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ørst og fremst, riktig godt nytt år til alle bladets lesere.

I disse dager preges våre losjemøter av generalforsamlinger,
med valg av nye embedsmenn som skal lede losjene i det nye året.
Jeg vil fra mitt ståsted innstendig minne om hvor viktig kompetanseoverføring er i denne prosessen. Enhver avtroppende embedsmann har et ansvar for å sikre at hans etterfølger blir satt behørig
inn i oppgaver og ansvar for vedkommende embete eller verv.
Dessverre registrerer vi av og til at det svikter litt med denne kompetanseoverføringen. Sørg derfor for at din etterfølger blir i stand
til å løse sine oppgaver minst like godt som du selv var i stand til.
En viktig generalforsamling gjenstår når dette nummer av
bladet er blitt distribuert og lest, nemlig Ordenens Riksting.
Og også ved det forestående Riksting vil det bli endringer med av- og påtroppende embedsmenn i Storkollegiet. Det er en naturlig prosess for å sikre kontinuitet, også med tanke på neste
Rikstingsvalg i 2017.
Selv har jeg nå valgt å trekke meg som Ordenens øverste leder, etter åtte år i Ordenens tjeneste.
Det var ikke noe lett valg å ta, da det har vært åtte givende og begivenhetsrike år. Men av og til
føler man at nok er nok, og at også andre skal få slippe til. Det er mange dyktige Brødre å velge
blant, og Kollegiets valginnstilling er, etter min oppfatning, godt håndverk.

Ordenen Riddere av Det Hvite Kors i Norden
Stiftet 22. januar 1908

Adr: R.H.K. - Norden, Postboks 1087, 1442 Drøbak
Ordenens hjemmeside: www.losje.org

Jeg ønsker å takke dere alle for den støtte og hjelp vi i Ordenens ledelse har fått opp igjennom
disse årene. Uten den hadde det vært tungt å drive Ordenen RHK.
Jeg vil benytte denne siste anledning til å dele ut en rose til arrangørene av
årets Lyngørporten-treff. Jeg har deltatt der i helgen, og kom hjem for bare
timer siden, og nok en gang har de innfridd langt utover mine forventninger
og levert et viktig bidrag til Broderskapet. Jeg vil fra min side sterkt oppfordre
alle Brødrene å investere sin tid på neste års treff. Jeg kan garantere høy avkastning.

Administrasjonskollegiet:
Storkommandør: Leif Aker, Losje XXVII
m. 90 93 46 39 e-post: rhksk@losje.org
Vik. Storkommandør: Svein Erik Hammer, Losje XVI
m. 92 01 57 61 e-post: rhkvsk@losje.org
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Gjennom mine åtte år i Riksråd og Storkollegium har jeg truffet svært mange gode
Ordensbrødre ved ulike anledninger. Det har gitt meg mange Brødre som jeg har lært å kjenne,
og som har gitt meg mange gode minner. Dette vil jeg savne, selv om jeg sikkert også i fremtiden
vil treffe flere igjen, men naturlig nok ikke like ofte.

Med Broderlig hilsen

Storårmann: Svein Johan Mathisen, Losje XVI
m.90 57 04 45 e-post: rhksaam@losje.org

Storstattholder: Sigmund Lundal, Losje XX
m. 90 16 70 47 e-post: rhksst@losje.org

Storseglbevarer: Roar Svendsen, Losje XXV
m. 91 37 53 69 e-post: rhkssb@losje.org

Storprelat: Even Granlund, Losje XVIII
m. 90 66 53 40 e-post: rhksp@losje.org
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Leif Aker
Storkommandør
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TAKK FOR OSS!
Av Broder Morten L. Kværnstrøm, red.leder.

D

DIGITALISERING AV
ST. OLAVPOSTEN

ette nummeret er det siste denne redaksjonskomiteen har ansvaret for. Ny redaksjon kommer
til, med nye impulser og ideer som kommer bladet til gode.
I skrivende stund vet ikke undertegnede hvilken Losje som tar over rødpennen. Sikkert er
det at Losjer som søker ansvaret gjør det av ektefølt interesse for vårt medlemsblad: Det ligger mange
timers innsats i hver eneste utgave av St. Olavposten.
Men arbeidet er gjengjeldt gjennom en glede og en stolthet over å ha fått lov til å bidra i Losjearbeidet
med noe så vesentlig som et medlemsblad som nå har rundet de førti.
En annen stor glede har vært å oppleve hvor mye stoff som har kommet fra Losjene rundt om i det
ganske land. Å fylle sidene har ikke vært noe problem.
Å velge vekk har det vanskeligste. Et nummer har bare så mye plass, og noe av det innsendte har
måttet vike. Men det aller meste av det innsendte stoffet har fått plass i spaltene; om enn først etter en
stunds dvale i mappen «Olavposten» på redaksjonens harddisk.
Det har vært viktig for oss å få med mest mulig, fordi vi vet at Brødre - og Søstre - har tatt av sin dyrebare tid for å fortelle om hva som foregår i nettopp deres Losje, eller forfatte epistler og dikt som gir
bakgrunn for refleksjon.
Vi benytter anledningen til å rette en varm takk til samtlige bidragsytere de siste to årene. Uten dere,
intet blad.
Vi takker som nevnt for oss nå. Vi har gjort så godt vi har kunnet - og ønsker den nye redaksjonen
velkommen, med forventingen om, og troen på, at de vil lage et enda bedre blad enn forgjengeren.

I
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Av Broder Morten L. Kværnstrøm, Losje XIII
Hønefoss.

Å bevare vår Ordens historie for
ettertiden er en viktig oppgave for
alle Brødre. Den historien står
allerede på trykk, i St. Olavposten.
Nå starter det møysommelige
arbeidet med å digitalisere medlemsbladet. 130 nummer skal skannes og legges ut på nett.
medlemsbladets glemte spalter finnes det perlekjeder av kloke innlegg som har mye å fortelle dagens Brødre. Her er det ord til refleksjon
og personlig utvikling i mengder. Når du leser de
gamle bladene, trer de Brødre som gikk foran tydelig fram. Du forstår bedre at du forvalter en arv.
Spesielt morsomt er det å se hvordan innholdet
avspeiler samfunnsutviklingen. Ordene som brukes, henvisninger til samfunnstematikk – som,
den gang som i våre dager - brukes som innfallsvinkel til artikler og epistler.
Av og til lokker stoffet frem gapskratten også.
Som den gang Riksdrott rettet en advarende penn
om antrekket. For øvrig en diskusjon som en gang
skapte mange og lange bølger i våre Losjers ellers
så fredelige dammer.
«At Losjevakten stiller i nikkers kan ikke aksepteres», skrev han.
En og annen skandale er også begravd i de gulnende sider. En gullsmed laget Losje-ringer som
ikke inneholdt mye gull, for å si det slik. En gruppe oppvakte Brødre avslørte svindelen ved å teste
metallet med såkalt kongevann.
Ettertanke gir også de artiklene som advarer
mot den moderne tids råkjør. «Hvilke konsekvenser har egentlig den lynraske teknologiske utviklingen for våre sinn? Mister vi helt evnen til å konsentrere oss, til å fordype oss?» spør én.
Mon det. Spørsmålet stilte Broderen i 70-årene, lenge før datamaskinene gjorde sitt inntog på
arbeidsplassene og etter hvert i hjemmene. 20 år
før mobiltelefonen ble allemannseie. Lenge før
Internett.
40 år etter at den ettertenksomme Ordensbroder
satte ord på sine tanker omkring den rivende far-

ten samfunnet endret seg med, forskes det intenst
rundt den samme problematikken. Drøssevis av
bøker skrevet av forskere og fagpersoner drøfter
det samme tema.
Men teknologi kan også brukes til vårt beste.
Som å gi dagens Brødre tilgang til støvete nummer av St. Olavposten. Arbeidet med å skanne
årgangene fra 1972 og til 2005 (da digitalversjonen
av bladet ble lagt ut på nett) er i gang. Rundt regnet 2600 sider Losjestoff, fordelt på 33 årganger,
skal digitaliseres.
Vi vil fortløpende legge ut de ferdig digitaliserte bladene på Ordenens nettsted www.losje.org.
Målet er å ha samtlige nummer på nett om to år.
Det vil si at over fem utgaver i måneden må skannes. For det meste har bladene kommet ut med fra
20 til 24 sider per nummer.
Per dato er undertegnede og Broder Erik Audun
Utistog – begge Losje XIII Hønefoss – beskjeftiget med oppgaven. Vi tenker oss tre Brødre til.
Digitaliseringen er enkel, og krever kun en helt
vanlig skanner som finnes i alle multifunksjonsskrivere.
Det viktige er at du kan avsette to til tre timer
til rådighet hver måned til arbeidet. Vi sender
originalene i posten, og det ferdige «produkt» går
videre på epost. Er du interessert, send en epost til
morten.kvarnstrom@gmail.com
Førstemann til mølla får først skannet!
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HISTORIKK OVER VÅRT CHARTER
I løpet av 2013 fikk alle Losjene
det nye Charter som skal henge
sammen med vårt gamle. Derfor
kan det være litt interessant
med litt historikk om det gamle
Charteret.
Av Broder Knut A. Olsen, Losje V. Fredrikstad.

HISTORIKK OVER FORSLAG OM Å ØKE ANTALL GRADER I VÅR ORDEN

et møte i Losje II Kristiania, hvor også Drottene
fra Losje I Drammen og Losje III Kongsberg var
til stede. Her ble det ytret ønske om forbedret
kjennskap til historikken til ordenen i Amerika.
Da Wold kom hjem, fortalte han om oppholdet, og
det ble besluttet å sende et Charter blank til Norge.
Først høsten 1914 fikk altså vår Orden sitt Charter.

V

Losje IV Sarpsborg var således den første Losje i
Norge som fikk sitt Charter overlevert på selve
stiftelsesdag 14. mars 1915.

Hans Hansen, som startet R.H.K. i Norge, døde
i 1908 og dermed var kontaktleddet mellom
Amerika og Norge borte. Det var dessverre ikke
opprettet noen fast forbindelse mellom disse to
ordener, og dessuten manglet det også et såkalt
patentbrev (Charter) fra Amerika. Så ordenen drev
sin virksomhet i mange år uten noe Charter.

I årsberetningen fra Riksrådet mai 1946 til mai
1948 står det at det ikke har vært mulig å finne
klisjeene til Losjenes Charter, men at det er inngått
avtale med boktrykker Broder Varding i Sarpsborg
om trykking av nye Chartere.

i har norrøne ritualer, men det som er litt
rart er at vi ikke ser noe til det i Charteret.
Der er det heller symboler fra tidligere tider
og andre himmelstrøk. Dette bildet er malt av den
kjente franske maler og gravør Jean Cousin d.y.
til 250-årsminnet etter Jacques de Molay i 1564.
(Cousin levde fra ca 1500 til ca 1590).

Vi i Losje V. Fredrikstad fikk vårt Charter
overlevert av daværende Erkedrott Johs. Gruben på
stiftelsesdagen 23. november 1919. Men i september
1940 beslagla Gestapo mesteparten av vårt utstyr,
deriblant også vårt Charter. Dette ble aldri funnet
Ifølge vår historie fikk R.H.K. i Amerika det igjen, så nederst på forsiden på vårt nåværende
overlevert av eldsterådet i den fransk-skotske Charter står det at det er en kopi.
ordenen ”Tistelen”, til daværende Erkedrott
R. Henderson den 16. juni 1868*. Men vårt I et brev datert niende september 1945 fra R.R.,
Charterbilde er bare 2/3 av det originale bildet, blir det meddelt at de har tre til fire Charter som
som er helt likt hva våre Brødre i Amerika brukte ikke er utfylt. De har engelsk tekst. De ber om
som samtidig var medlemmer av ”Tistelen”. 1/3 tilbakemelding om Losjen vil ha et sådant. De må
av Charteret er viet symbolgradene, derfor er ikke da oppgi navnene på de som fikk godkjennelse til å
opprette Losje V.
høygradenes symbolikk tatt med.

* Dette er muligens ikke riktig, ifølge nyere oppSommeren 1914 kom Erkedrott O. C. Wold fra lysninger. Det jobbes med å skaffe dokumentasjon
R.H.K. i Amerika på besøk til Norge. Han var på rundt dette spørsmålet.
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Av Broder Knut A. Olsen, Losje V. Fredrikstad

Losjene ville derved kunne få en bedring i sin
økonomi ved nye gradavgifter
Andre Ordener av vår karakter hadde flere graet første forslag om øking av gradantall jeg
der, og da måtte også St. Olav følge etter.
har funnet er fra 15 mars 1926. Forslaget
Ritualkomiteen fikk i oppdrag å arbeide videre
ble sendt fra Losje II, den gang Kristiania,
med saken.
ved Brødrene Lars Hasle og Nils J. Lyngås til
På Rikstinget 21 mai 1966 på Hønefoss fremla
Erkelosjemøte 30 mai 1926 i Oslo.
Ritualkomiteen sin innstilling.
Forslaget lød:
«Vi kan ikke se at noen av disse punktene gir
«Der innstiftes i vår Orden en 4.de grad. Denne
dekning for øking av gradantallet. Etter vår oppgrad kalles Ring-grad eller Honnørgrad. For å bli
fatning må man stille seg følgende spørsmål:
tatt opp i denne grad, må man ha stått minst 2 år
Er det noe – matrielt eller åndelig karakter –
i 3. grad, og hvis styret da finner ham verdig og
som ikke er innesluttet i vårt system, og som det
fortjent til å opptas, blir han å ballotere på ritualer ønskelig å få tatt med i vår Orden? Hvis svaret
messig måte, hvoretter han underrettes.
er bekreftende, må det nærmere presiseres hva
Ved ballotering og opptagelse skal losjen ardette går ut på.»
beide i 4. grad. Fjerde grad utgjøres av de brødre
Konklusjonen ble: «Det er på det nåværende
der allerede har ringen. Som følge herav kan der i
tidspunkt ikke aktuelt med øking av gradantallet i
fremtiden kun velges inn i hirden brødre der er i
Ordenen R.H.K.»
besittelse av ringen (4. grad).
Saken ble heftig drøftet, for her var det ikke bare
Angående det ritualmessige for denne grad og
seremonien ved opptagelsen, overlates dette til den snakk om «Ring-graden”, men om hele tre grader
i tillegg til de vi allerede hadde.
arbeidende ritualkomite å utforme disse.
Det ble så vedtatt – mot sju stemmer – et forslag
Bakgrunnen for dette er at det gjennomgående i
vår Losje har vært misnøye om utdeling og verdig- om at saken ikke skulle tas opp før det forelå et
konkret forslag.
het. Dette hentydet vi også i vårt forslag i fjor om
På dette Rikstinget i 1966 var også tidligere
St. Olavsgrader.
Erkedrott i USA, Gustav Holter, som hadde med
Ved Brødres uttredelse av Losjen har det også
seg ”lappen”. Denne ga han til tidligere riksdrott
vist seg vanskelig å få ringen tilbakelevert, idet
Brødrene mener, at når de har betalt for ringen, så Ole Evje. Broder Evje hadde lappen i sin besittelse
til han ga den videre til den nyvalgte Riksdrott
er det deres eiendom.
Frank Strype i 1990.
Annerledes når det blir innstiftet en Ring-grad,
Nå begynte snøballen å rulle, for nå var det
for da kan ringens kostende inkluderes i opptagelsesgebyret, og evt. tilbakelevering vil falle lettere.» snakk om å øke antall grader fra de daværende tre
Vi ser allerede her at det har vært arbeidet med å grader til 33 grader. Det siste og endelige vedtak
om dette ble gjort på Rikstinget i Kristiansand i
utvide grad antallet i vår Orden.
Ritualkomiteen ble på Erkeårsmøtet i Kristiania 2000.
Som en kuriositet kan det nevnes at de i
30 mai 1926 anmodet om å lage en 4. grad, ”RingAmerika hadde en ekstra grad som de kalte
grad” eller ”Honnørgrad”.
”Krone-graden”. Denne graden var en ren selskaPå Erkeårsmøtet på Kongsberg 29 mai 1927 ble
pelig forening, bestående av medlemmer fra de
den påtenkte 4 grad enstemmig forkastet, men
forskjellige Losjer innen R.H.K. i Amerika.
Ritualkomiteen ble anmodet om å fortsette.
Kontingenten var bare ti cent i måneden, og
På Erkelosjemøte i Fredrikstad 17 juni 1928 ble
gikk til underholdning. Underholdningen sto som
det så bestemt ikke å arbeide videre med en 4.
oftest R.H.K.s Dramatiske klubb for. Denne ble
grad.
etablert i januar 1932. Kronegraden hadde møter
Det gikk mange år før det igjen ble tatt opp
en gang i måneden og da var det alltid underholdspørsmål om en 4.de grad, hele 22 år. I 1960 kom
ning, dans og bevertning, alt fritt.
spørsmålet om en 4. grad, ”Ringgraden”, opp
Styret i Kronegraden 1937 besto av:
igjen. Dette ble drøftet på Riksting i Oslo 1962,
Kronepresident Anton Paulsen, den avgåtte
uten vedtak.
Kronepresident Carl C. Knudsen ble valgt til viPå Riksting i Skien 1964 ble emnet tatt opp på
sepresident, Thora Knudsen korr. sekretær, Inga
ny, og nå ble det snakk om ytterligere tre graOlsen finanssekretær, Haakon Hagen kasserer,
der. De muntlige argumentene som kom fra på
Harald Johnsen Marshall, Hilda Paulsen vakt.
Rikstinget var:

D
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EINAR GELIUS PÅ LYNGØRPORTEN
Losje XXIV Arendal kan notere seg
nok et vellykket Lyngørportenarrangement 1-2 februar 2014.

B

lant de mange foredragsholderne denne
gang var presten Einar Gelius. Han snakket
om Norges innstilling til flyktningeproblematikken – som han mente var problematisk. Han
tok utgangspunkt i noen av Ordenens verdier som
han mener er sentrale i møte med mennesker fra
andre kulturer.
Rekruttering sto også på timeplanen, der bl.a.
Broder Steinar Braaten fra Losje XIII fortalte om
Hønefossmodellen.
Forfatteren Trond Svandal var også dette året på
plass med sitt foredrag om Malteserordenens opprinnelse og betydning, et tema som historikeren
har skrevet bok om.
Deltagerne fikk med seg mye interessant Losjekunnskap fra de mange innslagene – foruten den
selvsagte hyggen og nytten av sosialt samvær
Brødre mellom.
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JULETREFEST FOR BARN I LOSJE ST. OLAV VII MOSS

LOSJE VALKYRJEN VIII HAMAR FEIRET 25 ÅR

Juletrefesten for barna ble gjenopptatt i 2013 etter å ha ligget i dvale
siden lokalet brant ned i 1966. Brannen var natten etter juletrefesten i
Moss Håndverkerforening.

Markeringen den 9. oktober 2013 ble minneverdig, og med gjestende
Søstre, Presidenter og medlemmer av Landslosjens Råd hadde alle en
fantastisk kveld.

4. januar 2014 var 26 barn, foreldre og besteforeldre til stede og stemningen var høy. Pølser, gløgg, brus og
vafler gikk ned på høykant, og med juletregang under stjernehimmel og barn som løp og lekte var dette en
flott fest.

1. rad fra venstre: Toril Støa Karseth, Inger Margrete Bringedal, Anne-Hilde Oustad.
2. rad fra venstre: Inger Solfrid Søbakk, Else Marie Bysveen, Solfrid Skjelseth Olsen, Jorunn Ankværn.

Godt nytt år!
Ønsker alle St. Olavsbrødre og Valkyrjesøstre et GODT NYTT ÅR!
Losjeklem fra Wenche Aker
Landsrådsfrue
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VÅRE HANDLINGER

det gode.
Etnologen Richard Dawkins lanserte teorien
om et egoistisk gen som gjør at vi ikke kan overprøve egne valg. Mangler vi normer, verdier eller
Av Broder Harald Haug. Losje XVI
holdninger for valgene, kan de fort bli et onde for
andre.
i oppfatter verden som fredelig og god,
Vi har svakheter og tilbøyeligheter i oss som
men likevel er det mange som møter liondskapen utnytter. Mange har vært, og er, oppdelse, fattigdom og nød. Andre kan være
utrygge i sitt nærmiljø etter vonde hendelser. Det tatt av hvordan ondskapen kom inn i verden.
er ikke slik det skal være, da fravær av kontroll gir Både Det gamle og Det nye testamentet omhandler dette, men spørsmålet er for omfattende til å
grobunn for uetiske handlinger.
tas opp her.
Platon sier at om vi kan handle uten å bli sett,
Også filosofer og psykologer forsøker å forklare
er det ikke grenser for hva vi kan gjøre. Bør vi da
ondskap. Den er det motsatte av godhet og har til
være mistroiske til andre mennesker?
hensikt å gjøre skade eller ødeleggelse. Ønsker om
Det blir lett til at vi lever uten å reflektere over
bevisst å påføre andre motgang eller smerte overhva vi gjør og hvilke sannheter vi uttrykker. Slik
skrider vanlige moraloppfatninger.
styres vi lett av omgivelsene våre og er positive
Det sies at mennesket er født ondt.
til det som skjer rundt oss. Vi må bare ikke være
Observasjoner av eneggede tvillinger som er blitt
godtroende og troskyldige.
adskilt kort etter fødselen, viser at mange utvikler
Det er ikke galt med en rimelig skepsis til det
seg forskjellig. Dette kan tyde på at oppvekstmilsom blir fortalt, for tvil er et filter mot dårlige
valg. Noen ganger kan valgene påføre andre eller jøet betyr mye for den moralske utviklingen, da
genene er like for tvillingene. De har mulighet i
oss selv skade. Er den uaktsom, er tilgivelse ofte
lett etter et unnskyld. Verre er det når handlingen seg til å bli både gode og onde.
Sokrates mente at ingen vil det onde for det oner bevisst, slik vi ofte ser det i media og nyheter.
Aktsomhetsnormen er lik for alle, men kravene er des egen skyld. Når et menneske gjør noe ondt,
er det helst for å oppnå noe som betraktes som et
større til de som vet bedre.
gode. Vi kan utføre onde handlinger, og velger
Handlingene våre er ikke bare gode. Vi kan
vi fritt å handle ondt, er vi ansvarlige for våre
spørre hvor ondskapen kommer fra, for den er
utbredt og må ha en opprinnelse. Det onde finnes, handlinger.
Vi må derfor arbeide for å være til nytte for anmen ikke uten menneskene, for det er de som veldre og ville dem vel. Det har vi glede av selv også.
ger det onde, tross veiledning og oppmuntring til

I FJER NE DAGER

V

I fjerne dager med sin klare luft
sitt rene vann og jord som kun var jord,
gikk man i fuglesang og blomsterduft
og talte roens modne, vakre ord.
Om verden, som var stor da, uten ende,
og hvor alt kunne gjøres uten hende.
Hva man åt og drakk , bar egen smak
og ingen pike hadde farget hår.
Man kunne være sikker i sin sak
i denne tid, før kremmersjelens år,
på at man alltid fikk den rette vare.
Og ikke fant å etterligne bare.
Ve, saltet gråt og svette mangens mat,
men kun i motgang finner man sin verd,
og man ga plass om det samme fat.
Og den som slåss, han sloss med eget sverd,
for visdom søktes livets kombattanter
og ikke studikose drivhusplanter.
Og hør, i slott og hytte, hvor man gikk ,
og selv i mosen under gammel ek ,
var man i høydene, evighetens blikk.
Det blå som mildt bevokter slektens lek ,
og håpet k jente ennå ingen stengsel,
men foldet ut sitt vesen, som er lengsel.

Foto: Vidar Nilsen, Losje XI Sandefjord

Titt ser vi dette rike bildet,venn,
som om det var et vindu i vår vegg.
Men ingen kan få komme dit igjen,
om så med gammelt, fritt og frodig sk jegg.
Så la oss drømme, sukke, men med måte,
for så med mot å løse tidens gåte.
Tor Arild Lassen,
Losje IV Sarpsborg
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Ordenen Riddere av Det Hvite Kors
Losje St. Olav XVIII Lillehammer

Ordenen Riddere av Det Hvite Kors
Losje St. Olav X Skien

Invitasjon til 60 års Åremålsdag.
Lørdag 26. april 2014 markerer Losje St. Olav X i Skien sin 60 Åremålsdag.
Det er nå 60 år siden Losje St. Olav X i Skien ble stiftet den 25. april 1954.

Invitasjon til 59. ordinære Riksting
Losje St. Olav XVIII har den ære å invitere til Riksting som finner sted på
Lillehammer 7. - 9. mars 2014.
Arbeidsmøtet og Rikslosjemøte foregår lørdag 8. mars. Delegater med lang
reisevei kan velge overnatting fra fredag 7. mars i påmeldingsskjemaet.
Programmet fremgår av utsendt informasjon og starter med registrering på
Radisson Blu Hotel Lillehammer kl. 10.00 lørdag 8. mars 2014.
Rikslosjemøte er åpent for Brødre i 3. Grad og høyere grader. Banketten er
åpen for alle Brødre.
Vi har en begrensning når det gjelder antall plasser utover delegater og
observatører, og vi må ta forbehold om at alle andre som ønsker å delta får
plass.

I denne anledning har vi gleden av å invitere Brødre i RHK til en spennende og
hyggelig lørdag med følgende program:
Fra kl 12.00: Enkel lunsj med påfølgende besøk i Brekke Museum/Brekkeparken
med guide for historisk tilbakeblikk på Eidsvoll-mannen Niels Aall fra Skien og
Grunnlovsdagene i 1814.
Kl. 16.00: Møte i Riddderhallen i 1. Grad (fremmøte kl. 15.30)
Antrekk er smoking.
Kl. 18.00: Fremmøte for aperitif og kulturelt/historisk innslag
Kl. 19.30: Jubileumsbankett
Kuvertpris bankett inkludert drikke kr 300,-.
Lunsj og omvisning kr. 100,Dersom noen av Brødrene ønsker overnatting kan vi oversende alternativer for
dette.
Påmeldingsfrist 5. april 2014.

Nærmere informasjon om bestilling og priser og påmelding fremgår av
utsendte informasjon.
Du finner informasjon om Rikstinget 2014 her : https://lillehammer.losje.org/

Bindende påmelding meldes til Ivar Sørensen
Tlf/SMS 481 03 340
E-post: ivar.sorensen@bdo.no

Vel møtt på Lillehammer 7. - 9. mars 2014
Med broderlig hilsen
for St.Olavs losje nr. XVIII

eller Fredrik Helland
Tlf/SMS 915 18 007
E-post: fredrik@pianofixman.no

Kjell Inge Stubbrud

Med Broderlig hilsen
for Jubileumskomiteen.
Ivar Sørensen

DROTT

Postadresse: Postboks 529, 2603 Lillehammer
Møtelokaler: Odd Fellow Mathisensgate 13, 2609 Lillehammer
Bankkonto : 7874.06.46507
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50-ÅRS HEDERSTEGN TIL BRODER ØIVIND SKJELSBÆK

TOM MORTVEDT TIL MINNE

Av Paul E. Engerud, Kansler,Losje I Drammen.

T

Losje St. Olav nr. I Drammen hadde den store glede å overrekke 50-års
Hederstegn til Broder Øivind Skjelsbæk på møtet den 2. desember 2013.

B

roder Øivind har i alle sine år i Losjen vært et trofast og engasjert medlem, og har innehatt en
rekke Embeter gjennom årene. Ikke minst er han fortsatt en trofast og aktiv deltager på møtene i
Losje I.

Utdelingen ble forestått av Storkommandør Leif Aker – og var en flott Seremoni. Broder Øivind er en
bauta, og viser til fulle hva Ordenens arbeide betyr for - og gir - Brødrene!

Fra venstre: Storkommandør Leif Aker, jubilerende Broder Øivind Skjelsbæk,
og Drott i Losje St. Olav nr. I, Einar Evensen.

om Mortvedt døde brått i sitt hjem søndag
20. oktober.
Det var med stor sorg vi mottok det triste
budskapet. Var virkelig Broder Tom gått bort? Det
føltes vanskelig å forstå.
Tom Mortvedt ble tatt opp i Ordenen Riddere
av det Hvite Kors Losje XVI Hamar i januar 1977.
Han hadde dermed nesten 37 års medlemskap i
Ordenen.
De første årene var han lite delaktig i Losjens arbeid. Men når han begynte sitt arbeid for Losjen,
var det med stort engasjement.
Da Losje St. Olav XXVI Eidsvoll ble stiftet 27.
november 2004, meldte Tom overgang til vår
Losje. Han hadde flere embeter i Losjen, blant annet som Losjens Drott. Han hadde mange verv i
løpet av sin tid i Losjen; ved sin død var han blant
annet leder av valgkomiteen.
Utenom sitt arbeid for vår Losje var han også leder av Rikslosjens rekrutteringskomite.
I Provinsiallosje Miøsen var han ved sin død
Prelat.
Broder Tom var en ekte Ordensbroder, og han
viste stor omsorg for sine Losjebrødre. Han var
hjelpsom, og ikke minst kunnskapsrik. Han visste
alt om Ordenen. Var det noe vi lurte på, var det
bare å spørre Tom.
Vårt møte mandag 21. oktober ble sterkt preget av at Broder Tom var borte. Hans plass var så
fryktelig tom, men vi følte alle at han allikevel var
til stede blant oss.
Mitt første møte med Tom Mortvedt var da jeg
ble tatt opp i Ordenen i mai 2007. Han var da
Drott i Losje XXVI Eidsvoll. I løpet av disse årene
som har gått lærte jeg Tom å kjenne som en hedersmann. Alltid blid, alltid hjelpsom mot oss alle.
Aldri hørte vi han si et vondt ord om noen.
Broder Tom var alltid tidlig ute når vi hadde
våre Losjemøter. Vi var av de første som møtte, og
vi hadde mange fine samtaler over en kaffekopp.

Det blir aldri mer det samme uten Tom.
Midt i sorgen over hans bortgang føler jeg en
stor glede. En stor glede fordi jeg fikk lære Tom
Mortvedt å kjenne. Minnet om han vil alltid være
med meg.
Jeg vil takke Broder Tom for hans arbeid for
Losje XXVI. Han har satt dype spor etter seg.
Hans plass blir vanskelig å fylle.
Våre tanker går nå til hans kone Aud som plutselig ble sittende alene uten sin Tom. Vi i Losje
XXVI takker deg fordi du lot oss dele han med
deg.
På vegne av alle Brødrene i Losje XXVI Eidsvoll
lyser jeg fred over Toms minne.
For Losje XXVI Eidsvoll
Terje Madsen, Drott.

Jeg drømte at livet var glede.
Jeg våknet og fant det var plikt.
Jeg gjorde min plikt,
og fant at livet var glede.
- Rabindranath Tagore
16
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Neste nummer
kommer ut
15. mai 2014.
Materialfrist
15. april.

Brødre som har gått bort:
Walle, Søren			
Losje VII Moss
23.06.1923			10.01.2014

Andersen, Thorleif W.		
Losje III Kongsberg
24.10.1931			28.12.2013
Noss, Eirik			
Losje XV Gjøvik
29.05.1926			18.12.2013

Skriv om små
og store ting
som har skjedd
i din Losje.

Nye Brødre

Haugberg, Kristian		
Losje XI Sandefjord
12.05.1921			07.01.2014

Stentun, Thorleif		
Losje XI Sandefjord
23.09.1928			17.12.2013

3
3
3
22
14
27
10
10

Kongsberg		
Larsen, Frode Kibsgaard		
20.01.2014
Kongsberg		Teksle, Kjell				20.01.2014
Kongsberg		
Roaldstveit, Ole Marius		
20.01.2014
Stiklestad		
Johansen, Jan Helge			
14.01.2014
Kristiansand		Andersen, Hugo			11.12.2013
Drøbak		Olsen, Bjørn				28.11.2013
Skien			Kvandal, Harald Knut			27.11.2013
Skien			Johnsen, Stian Terje			27.11.2013

Flesche, Tormod		
Losje VIII Larvik
14.03.1924			20.11.2013

Vi lyser fred over deres minne
St. Olavposten,
Postboks 36, 3502 Hønefoss

St. Olavposten skal være et bindeledd mellom Ordensbrødre og mellom Valkyriesøstre. Det er Ordenens ledelse, St.
Olavlosjenes ledelse og Valkyrielosjenes ledelse, samt enkeltbrødre i St. Olavlosjene og enkeltsøstre i Valkyrielosjene
som gjennom administrative og åndelige innlegg, samt formidling av opplevelser i sosiale samvær skal bidra til større
forståelse og kunnskap om Ordenen og hverandre over Losjegrensene.

Redaksjonen for ST. OLAVPOSTEN:

rhkposten@losje.org

Ansvarlig redaktør: Storkommandør
Redaksjonsleder: Morten Løken Kværnstrøm m. 41 00 85 20 morten.kvarnstrom@gmail.com
Øvrige redaksjonsmedarbeidere:
Roar Kristiansen Hølen roar.holen@hotmail.com
Erik Audun Utistog
erikaudun@gmail.com
Omar Viset 		
visetmat@broadpark.no
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RETURADRESSE:
RHK-Norge
St. Olavposten
Postboks 36
3502 Hønefoss

”Lytt til ditt hjerte. Det vet alle ting,
fordi det kommer fra verdens sjel,
og det vil en dag vende tilbake dit”
Paulo Coelho, Alkymisten.

