
Tlf.: 22 60 77 40
0350 OSLO

KONTORMØBLER
Kontor- og AV-utstyr
www.kontorav.no
Kontakt:
Thorstein Eriksen
Tlf: 456 30 627
55 24 70 40
5131 NYBORG

LEDIG PLASS
Odd Fellow Bladet har
ledig plass på sine
annonsesider. Denne
plassen kunne vært
din! Ta kontakt med:
torill.solli@oddfellow.no

SIGARER/PIPER
Tobakk Sørensen
Kontakt:
Fritjof Sørensen
Tlf.: 55 31 67 21
5014 BERGEN

LEDIG PLASS
Odd Fellow Bladet har
ledig plass på sine
annonsesider. Denne
plassen kunne vært
din! Ta kontakt med:
torill.solli@oddfellow.no

SNEKKER
Jøndal & Hoff A/S
Kontakt:
Jan Jøndal
Tlf.: 67 98 05 20
1472 FJELLHAMAR

STORKJØKKEN
HUMA CATERTEC AS
www.HUMA.no
bjorn@huma.no
Kontakt:
Bjørn Steinar Olsen
Tlf.: 22 62 61 60
0659 OSLO

TAKSTMANN
Bolig og Næringstakst
www.bnt.no
post@bnt.no
Kontakt:
Konrad Bratvold
Tlf.: 951 05 940
2817 Gjøvik

LØFTEUTSTYR
Munck Service A/S
Kontakt:
Ole Skrondal
Tlf.: 70 18 90 40
6050 VALDERØY

LÅSESMED
Alarm- og Låsservice
Rolf Hemer AS
www.hemer.no
Kontakt:
Arne Hemer
Tlf.: 22 37 48 77
0557 OSLO

MALERMESTER
Velde´s Malerservice og
Fargehandel
Kontakt:
Jan Erik Lima Velde
Tlf.: 52 82 47 50
4276 VEDAVÅGEN

MURMESTER
Hedmark
Murmesterforretning
A/S
Kontakt:
Einar H. Hernes
62 81 49 23
2212 KONGSVINGER

MÅLSØM
Thai-skredder,
full galla 2 800,2 dresser 3000,Ring for avt.
Sigmund L. Løvold
Tlf.: 21 91 68 40
0378 OSLO

TAKSTMANN
Takstsenteret
Kontakt:
Per Egil Ilsaas
Tlf.: 67 11 57 75
1319 BEKKESTUA

TAKSTMANN
Murmester
Willy Preintoft AS
Kontakt:
Willy Preintoft sr
Tlf.: 22 52 41 00
0282 OSLO

TRYKKERI
Gløsmyr Trykk
Kontakt:
Asbjørn Gløsmyr
Tlf.: 35 59 56 99

TRYKKERI
A/S Karmøy Trykkeri
Kontakt:
Otto Jarle Hydle
Tlf.: 52 84 86 86
4291 KOPERVIK

LEDIG PLASS
Odd Fellow Bladet har
ledig plass på sine
annonsesider. Denne
plassen kunne vært
din! Ta kontakt med:
torill.solli@oddfellow.no

PORTTELEFONER
Alarm- og Låsservice Rolf Hemer AS
www.hemer.no
Kontakt:
Arne Hemer
Tlf.: 22 37 48 77
0557 OSLO

REGNSKAP
Administrasjon
og Datatjenester AS
Aut. regnskapskontor/råd-givning
Kontakt:
Tor-Petter Stensland
Tlf.: 53 65 19 20
5750 ODDA

REGNSKAP
Bedriftstjeneste A/S
– Aut. regnskapskontor, EDB, salg,
support
Kontakt:
Viggo Bjørk
Tlf.: 52 80 88 80
5501 HAUGESUND

REGNSKAP
Dønland Regnskapsservice A/S
akd@donland.no
Kontakt:
Arne-Kristian Dønland
Tlf.: 77 60 69 30
9002 TROMSØ

LEDIG PLASS
Odd Fellow Bladet har
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annonsesider. Denne
plassen kunne vært
din! Ta kontakt med:
torill.solli@oddfellow.no
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et har vært mye snakk
om
verdiskapning
den siste tiden, og da
gjerne i samme åndedrag
som lagarbeid. Dette gjelder
først og fremst i industrien, men
også i stat og kommune. Verdiskapning – hvilken klang har
dette ordet? Er det først og
fremst materielle verdier vi tenker på? Ja – det er vel det som
ligger fremst i bevisstheten.
Lagarbeid – det er dette som
er det ideelle for tiden. En skal
lage en strategiplan som gir alle
i en bedrift følelsen av å spille på lag. Da skal det
føre til mer effektiv verdiskapning. Verdier – hvordan skal en egentlig definere det ordet? Om vi tok
en rundspørring ville vi nok fått mange forskjellige
svar. Det som gir et menneske verdi derimot, er en
helt annen sak.
Ønsker vi oss mer materielle verdier i Norge i
dag? Jeg tror de fleste av oss har nok allerede, om
vi ikke skal henge oss på bølgen av dem som gjerne vil skifte ut, og skaffe seg det nyeste på markedet.
Hvis jeg skulle drømme om noe, ville det være
en ny TV eller en mer avansert mobiltelefon? Nei,
det er ikke det som står øverst på min ønskeliste.
Det fungerer bra nok det jeg allerede har.
Lagarbeid – det er jo et sosialt velklingende ord.
Når alle løfter i flokk, vil det jo føre til at alle har
del i det som skapes av verdier. Kan en identifisere
seg med noe, er det også lettere å bruke energi på
det.
Hva har dette med Odd Fellow Ordenen å gjøre?
Hvilke verdier setter vi høyt? Jo – jeg vil våge den
påstand at de verdier vi er med på å skape er bevisstgjøringen om at vi kan noe, at vi blir oppfordret
til å ta på oss oppgaver som gir egenutvikling, og at
vi dermed blir mer verdifull for andre. Og det er ingen liten sak. Selv den mest beskjedne har vi sett
blomstre når oppgavene mestres, og verdifulle
egenskaper får komme til sin rett.
De verdier vi fremhever er ikke til salgs, men tilgjengelig for den som søker dem. De blir ikke u-

moderne, men viktigere jo fortere alt rundt oss blir
avleggs.
Vi blir også belært med at alt som kan måles –
kan styres. Vennskap kan ikke måles, og heller ikke
styres. Kjærlighet kan bare vokse frem, men sannhet kan innøves gjennom stadig påvirkning.
Lagarbeid – det er et velklingende ord innen vår
Orden. En loge kan ikke bestå uten lagarbeid. Her
blir vi lært opp gjennom våre grader til å ta del i det
arbeidet vi alle skal være med på. Alle våre nevnder er med på å utvikle oss på felt der vi kanskje
tidligere ikke hadde noen erfaring.
Vennskap utvikles også gjennom dette. Skal vi
utrette noe utad, må vi fungere innad. Aldersforskjeller er en berikelse og et aktivum, og forskjellig
yrkesbakgrunn gir forskjellige innfallsvinkler. I vår
Orden blir vi ikke akterutseilt om alderen innhenter
oss, men våre erfaringer er svært nyttige for den
som kommer etter. «Utgått på dato» blir her fremmedord.
Så – hva er det som binder oss sammen som søstre og brødre til et slikt arbeidslag, som kan utrette
store ting sammen, som for eksempel en landssak
gang på gang har vist? Jeg tror det er ønsket om å
bety noe for noen i det samfunnet vi lever i, og vise
at verdier ikke bare er å skaffe seg selv flere goder.
Det er et visdomsord som sier at delt glede er dobbelt glede – og delt sorg er halv sorg. Og det at vi
knyttes sammen i felles målsettinger for vårt arbeid
utad som innad gjør noe med oss. Mange tusen
medlemmer over det ganske land legger ned et
betydelig arbeid i det godes tjeneste, og bruker både krefter og penger på å være noe for andre. Da er
det helt tydelig at dette rører ved strenger dypt inne
i oss som frembringer ønsket om å gjøre verden til
et godt sted å være.
Den gamle svenske biskopen Martin Lønnebo er
en klok mann. Han sier at takknemlighet er den beste av alle øyendråper. Kanskje skulle vi prøve litt
av denne medisinen morgen og kveld, for synets
skyld.
Og har vi fått et klarere syn av medisinen takknemlighet, vil vi også lettere få øye på de små ting
rundt oss som gir hverdagen de virkelige verdier.
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Kjære
leser...

Kanselliets
telefoner:

Ordenskanselliet:
22 83 92 40
Telefax:
22 83 81 88
Epost:
odd.fellow@oddfellow.no
Kansellisjef:
22 83 92 48
Odd Fellow Utstyr:
22 83 92 50

A

nderledeshet er et spennende
ord. I tidligere tider var alt anderledes. Samfunn og kulturer
varierte ganske voldsomt. Med uniformering og globalisering blir alt mer
likt. Eksempelvis ser du i dag ikke
noen særlig forskjell på et hotell i
Norge og i en annen verdensdel. Utdannelsessystemene blir like over hele
kloden. Verden over finner man bachelor-, master- og doktorprogrammer
som er ganske identiske. Varene vi
kjøper og maten vi spiser er stadig
mer internasjonal. Vi merker at markering av høytider gjennom feiring og
klesdrakt forsvinner som et alment fenomen. Vi alminneliggjøres, og på
mange måter er det et gode.
Men å være medlem av en lukket
Orden betyr også at man satser på anderledeshet. Slik har det alltid vært.
De ordener jeg kjenner fra den egyptiske, den jødiske, greske og romerske
kultur var alle preget av anderledeshet
i forhold til de samfunn de eksisterte i.
Jeg vil faktisk hevde at lukkede ordener har og må ha anderledeshet
som en vesentlig del av sin «raison
d´étre» - sin eksistensbegrunnelse.
Vi kler oss anderledes, vi opptrer
anderledes både i logesalen og i Ordenssammenheng, og vi tiltaler hverandre og har en etikette som er anderledes. Dette er ikke tilfeldig og en raffinert form for ekshibisjonisme. Anderledesheten er der fordi den skal
skape en kontrast og et relieff til det
daglig liv. Anderledesheten et et pedagogisk og analytisk virkemiddel til
å se vår samtid og vår egen eksistens i
et nytt og forklarende lys.
Jeg synes at det er like greit å forklare Ordenens væremåte gjennom
forklaringen av hvorfor man vil være
anderledes, enn det ofte brukte ord om
at lukkede ordener er esoteriske.
Når du går på et loge- eller leirmøte, går du til noe som bevisst er anderledes. Grunnen er at du skal få oppleve din eksistens på en annen måte enn
hva du opplever i det daglige liv. Skal

Odd Fellow Biblioteket og Museet
er åpent hver onsdag kl 10–14, og
etter avtale med bror Stor Arkivar
Sverre Hjetland.
denne anderledesheten få sin fulle
virkning, må det forstås og pleies. Ordenens egenart og tradisjoner må forstås og utvikles i vår egen tid. Anderledesheten må være like virkningsfull
i vår tid som den var for James Montgomery i England på 1700-tallet, Thomas Wildey og John Pawson Entwisle
i USA på 1800-tallet, og Samuel
Johnson og Dagny Kristensen i Norge
på 1900-tallet.
Vår anderledeshet er en bevisst og
kvalitetsmessig motkultur. Den er
hverken tilfeldig eller reaksjonær. Og
den må være effektiv. Når vi ser ting i
kontrast og i relieff, forstår vi bedre
og får dybde i vår innsikt. I dag kan
dette uttrykkes også på en tredje måte.
Vi bruker ofte begrepet kontrafaktisk
for å understreke at vi vil se på et fenomen på en dypere måte. Ordenslivet
er også en slik kontrafaktisk måte å se
verden og vårt liv på.
Men skal Ordenslivet være anderledes, esoterisk og kontrafaktisk, forutsetter det en kontinuerlig bevisstgjøring og justering. Dette gjør Ordenslivet mer spennende enn noen
sinne.
Lykke til med anderledesheten.

Utenlandske adresser:
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
Tres Encanedados
Gran Canaria
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
Spania
Telefon: 952 38 17 18
Møtested: Edf. Bourgainvillea

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

De første Storrepresentantene

E

tter institueringen av Den norske
Storloge i 1920 skulle samarbeidet
med logenes Storrepresentanter
etableres og utvikles. Alt var nytt og
uprøvet. Stor Sire Sam. Johnson var ny i
embedet, og Storrepresentantene hadde
heller ingen erfaring. Her er de samlet til
et møte for å stake ut retningen og etablere gunstige arbeidsordninger for ledelsen av Ordenen og logene. Vi ser av bildet

at antallet loger var begrenset. På den
annen side var reisene lange og tunge.
Den gang hadde man ti Odd Fellow loger,
en Rebekkaloge og en Odd Fellow leir. Vi
merker oss at Rebekkasøstrene er representert med en mannlig Storrepresentant.
Det var datidens ordning. I dag er det 318
Storrepresentanter i vår jurisdiksjon, godt
fordelt blant søstre og brødre.

