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Når dette leses går vårsemesteret mot slutten, og til tross for en sen vår
og en lang og kald vinter, begynner endelig vårtegnene å komme til syne.
Men la oss ikke ta sommer riktig ennå, vi har ennå mye ugjort i
losjene.
Vi forbereder en ny matrikkel, og alle losjene må sende inn de nye
råds- og komitesammensetninger, møtedager skal planlegges og
rapporteres inn til kanselliet. La derfor ikke din losje være årsak
til at matrikkelen forsinkes unødig. Vennligst overhold fristene
for innsending.
Mange losjer har lagt ned et stort arbeide det siste halvåret når
det gjelder rekruttering. Endelig kan det synes som om pilen
peker oppover etter flere år med nedgang i medlemsmassen.
Mange losjer har adoptert den såkalte Hønefoss-modellen, og har
samlet inn lister med navn på aktuelle kandidater for å invitere
disse til informasjonsmøter. Da dette arbeidet ikke er fullført i
alle losjer, håper jeg at dette prioriteres høyt og ikke utsettes til
høsten. Nå gjelder det å ikke la rekrutteringsarbeidet hvile til
etter sommerferien, men å utnytte tiden fram til sommerferien
for å få flest mulige signaturer på andragende klare til høstsemesteret
starter opp.
La oss forsøke å opprettholde det fokus på rekruttering som vi har nå, og
at gode resultater hos enkelte losjer kan gi inspirasjon og smitteeffekt til
de som ikke har klart å lykkes 100% ennå.

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

Administrasjonskollegiet:

Det går raskt mot sommer og ferie, og de fleste har vel allerede ferieplanene
klare. Storkollegiet vil i den anledning ønske alle Brødrene, og Søstrene
i Valkyrjen, med familier en riktig god sommer, med håp om mye sol,
varme og lyse sommerkvelder uansett hvor vi måtte befinne oss.
God sommer!

Storkommandør: Leif Aker, Losje XXVII
m. 90 93 46 39 e-post: rhksk@losje.org

Med Broderlig hilsen

Vik. Storkommandør: Svein Erik Hammer, Losje XVI
m. 92 01 57 61 e-post: rhkvsk@losje.org
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Rekruttering er et nøkkelbegrep for oss i Ordenens ledelse, og vil også
være det i årene som kommer. Det er vårt høyeste ønske at det også skal
være et bevisst nøkkelbegrep for alle losjene og alle Brødrene i Ordenen.
Blir vårt ønske oppfylt, skal vi sammen gjøre Ordenen sterk. Dette er et
kollektivt ansvar, og vi må alle bidra.

Leif Aker
Storkommandør

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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sentere vår Losjes nye tilholdssted og vise våre
respektive hvor vi tilbrakte annenhver onsdag.
Skald leste et fint og passende dikt avsluttet med et
fint musikkstykke. Drott leste historien om Olav
del Hellige hvoretter et fint musikkstykke ble spilt
under alles ledsagelse ut av Ridderhallen.
Festsalen var tidligere på dagen blitt pyntet til
fest, av FAK, hvor nå gjestene fikk servert forfriskninger i form av en velkomst. I år som også tidligere år var maten basert på at hvert par tok med
seg mat for 2 som så ble satt ut og dandert til et
felles delikat koldtbord, med de lekreste retter for
enhver smak.
Drikke var å få kjøpt i baren, til gunstige priser.

Lystig damenes tale

Innvielse av 2 Ridderhaller og påfølgende
Årsfest for Losje St. Olav XII, Bergen
Som mange av dere vet har vår
Losje blitt tvunget til å selge vårt
Losjehus på Unneland. Vi leier nå
lokaler hos Losje Odd Fellow, i
Krabbedalen utenfor Bergen sentrum, og er her blitt mottatt på
best tenkelige måte i god Losjeånd.
Alt vi i løpet av 8 år har ervervet,
og samlet, har vi blitt gitt anledning til å få lagret og brukt i disse
lokalene. En stor takk og oppmerksomhet er på veg!
Av Broder Audun Skauby,
Jarl Losje St. Olav XII, Bergen

D

et er utrolig flott å observere det fortsatt
gode samholdet, broderskapet og dugnadsånden i vår Losje. Vi flyttet ut hele
huset på Unneland ila en fredag ettermiddag og
inn i nye lokaler lørdag, og fikk på plass det vi
skulle bruke i fremtidig drift. En stor takk til alle
involverte.
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Dagens toastmaster, Broder Kjell Nyhamn, ønsket alle etter hvert velkommen til bords og ledet
bordsetet med fast hånd, på en fin og meget humoristisk måte.
Drott Arthur Farestveit holdt en fin tale og avsluttet sin tale med disse ordene; ”Å ha en virkelig
venn, føle tiltro og fortrolighet, og vite at uansett
hva dagen bringer, eier du en samhørighet som er

uerstattelig. Å ha en virkelig venn som deler tanker
og følelser er vidunderlig og godt og gir livet ditt en
dimensjon som du kanskje ikke alltid helt fatter.
Livet er en nåde, kjærlighet er en gave, vennskapet
en livsbetingelse”.
I god tradisjon holdt Broder Terje Nesse damens
tale. Her var det mange gode og til tider hysterisk
morsomme poeng, til begge kjønn. Broder Jan
Ivar Hasti avsluttet bordsetet med en humoristisk
og morsom vinkling på alkoholens gleder og sorger i historisk perspektiv. Under kaffen (og kakene) ble det også i år solgt lodd til trekning av gaver
som Brødrene (og deres respektive) hadde tatt
med. Noe av overskuddet av loddsalget bli brukt
til vår årlige blåtur (tur med overnatting ”ut i det
blå”).
Mange har ikke truffet og sett hverandre på ett
år, siden sist årsfest, og har mange opplevelser å
dele og mye å snakke om. Mange gode og hyggelige samtaler ble utvekslet utover kvelden, før alle
etter hvert dro hver til sitt. Takk til dere alle for
en begivenhetsrik og minnerik kveld. En stor takk
også til HUK (dugnad og flytting) og FEK for vel
gjennomført årsfest.

Den 10.11.12!!! var det invitert til Losjemøte i 1.
Grad med innvielse av 2 Ridderhaller og påfølgende årsfest. Vi startet Losjemøtet kl 1700 for å kunne avslutte i riktig tid til å møte våre respektive til
Losjens Årsfest.
Vår ”egen” Losjebror Truls Birkelid, Ærverdige
Første Fader av Norden, sto for innvielsen av begge Ridderhallene. To av Losje XIIs mest erfarne
og eldste Brødre; Broder Thorleif Sundt og Broder
Sverre Larsen var Forrettende Stormarskalker.
En stilfull og ritualmessig gjennomført innvielse
og påfølgende Losjemøte med 29 Brødre tilstede.
Broder Truls medbrakte mange og gode hilsener
fra sine reiser fra mange Losjebrødre og Losjer
rundt om i Norge, Tusen takk for gode ord og hilsener.

Hirden på plassene

Losjens Hird rigget ned Ridderhallen og gjorde
denne klar til ”Losjemøte med damer” som en fin
start på vår Losjes årsfest. Hirden satt på sine plasser mens brødrene og deres respektive ble hentet i
forhallen og ledsaget inn i Ridderhallen til et fint
musikkstykke. Det var kun plassert en trearmet
lysestake på bordet i midten av Ridderhallen.
Drott ønsket alle damene spesielt velkommen
og syntes dette var en gyllen anledning til å preSt. Olavposten 2-2013
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..at oprette et Hemmeligt Selskab…

Nora er nå en underordnet losje av RHK.

er sannsynlig at en del av Nora’s medlemmer får
Spredte trekk fra vår alles moder- opplæring i gradsystemet og symbolene og igjen
er det under en fest ved juletider ting begynner å
losje «Nora» i Chicago, del 2
skje.
Selskapet forbereder en «Nyttaars Festivall»
Samlet og nedskrevet av Broder Ole M. Granum,
der det skal være å spise «en god Østers Supper
Losje XV Gjøvik
samt Coffe» det skal også være «et tilstrekkelig
Quantitet af Wiin og Drikkevarer i Udsalg samt
et norske Selskab Nora ble stiftet 18. juli
1860 og fikk med en gang stor oppslutning Lemonade og Iccream».
På denne nyttårsfesten blir det bestemt «at Alle
blant Chicagos norske elite innen handel
Selskabets Medlemmer Skall have et Kors af hvit
og næringsliv.(se del 1)
Mettall af 3/8 tomme, som skall festes til paa
På «Nora»s møte 24. februar 1862 blir det
Venstre Side». Olavskorset er kommet på plass.
innmeldt en person som skulle få avgjørende
En intens møtevirksomhet utfolder seg i desembetydning for selskapet: «som nye medlemmer
ber 1862 - januar 1863, det avholdes møter 9 - 16
innmeldtes…..Ole Birkeland, enstemmig
- 23. desember og 6 - 12 - 13 - 19 - 27 - 30. januar.
Antaget….» Ole T. Birkeland hadde kommet fra
I denne travle perioden legges de siste brikker på
Egersund, var kullhandler og en framstående
plass til dannelsen av RHK. Den 9. desember sies
skikkelse i det norske samfunn i Chicago. Det er
kjent at Birkeland og Dr. Paoli var medlemmer av det at «Hr. Andrias Clausen invalgtes» og videre
at «A. Clausen, N. Løberg, Knudt Larsen modtog
en amerikansk frimurerlosje i byen, og mye tyder
første Grad».
nå på at Paoli har fått med seg sin losjebror inn
Dette er første gang protokollene nevner noe om
i «Nora» for å omdanne denne til et lukket losje
opptak av medlemmer i et gradsystem. Nevnte
med trekk fra norske sagaer.
På møtet 17. mars 1862 kommer så følgende for- A. Clausen blir opptatt i 2. grad 23. desember
og 13 januar skjer det at «Hr. A. Clausen blev
slag: «…forslag af O. Birkeland og Understøttet
Examineret for Tredie Grad med god tilfredshed».
af Ole Larson at Selskabet Holder Et Almindelig
Ingen av de «gamle» medlemmene av Nora nevMøde den 24 Mars for at Samtale med Verandre
nes som inntatt i gradssystemet. Har Birkeland og
med Hensyn til Et at oprette et Hemmeligt
Paoli selv stått for opplæringen av disse eller har
Selskab. Enstemmig Antaget».
undervisningen skjedd i regi av frimurerlosjen til
Det råder en viss forvirring blant medlemmene
om dette. På neste møte, 24. mars blir saken utsatt disse to herrer? En annen mulighet er at flesteparten av medlemmene allerede var tilknyttet en eller
en uke og den 31. mars sies det: «men da flere af
Medlemmerne havde Misforstaaet hverandres me- annen amerikansk losje og hadde sine erfaringer
derfra og brukte nå sine kunnskaper til å forme
ning i Anledning af Et Almindeligt Møde og der
blev saaledes ikke noget Møde…» men noe senere, RHK.
I denne hektiske tomåneders-perioden komden 14. april, er saken klar: «…Vi vedtager det
Subject i Anledning af at forandre Selskabet Nora mer det mange nye medlemmer inn som, lik hr.
Clausen, blir undervist og løftet opp i gradsystil et Hemmeligt Selskab. Enstemmig Antaget».
Birkeland tar nå nærmest over møtet og foreslår temet. Nyttårsselskapet blir en suksess, og selskapet får et godt overskudd.
videre «at et Løsen bliver Etableret for Selskabet
Den 6. januar 1863 vedtas det at nye lover skal
Nora som skal gives af Presidenten sidenne i sin
Stool og af samme forandres hver tree Maaneder». utarbeides for Nora og allerede den 12. januar er
disse klare: «Alle de tilstedeværende Medlemmer
Nå kommer det også forslag om en sykekasse
bleve enige om at vedtage den Contitution som var
for selskapets medlemmer. Tanken om dette ble
Udarbeidet og at den skall forelegges Selskabets
jo nedstemt da Nora ble etablert i 1860, men nå
Medlemmer paa deres Allmindelige Møde den
er det tydelig at Nora beveger seg fra å være en
«prateklubb» til noe mer. Samholdet mellom med- 27. Januar for Underskrivning af Alle Selkabets
lemmene synes nå å stå mer i fokus. Lovene måtte Medlemmer».
På møtet den 27. januar forkynner så presidenten
forandres og fem medlemmer med Birkeland i
i Nora at det skal innkalles til et ekstraordinært
spissen ble utnevnt.
møte i selskapet for «….at Velge Ny Bestyrelse for
Sommeren og høsten 1862 er det et stadig tilsig
Hoved Logen». RHKs konstitusjon er trådt i kraft
av nye medlemmer og tiden brukes til nødvenved medlemmenes underskrifter denne kvelden og
dig forberedelse til å danne en lukket losje. Det

D
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Fra konstitusjonens artikkel 1: «Denne Loge skal
være kjendt ved Navn stiil og Tittel Nora Loge No.
1 R.H.K. af Chicago Ill….»
Det ekstraordinære møtet avholdes den 30. januar 1863. Det velges nå nytt styre, legg merke til
betegnelsene:
G. Røberg som Erke Drot
T. Birkeland som Jarl
N. P. Løberg som Lenderman

P. P. Hoff som Secreter
F. Kirkeby som Casserer
E. Ericksen som første Hettesvend
H. J. Andersen som anden Hettesvend
Gundersen som Knarre
Ved undertegnelsen av RHKs «Contitution» den
27. januar begynner losjens historie i USA og etterhvert i Norge.
I neste nummer, del 3: «The St. Olaf’s Rifles»

Ole T. Birkelands liv og virke i Chicago
Av Broder Knut A. Olsen, Losje V Fredrikstad

O

le T. Birkeland har hatt stor innflytelse på
Ordenen R.H.K. Han var en stor inspirator som ikke bare var med og stiftet vår
Orden i Amerika, men også deltok i mange norske
og skandinaviske foreninger med ulike formål.

Ole T. Birkeland (Birkland) ble født den 24. november 1832 i Sokndal, Rogaland. Hans døpenavn
var Ole Tobias Svendsen, sønn av Svend Jacobsen
og hustru Else Simonsdtr. De bodde på gården
Birkeland i Sokndal i Rogaland.
Ole Tobias Birkeland døde 20 oktober 1914. Han
bodde da i 2619 No. Whipple, Chicago, der han
hadde bodd fra 1910. I dødsattesten oppgis yrket
pensjonert kullhandler. Han ligger begravet på
Graceland kirkegård i Chicago.		
I Amerika er etternavnet stavet Bukland,
Birkland og Birkeland i de forskjellige folketellinger.
Ole T. Birkeland emigrerte til Amerika 21. april
1851 sammen med sin eldre bror Jacob, født 1827.
Han og broren Jacob sa fra seg odelsretten til familiens bruk på Birkeland. Dette ble gjort pr. brev,
skrevet av en prest i Chicago i 1863.

Allsidig mann

Ole Tobias Birkeland bodde i Chicago City,
Cook, Illinois. Han står oppført i folketellingen
for 1860 som politimann, i folketellingen for 1870
som snekker, og i tellingen i 1880 som ansatt i et
firma som antakelig drev med handel av kull. Fra
1888 til 1895 var han kullhandler. Fra 1895 benevnes han som pensjonert kullhandler.
Han var en allsidig mann. Han foreslo og ivret
for å omdanne Nora til en hemmelig Orden. Ikke
bare det, han var med og skrev ritualene til vår
St. Olavposten 2-2013

Orden, og han var Losje Nora nr. 1s første Jarl.
Han var medlem av en amerikansk frimurerorden. Han ble i Chicago betegnet som en borgerlig
leder.

Norske hjelpeforeninger

Etter den store brannen i Chicago i 1871, var det
mange mennesker som trengte hjelp. De forskjellige kirkene opprettet hjelpekontorer, så også det
norske samfunn.
Ole Birkeland ble formann og pastor S. M.
Krogness ble sekretær i Bethlehem-menigheten for
et slikt hjelpekontor. Han var sammen Gerhard
Paoli og Ingvel Oleson medlem av Scandinavien
Defense and Aid Society (Den Skandinaviske
Forsvars og Hjelpeforening).
Det var flere republikanske klubber i Chicago på
1880 tallet, også flere norske eller skandinaviske.
Som den ledende mann Ole T. Birkeland var, var
også han medlem her.					
Ole T. Birkeland var gift to ganger.
Første gang ca. 1857 med Bertha C. (Betsy)
Christensen f. 1836 i Norge, emigrerte til Amerika
sammen med sine foreldre i 1850 til New York.
Barn:
Ella W. f. 1858 i Chicago
Minnie f. 1861 I Chicago
Norman f. 1863 I Chicago
Edward f. 1871 I Chicago
Gift 2. gang 27/11. 1873 i Chicago med Mary
(Marey) Powers f. 28/8. 1841 i Canada. Mary
d. 23/5. 1913 i Chicago, hun er også gravlagt på
Graceland kirkegård, Chicago.
De fikk ingen felles barn, men adopterte barnebarnet Meame Gunderson, som var eldste datter
av Oles igjen eldste datter Ella.
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Fellesmøte i de lukkede ordener i Norge
I oktober i fjor møttes representanter for åtte lukkede ordener
her i landet til det biårlige samarbeidsmøtet i Druidenes Hus i Oslo.
Den ærverdige villaen fra 1913 i
Parkveien dannet en flott ramme
rundt utvekslingen av informasjon
og erfaringer.

M

øtet ble så vellykket at det var enighet
om å arrangere slikte fellessamlinger
hvert år fremover.
Arrangør var den norske Birgitta-Storlosje, som
hadde utpekt sin Høyest Lysende Opplyste Søster
Mona Bårdseng til møteleder. RHKs delegater var
Storårmann.
På dagsorden sto blant annet presentasjon av de
forskjellige ordner, styrket samarbeid mellom de
samme, den norske Frimurerorden foredro om
krisehåndteringen omkring 22. juli 2011, debatt
om rekruttering og hvordan lukkede ordner kan
forholde seg til utviklingen i samfunnet.
At ritualer og åndelig kunnskap var elementer
som måtte holdes strengt i hevd i en ordenslære,
syntes å være felles oppfatning. Den mer praktiske
biten av ordensarbeidet som de fleste var opptatt
av, var forbedrede IT-systemer og/eller innføring
av IT.
Her gis en kjapp summering av de enkelte losjers
«vita».

leire. Ordenen har en god tilvekst. Odd Fellow har
både mannlige og kvinnelige medlemmer, men
Losjene er ikke blandet. Det er kvinne- og mannslosjer.
Odd Fellow bedriver utstrakt veldedig virksomhet. De finansierer blant annet en barneby i
Malawi, og har bygget og driftet to redningsskøyter. Sentralt i virksomheten innad er prosjektet
Kunnskapsløftet, som søker å høyne kvaliteten på
det rituelle. Ordenen arbeider i åtte grader.
For Odd Fellow møtte også Stor Redaktør Kjell
Henrik Hendricks og Stor Sekretær Svanhild
Sandem.
Stormesterens Seglbevarer Knut Bjørnsen Teige
orienterte om Den Norske Frimurerorden.
Ordenen har ca. 19 000 medlemmer fordelt på 63
grunnlosjer rundt om i landet. Medlemsmassen
holder seg stabil. Det legges stor vekt på opplæring
og kunnskap i forhold til ritualene.
Frimurerordenen har lagt ned mye penger og
innsats i forbedret, intern IT-kommunikasjon og
presentasjon på nettet. Ordenen arbeider i 11 grader.
Fra Den Norske Frimurerorden deltok også
Storkansler Kjell Kristoffersen.

Ordenspresident Torhild Berg informerte om
Maria-ordenen.
Maria-ordenen er en selvstendig orden. Berg understreket at det ikke er riktig som mange tror, at
ordenen er underlagt Frimurerordenen. Ordenen
har 7 500 medlemmer fordelt på 40 losjer i Norge,
14 i Sverige, seks i Danmark og to i Finland.
Ordenen arbeider i syv grader.
Fra Maria-Ordenen deltok også Ordenssekretær
Jorun Kvanum.
Storårmann Svein J. Mathisen fra RHK informerte om vår Orden.
Her var overgangen til høygradssystemet sen-

tral, og skapte interesse blant tilhørerne. De 27 St.
Olavlosjene har til sammen 1 475 medlemmer, og
har hatt en svak nedgang i medlemstallet de siste
årene. Ordenen arbeider i 33 grader.
Fra RHK deltok også redaksjonsleder i St.
Olavposten, Broder Morten Løken Kværnstrøm.
Høyeste Stor Mester Jens Døvik presenterte
Tempel Ridder Ordenen.
Ordenen består av 29 enheter, og krever en
rusfri, men ikke totalavholds, tilværelse av sine
medlemmer. Det er 1200 medlemmer i tempelridderordenen, som arbeider i 12 grader. Har også
medlemmer på Island.

Du kan lese mer om de forskjellige Ordenene her:
www.birgittalosjen.org 		
Den norske Birgittaorden
www.oddfellow.no			Odd Fellow
www.frimurer.no			
Den norske Frimurerorden
www.fgdo.no			
Den norske Druidorden
www.maria.no			Maria-ordenen
www.tempelridderordenen.no
Tempel Ridder Ordenen
(ingen nettside)			
Landslosjen Valkyrjen
www.losje.org 			
Ordenen Riddere av det Hvite Kors i Norden

Landsvisepresident Lindis Hovden Smeby fortalte om Landslosjen Valkyrjen.
Losjen har 11 grunnlosjer og én landslosje.
Losjen ble dannet i 1948, og ble dannet av kvinner
hvis ektemenn var medlemmer i Riddere av Det
hvite Kors (RHK). Losjen har hatt nedgang i medMona Bårdseng presenterte Den norske Birgitta- lemstallet, og har per oktober 2012 382 medlemRiksstorlosje.
mer. Losjen arbeider i tre grader.
Storlosjen hadde per oktober 2012 959 Søstre
Fra Landslogen Valkyrjen deltok også
fordelt på 26 grunnlosjer, hvorav to i Danmark og Landspresident Synnøve Kristiansen.
én i Tyskland. Losjene sorterer under seks storlosjer. Ytterligere en storlosje ble etablert i Trøndelag Riks Stor Edel Erk Kay Hagby presenterte Den
høsten 2012, og en ny grunnlosje planlagt etablert Norske Druidorden.
på Hitra/Frøya i løpet av 2013. Losjen har røtter i
Ordenen har ca. 3 000 medlemmer fordelt
Druidordenen.
på 53 grunnlosjer og én storlosje. Under Norge
Birgitta-Storlosjen ble også representert av
sorterer også tre grunnlosjer og én storlosje på
Høyeste Opplyste Søster Hanne-Britt Nordgård,
Island. Overskuddet går til veldedige formål.
Hst. L. V. O. S. Ragne Stene og Hst. L. S. Sekretær Druidordenen har investert i nytt IT- og mailsysGunn Fjogstad.
tem. De har en fast ansatt kansellist (sekretær).
Ordenen arbeider i 12 grader, og medlemstallet
Stor Sire (øverste leder) Morten Buan orienterte holder seg rimelig stabilt.
om Odd Fellow-ordenen.
Fra Den Norske Druidorden deltok også Riks
Ordenen er den største i Norge med sine 23 122
Stor Skriver Geir-Kåre Jordheim.
medlemmer. 331 enheter er fordelt på 15 såkalte
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Hjemmesider, IKT og kommunikasjon
Ordet kommunikasjon kommer av
det latinske ordet ”communicare”.
Oversatt fra latin: ” å gjøre noe
felles”. I RHK er det Losjer fra
Kristiansand i sør til Steinkjer i
Midt-Norge. Hjemmesidene til våre
27 Losjer spiller en sentral rolle
hva angår felles informasjon.
Tekst og foto: Broder Vidar Lunde

I

vårt moderne samfunn er det stor tilgang på
informasjon. På gatehjørner, busser, tog, butikker og mange andre steder, sees mennesker
som leser og taster på sin bærbare PC, nettbrett
eller mobil. En venn befant seg nylig i brasilianske Rio de Janeiro, mens jeg satt i Oslo, 10422,41
km unna. Men interessemessig var vi nære og på
bølgelengde. Vennen min sendte meg melding om
noe som sto skrevet på en felles hjemmeside. Vi
kommuniserte og følte oss inkluderte.

ter med hovedansvaret for dette viktige arbeidet.
Han forteller hvorfor hjemmesiden alltid er oppdatert.
- Det er viktig å informere, for å kommunisere, men også for å skape interesse. Er det noe
Brødrene lurer på, står det meste på vår hjemmeside.

Åndelig atmosfære

Broder Geir har også tanker om andre Losjers
hjemmesider.
- Ikke alle RHKs Losjer har Brødre som kan betjene en hjemmeside. Her har RHK en utfordring.
Et webkurs på regionsnivå hadde vært nyttig for
dagens yngre Brødre som er vant til daglig bruk
av data. Og da må Losjens hjemmeside være
tilgjengelig.
Broder Geir vet hva han snakker om. Det handler om hvordan RHKs Losjer skal holde tritt med
deler av samfunnsutviklingen og muligheten til å
rekruttere nye medlemmer til samvær og arbeid i
en åndelig atmosfære.

de satt opp en Forumside på www.losje.org.
- Forumet kunne ha en generell del og egne
forum for hver av Losjene i samtlige Kapiteler og
i Rikslosjen. Dette for lettere å ha felles kontakt.
Selvsagt skal det ikke legges ut rituelt materiale,
sier Broder Sigmund som er fornøyd med at man
setter IKT under debatt og at temaet forhåpentligvis settes høyt på dagsorden når Losjens øverste
ledere samles neste gang.
For ikke lenge uttalte Sigmund Drott: ” RHKs
Losjer er å sammenlikne med en skole i utvikling
til det beste i oss”.
Skal vi få til det, trenger RHKs Losjer også å lage
gode og interessante hjemmesider. Losjene må
utvikle sin IKT, slik at det blir like vanlig å lese
Losjens hjemmesider som å lese en avis på nettet.

Ikke størst, men best

Man skal være forsiktig med å ta munnen for
full, men jeg tar sjansen på å påstå at den alltid
oppdaterte hjemmesiden til Losje IX, Tønsberg,
tilhører øverste sjikt når det gjelder å gi sine
Brødre allsidig informasjon og mulighet til å kommunisere. Den har nå fått ”telleapparat” og registrerer antall besøkende.
Hjemmesiden innledes med følgende ord:
”Vi har ikke som mål å bli størst mulig, men best
mulig og ser det som én av våre største oppgaver å
gi positive menn mulighet for et nærmere innblikk i
det spesielle tilbudet som Ordenen R.H.K. kan gi”.

Om kroner og meter
og ting tar tid
Av Erik Magnus, tidl. Skald Losje III Kongsberg

U

tover på 1800-tallet førte stadig bedre
kommunikasjoner til et økt behov for
internasjonal standardisering av pengesystemer og mål og vekt. En forløper for et myntsystem for ”De siviliserte stater”, så dagens lys i
Den latinske myntunion av 1863.
Da var det Frankrike og dets franc-mynt som
var det ledende element. Frankrikes nederlag i
1871 etter den fransk-tyske krig svekket den franske stilling som ledende i standardiseringsarbeidet.
I skandinaviske rådslagninger var det lenge
stemning for å knytte seg til den tyske gullmark.
Det endte imidlertid med at de skandinaviske
kongeriker fant en annen løsning.
Den skandinaviske myntkonvensjon, undertegnet i 1872, baserte seg på gullverdi og desimalsystem og innførte krone og øre som enheter.
Det norske stortinget hadde deltatt i forberedelsene til myntkonvensjonen sammen med dansker
og svensker, men da avgjørelsen ble tatt i 1872
valgte Norge å stå utenfor myntunionen.

Dobbelt valør

Vi fikk i stedet, for en kort periode, et eget norsk
system med gullspecie som hovedmynt.
Det ble preget penger med dobbel valørangivelse: 1 speciedaler = 4 kroner = 120 skilling.
Etter tre år valgte Stortinget endelig å slutte seg
til Den skandinaviske myntkonvensjon med virkning fra 16. okt 1875.
Samme år ble også desimalsystem innført for
lengde og rommål, slik at Norge, sammen med
hele fastlandsEuropa, innførte meter og liter som
standard.

RHKs beste?

På Tønsberglosjens hjemmeside kan Brødrene
blant annet lese alt fra taler, lover, regler, historikk,
presentasjon av de syv kommunene som favner
om RHK i Tønsberg, hilsninger fra andre Losjer,
oversikt over Losjens Embetsmenn og komitèer,
Kansler og webansvarlig Geir Gurrik
medlemsmøter, Losjekontakter, total medlemsoversikt hvor mailadresser og mobilnummer står
oppført. I tillegg opplysning om hvem som er opp- Drott ønsker mer
følgingsansvarlige i tillegg til Fadderne. Øyet kan
Sigmund Bell Rysst er Drott i Losje IX,
også hvile på vakre bilder.
Tønsberg. Han er mer enn enig med sin Kansler.
Kansler Geir Gurrik er webansvarlig og fortset- Det hadde vært ønskelig om RHK sentralt had-

Drott Sigmund Bell Rysst håper bedre IKT-tilbud
vil øke interessen for RHKs arbeide.
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Kan vi lære noe av dette?

Norge har også tidligere i historien valgt å leve
som ”utenforlandet”.
Stortinget hadde i 1875 full råderett over den
norske innenrikspolitikken.
Det tar lang tid å innføre en ny standard. Nå er
det altså mer enn 130 år, eller fire generasjoner,
om du vil, siden det var korrekt å be om ”totom-fire” eller ”halvannen-tretom” på saga.
Ting tar tid.
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ET EKSEMPEL TIL ETTERFØLGELSE

INFORMASJONSMØTE GA FEM NYE SØSTRE

Vi Søstrene i losje Valkyrjen
III, Tønsberg til RHK har etter
hvert eldre Søstre som ikke klarer å komme på losjemøtene våre.
Tidligere har vi hatt lunsjtreff en
gang i måneden.

I september 2012 holdt Losje
Valkyrjen III Tønsberg et informasjonsmøte for nye kandidater.

D

et var jo ikke mulig for de eldste å bli med
på dette heller.
Da kom tanken om at vi kunne legge
våre treff til Midtløkken Bo og Servicesenter, hvor
vi har et par eldre Søstre boende. Vi får låne en
liten oppholdsstue til våre treff. Vi har med egen

mat og kaffe. Noen har også med håndarbeid.
Dette er svært populært hos blant annet vår eldste.
På denne måten får de eldste være med i
Søsterfellesskapet. Vi har hatt disse treffene det
siste året, og vil fortsette med det. Antall deltagere
varierer litt, men dette er virkelig hyggelig for oss
som er med. Kanskje noe å tenke på for andre losjer som er i samme situasjon.
Ønsker alle Søstre landet rundt en fin sommer.
Søsterhilsen fra Liv Berit Daffinrud
Visepresident Losje III, Tønsberg

Fra venstre:
Eidi Eilertsen, Nelly Bakkane, Oddrun Rygh, Bjørg Askjem, Karen Herdlevær og Ellinor Larsen.

Med Søsterhilsen
Hilde Gjengaar
Sekretær
Losje Valkyrjen III, Tønsberg

Nye Søstre. Fra venstre:
Norma Lovise Fevang, Anita Forså Gundersen, Heidi Askjem, May Britt Fevang og Mari-Ann Fjell.

Gode Ordensbrødre!

Smalahovefest
Losje XXI Voss inviterer til smalahovegilde 12. oktober 2013.
Smalahovetunet hjå Ivar Løne er staden der festen blir.
Set av denne helga til ei uforgløymeleg opplevelse.
Følg med på vår heimeside for meir informasjon: https://www.voss.losje.org
Sjå også heimesida til Smalahovetunet: www.smalahovetunet.com
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D

enne kvelden var vi 27 egne Søstre og vi
hadde besøk av 11 mulige kandidater. De
fikk litt informasjon om at vi hadde startet
som en Dameklubb i Oslo i 1948 og ble en Losje i
1953, og at Losje Valkyrjen III Tønsberg ble stiftet
18.mars 1965.
De fikk også vite at vi er 11 Losjer rundt i landet
og at vi er bygget på kristen tro og norrøn mytologi. Og at nestekjærlighet, menneskeverd, rettfer-

dighet, omsorg og medfølelse er begrep som står
sterkt i vår Losje - samt at vi jobber for gode etiske
holdninger. Vi var heldige og fikk fem nye Søstre
som ble tatt opp på vårt losjemøte i februar, det ble
en hyggelig og verdig opptagelse.

St. Olavposten 2-2013

Viktig forhåndsmelding!
Losje St. Olav XV Gjøvik inviterer til 50 års jubileum
Lørdag 30. november 2013
Sett av denne datoen til et hyggelig Brodertreff på vestsida av Mjøsa!
Program og påmeldingsfrist i neste nummer av St. Olavposten
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St. Olav Dameklubb i Fredrikstad
De første dameklubbene i RHK her
til lands ble startet i Østfold i
denne rekkefølge:
Av Broder Knut A. Olsen, Losje V Fredrikstad

F

redrikstad 24. februar 1930, Sarpsborg
5. oktober 1936, Halden (dato og årstall
ukjent). Den første dameklubben som ble
stiftet etter krigen var i Oslo. Den ble stiftet den
27. september 1948. Drammen kom etter den 18.
november 1952.
Som nevnt var dameklubben i Fredrikstad den
første, og den vi skal konsentrere oss om her.
Noen av fruene til Brødrene i St. Olav V. informerte daværende Drott, Arthur O. Andersen, om
at de ville etablere en forening under navnet St.
Olav Dameklubb Fredrikstad. Dette tok Losje V
til etterretning.
Initiativtakere var Anna Haube, Marie
Hansen og Lydia Hansen. Det første medlemsmøtet ble holdt i Fredrikstad Håndverk- og
Industriforenings lokaler (Håndverkeren) 28 oktober 1930. 17 damer møtte frem.

Kaffekomite

Det var Karen Eriksen som hadde vært formann
hittil. Men nå ble det valgt nytt styre, som besto
av følgende: Formann Anna Haube, viseformann
Lydia Hansen, kasserer Aagot Sanne, sekretær
Dagny Andersen. Loddsalg fikk Aagot Hansen og
Kirsten Johannesen ansvar for – og til kaffekomité
ble Esther Andersen og Ruth Walle valgt.

i 1931. 25 kroner ble da skjenket trengende til jul.
Møtene ble åpnet og lukket med en sang, alt fra
Kjærlighet til Gud, Deilig er jorden, Når fjordene
blåner til Ljung hvilar sjön.
Damene tok initiativ til å starte opp med danseskole. Det ble tatt kontakt med Ingrid Reuter som
drev danseskole. Initiativet var meget vellykket.
Mine foreldre var forresten med der. Mange år
senere ble det igjen danseskole med Randi Bang
Gullord som lærer. Der deltok jeg og min kone.
Fra 1936 ble gjerne fire småpiker kledd opp i forbindelse med julen. (Herrelosjen kledde opp gutter). Dette ble en tradisjon frem til krigen brøt ut.

Vår Orden startet med Losje Nora
nr. 1 i Chicago 27. januar i 1863.
Det velklingende kvinnenavnet var neppe ment som en invitt
til Brødrenes fruer om å starte
egne losjer. Men vår Ordens første kvinnelosjer oppsto nettopp i
Amerika.
Av Broder Knut A. Olsen, Losje V Fredrikstad

Trosset tyskerne

I september 1940 fikk dameklubben, i likhet
med herrelosjene, ordre fra Gestapo om å innstille
sin virksomhet. Damene trosset forbudet og møttes privat under hele krigen. De hadde med seg
mat selv, men det ble ikke arbeidet noe utad.
Etter krigen beholdt dameklubben sitt veldedige
formål, men nå ble det datidens åndssvakesak som
ble tilgodesett.
I Fredrikstad ble Bratlia Dagsenter støttet, i
Sarpsborg Glomlia Dagsenter og i Halden fikk
Østerbo hjem for åndssvake fikk tilskudd fra
dameklubben..
Damene hadde hver sommer tur til en av medlemmenes hytter, og de hadde fellesmøter med de
andre dameforeningene i Sarpsborg og Halden.
De feiret 5 – 10 – l5 – 20 – 25 års-jubileer hvor
herrene som regel ble invitert.
Dameklubben i Fredrikstad virket frem til begynnelsen av 1980-tallet.

Loddselgere

I starten var klubben nærmest en hyggeforening.
12 – 15 damer møtte trofast, strikket og drev annet håndarbeid og pratet over en kopp kaffe og en
bit kake. De solgte lodd på gevinster som de hadde
med. Loddene kostet ti øre stykket, og foreningen
fikk inn fra kr. 6.50 til kr. 9,- per møte.
Gevinstene var så forskjellige. Et håndkle, et syltetøyglass eller et fat og lignende. En gang hadde
et av medlemmene med seg noe så sjeldent som et
stort gresskar, som ble delt i fire biter og loddet ut.

Sosialt arbeid

Etter hvert gikk noe av disse loddpengene til veldedige formål. Den første pengegaven ble overrakt
sognepresten i Glemmen, Halvor Ingolf Midtbøe,
14

Kvinnelosjer og dameklubber i Ordenen
Riddere av det Hvite Kors i USA
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rkelosjen i U.S.A. vedtok i 1911 at også
kvinner kunne opptas som medlemmer av
Ordenen, med de samme rettigheter som
mennene hadde. R.H.K. var dermed den første
norsk-amerikanske organisasjon som likestilte
kjønnene.
Den første kvinnelosje i Amerika het Synnøve,
og ble stiftet i 1911 i Chicago. Allerede året etter ble det dannet nok en kvinnelosje i Chicago.
Aftenstjernen ble stiftet 5. juli 1912, og ble den dominerende av kvinnelosjene derover.

Står godt finansielt

Følgende er sakset fra den norskspråklige avisen
Scandia i Chicago 1938:
”Aftenstjernen Losje blev stiftet av Carl C.
Knudsen ved et massemøte som Ridderne hadde
i Wabansia Hall på California Ave, den 12. juni
1912. Den 5. juli s.å. blev Aftenstjernen høytidelig innviet av Carl Knudsen, som den gang var
Ordenens Erkedrott. Losjen begynte med 109
Chartermedlemmer. Dens første President ble fru
Ingeborg Rice, som iherdig og tilfredsstillende utførte den gode begynnelse.
Aftenstjernen står meget godt finansielt. Den har
i disse hårde tider vært i stand til å møte sine forpliktelser og enda kunnet yte hjelp hvor det trengtes. Blant annet kan nevnes Bethesdahjemmet,
barnehjemmene, private familier og institusjoner.
I disse 25 år har Losjen arbeidet for å gi
kvinner stemmerett, vært delaktig i flyttingen
av Vikingeskipet til Lincoln Park, vært med
på Liberty Loan Drive, Røde Kors-arbeide,
innsamlingen av penger til Leiv Erikssonmonument, samt deltatt i 17. mai-parader og Leiv
Erikssondag-festligheter o.s.v.
St. Olavposten 2-2013

Losjen tilhører det Norske National Forbund
og de Norske Kvinners Føderasjon. Aftenstjernen
avholder også mange egne festligheter i årets løp.
Juletrefest, St. Hans-fest, samt minnegudstjenestene i mai for avdøde søstre og mange andre tilstelninger.”

Mange kvinneforeninger

Det har også vært andre norske kvinneforeninger i Amerika. Den første foreningen ble
startet så tidlig som 12. januar 1879. Tanken var
å støtte enker økonomisk. Foreningen fikk navnet The First Scandinavian Womens Burial of
Chicago - Den første skandinaviske kvinnelige
Begravelses-Forening i Chicago”. Den ukentlige
kontingenten var to cent, og på folkemunne ble
den kalt to-centen.
Det var for det meste norske kvinner som hjalp
hverandre med lån, eller garanterte for en respektabel begravelse, og på andre måter bidro med
støtte. I 1898 delte de ut totalt 150 dollar til dekning av mørkt antrekk til begravelsene og fem dollar til blomster på kistene. I 1906 hadde foreningen 700 medlemmer.

Syngende damer

30. november i 1886 ble en annen hjelpeforening
stiftet. The Norwegian Relief Association - Den
norske hjelpeforening – var forløperen til The
Norwegian Womens Society for Clothing of Poor
Children - Den norske kvinneforening til fattige
Børns Beklædning – som ble stiftet i desember
1889.
Det var også mange skandinaviske leseforeninger og sangkor i USA. I 1898 ble The
Norwegian Literary Society dannet, og det første
norske kvinnelige sangkor kom i 1915. Det het The
Grieg Ladies Singing Society. De syngende damene
brukte Hardangerbunaden som offisielt antrekk
ved opptredener.
2. april 1914 ble The Norwegian Womens Club
stiftet. Foreningen arbeidet for full frigjøring for
kvinner. Fredsaktivisten Jane Adams som fikk
Nobels Fredspris i 1931, assosierte seg som medlem av denne foreningen – og holdt foredrag over
emnet. Lucinda Jondal var foreningens president i
tre år.
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Broderlig fellesskap i Tønsberg
Det var ”stinn brakke” i lokalene
til Losje IX, Tønsberg da de sto som
den heldige arrangør av det vellykkede Fellesmøtet for St. Olav
Losjene i Vestfold og Skienslosjen.
Hyggelige hilsninger og kommentarer var en selvfølge, ispedd mange
blide ansikter og massevis av ”husker du”.
Tekst og foto: Broder Vidar Lunde

D

et er mange grunner til å huske onsdag
20. mars 2013. Ikke bare var det, det etterlengtede fellesmøtet og feiring av den 61.
åremålsdagen til RHK i Tønsberg. Det var også
FNs internasjonale dag for glede, vårjevndøgn, og
dagen da Skiens og Norges verdenskjente dramatiker Henrik Ibsen, hadde fylt 185 år. Mest munterhet i ”kappløpet” om å finne den viktigste grunnen, skapte en Broder som minnet pensjonistene
om at det var ”NAV- dag” og utbetaling av trygd.

Flere gullkorn

Kveldens Fellesmøte var historisk ettersom det
var vårt første fellesmøte i Tønsberg etter at RHK
ble en Orden som offisielt arbeider i 33 Grader.
Brodermøtet ble ledet av Tønsberglosjens Drott
Sigmund Bell Rysst som kom med tankevekkende ord etter at sangen hadde runget i den flotte,
rommelige Ridderhallen i ”Ridderbyen”: - La
Gudsfrykt, Broderlig kjærlighet og enighet alltid
vedbli blant oss. La sann moral alltid være vårt
høyeste formål, formante Broder Sigmund.
- Ved å innordne alle våre handlinger etter disse
vektige ord, vil vi alle gjøre vårt beste til også å
leve opp til Ordenens rettesnor i vårt daglige liv,
fortsatte han.

Ros til RHK

Broder Sigmund ”fra sitt sete i Øst”, kom også
med ros av ledelsen i RHK.
- Vi er heldige som er med i RHK og dermed har
skaffet oss en utvidet krets av Ordensbrødre rundt
omkring i mange fylker. Vi rundt Oslofjorden,
kan når vi ønsker det, delta på hverandres møter.
Likevel virker det som de fleste av oss har nok med
å virke i egne St. Olavs Losje. Da føles det godt og
riktig at vi har fått i gang disse fellesmøtene som
16

medfører at vi i hvert fall to ganger i Losjeåret, har
anledning til å hilse på andre Olavsbrødre.
Aktverdige Storårmann Svein Johan Mathisen,
hadde tatt turen fra Oslo.
- Fellesmøtene er en ”happening” for både
Embetsverk og Brødre. Jeg reiser rundt til forskjellige Losjer og opplever at de samme Ritualene blir
praktisert litt forskjellig, men med et sjarmerende
særpreg i hver Losje.
- Jeg er stolt over å være medlem i RHK,
sa Høyst Ærede Hærmester i Provinsiallosje
Kaupang, Robert Johnsen som appellerte til
Brødrene å gå videre i Gradene.
- Fellesmøtene tilhører Losjeårets høydepunkter. Møter vi alle ser frem til, mente Drott i Skien,
Ivar Sørensen som fikk uhemmet støtte av Drott i
Sandefjord, Vidar Nilsen.

Sørlandet bør bli med

Hærmesteren i Provvinsiallosje Kaupang,
Broder Robert Johnsen, tok ordet under ettermøtet.
- Fellesmøtene bidrar blant annet til å bli bedre kjent med nye Brødre og å hilse på Brødre fra
nabo Losjer. Ettermøtet er med på å skape sterke
bånd mellom Brødre fra forskjellige Losjer.
Broder Robert takket for et godt møte og roste
spesielt RHK i Skien, for deres gode rekrutteringsarbeid. I Ridderhallen ble det nemlig lest opp andragender for ikke mindre enn fem nye Brødre
Men Broder Robert hadde mer på hjertet: - Jeg
har et ønske. Losjene i Arendal og Kristiansand
bør bli med på fellesmøtene våre slik at alle
Losjene som til sammen danner Provinsiallosje
Kaupang, møtes litt oftere.
- Losjene på Sørlandet ligger ganske alene ”der
nede”. Det hadde vært så hyggelig om de ble med
oss. Jeg håper det kan bli en realitet, håpet Broder
Hærmester.

Aktverdige Storårmann Svein Johan Mathisen (t.v.) kastet glans over vårens fellesmøte i Tønsberg. Videre
fra venstre: Drott i Losje IX Tønsberg, Sigmund Bell Rysst, Drott i Losje X Skien, Ivar Sørensen, Drott i
Losje XI Sandefjord, Vidar Nilsen og Høyst Ærede Hærmester i Provinsiallosje Kaupang, Robert Johnsen.

Avsluttende takk

Broder Sigmund Drott takket under
Brodermåltidet.
- På en slik kveld bør våre tanker naturlig gå til
de Brødre som gjorde det mulig for oss å tilhøre
en Orden som RHK.
- La oss nå være rause med hverandre og glade
sammen over det mangfoldet av øyeblikk og dager
vi får ta del i, i våre Losjer og i RHK, avsluttet
Broder Sigmund denne minnerike kvelden.
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Brødre fra de samarbeidende St. Olavs Losjer i Skien, Larvik, Sandefjord og Tønsberg koste seg med lammesadel under Brodermåltidet da det andre fellesmøtet i Kaupang ble arrangert i Tønsberg.
St. Olavposten 2-2013
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Installasjon i Losje St Olav XII Bergen
Losje XII Bergen gjennomførte installasjon den 6. februar i år.
Installasjonen ble foretatt og gjennomført av Storårmann Svein Johan
Mathisen med Forrettende Skutelsveiner Ole Torstein Jyhne og Øistein
Asbjørnsen. Alle fra Losje St. Olav II Oslo.
Av Broder Audun Skauby, Drott Losje XII Bergen.

S

eremonien ble gjennomført på en meget stilfull og høytidelig måte, og det nye Råd og
Hird ser frem til å ta tak i viktige saker med
vekt på rekruttering og vekst og ivaretagelse og
oppfølging av alle Brødrene med mange fine møter fremover.
Allerede på første møte etter installasjon skal vi
ta opp to nye kandidater. Nytt informasjonsmøte

og rekruttering etter «hønefossmodellen» skal
gjennomføres allerede søndag 7 april.
Dette jobber vi intensivt frem mot og gleder
oss. Installasjonen ble avsluttet på tradisjonell
måte med et høytidelig Brodermåltid med mange gode taler under ledelse av Broder Stein Roar
Onarheim.

Storårmann Svein Johan Mathisen med Losje XII nye Drott, Audun Skauby flankert av Forrettende
Skutelsveiner Ole Torstein Jyhne og Øistein Asbjørnsen.

EMBETSMENN LOSJE XVI HAMAR 2013 – 2014

Den Nye Hird i Losje St Olav XII: Øverste rekke fra venstre: Ytre Losjevakt Per Rolland, Skald Jan Ivar
Hasti Kantor Sveinung Hellen, 1. Skutilsvein Stein Andre Hansen, 2. Skutilsvein Stein Erik Kleppe og
Indre Losjevakt Oddvar Selvik.
Nedre rekke fra venstre: Skattmester Leif Henne, Jarl Tom Engeberg, Drott Audun Skauby, Lendermann
Terje Helle. Kansler, Broder Kjell Nyhamn, var ikke tilstede da bildet ble tatt.
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1. rekke fra v.: K.: Ivar Madsen, J.: Ola Andersen, D.: Bjørn Johannes Myhre, L.: Morten Moen, Sk.m.:
Bjørn Johny Einarsrud.
2. rekke fra v.: Y. Lv.: Jan Syljusveen, 2.Sk.sv:. Bjørn Olav Moskaug, Kantor: Jon Anders Aasbakk, Sk.:
Harald Haug, 1. Sk.sv.: Arve Aasbakk, I. Lv.: Olav Olafsen
St. Olavposten 2-2013
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25-års Hederstegn i Losje St. Olav X Skien
På vårt Installasjonsmøte onsdag 25.april 2012 ble det delt ut 25-års
Hederstegn til to gode Ordensbrødre og tidligere Drotter i Skien,
Brødrene Geir Larsen og Odd Caspersen.

D

et var spesielt gildt og en oppmuntring
for Brødrene i Skien at nyvalgt
Storkommandør, Leif Aker, besøkte vår
losjen denne dagen. Det ble også litt historisk for

første gang å få besøk av vår høyeste embetsmann
i den sammenslåtte organisasjonen.
Han forestod en verdig og fin Installasjon i tillegg til overrekkelse av Hederstegn.

Drammen: Broder Odd Myhre flankert av Storstatholder Sigmund Lundal og
vår nye Drott Einar Evensen.

På bildet ser vi Brødrene Geir Larsen (nr. 2 fra venstre) og Odd Caspersen (nr. 3. fra venstre) Disse flankeres av Drott Ivar Sørensen og Storkommandør Leif Aker.

Installasjon i Drammen

L

osje I Drammen hadde 4. april den ære å få
besøk av Storstattholder Sigmund Lundal
som stod for Installasjon. Vikarierende
Stormarskalkene Fred Edgar Tobiassen og Roar
Grosvold fra losje III Kongsberg var med.
Før Installasjonen delte Storstattholder ut
20

Hedersbevisning til Broder Odd Myhre for 40 års
trofast medlemskap i Losje I Drammen. Odd er
en aktiv Losjebroder som har bekledd de de fleste
Embeter i losjen. Broder Odd er fortsatt aktiv i
losjen i sitt snart 89. år, og kommer på de fleste
Losjemøtene.
St. Olavposten 2-2013

Drammen: Bak fra venstre: Sk. Svein Ivar Edvardsen, 1.Sk.Tore Johansen, Y.lv Ivar Nilsen, I.lv Thor
Armand Andersen, 2.Sk. Morten Smedberg, Kant. Svein Dyve Pederesen.
Foran fra venstre: Kansler Paul Erik Engerud, Jarl Oddvar Dyve Pedersen, Drott Einar Evensen
Lendermabb Asle L Skaret, Skattmester Tore Karlsen.
St. Olavposten 2-2013
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Nye Brødre i Drammen

Stor dag for Losje V Fredrikstad

Av Paul E. Engerud, Kansler, Losje I.

D

flott og stilfull Seremoni. Det er alltid en glede å
ønske nye Brødre velkommen i vår Orden, og hvis
et er godt å se at det spirer og gror i
vi skal fortsette å være aktive og livskraftige er det
Losjene rundt om i landet. På møtet
18.03.2013 tok vi opp to nye Brødre i Losje viktig at vi hele tiden tenker rekruttering så stadig
I Drammen – Anders Fjellbu og Lennart Eriksson. nye Brødre kan få oppleve gledene og berikelsene
Ordensarbeidet gir.
Dette ble utført i henhold til Ritualene, og var en

Fra venstre mot høyre: Broder Tom Kalve, nyopptatt Broder Lennart Eriksson, nyopptatt Broder Anders
Fjellbu, Drott Einar Evensen og Broder Jan Blegeberg.

7 Moss 		
7 Moss 		
23 Otta 		
23 Otta 		
16 Hamar 		
5 Fredrikstad 		
5 Fredrikstad 		
5 Fredrikstad 		
5 Fredrikstad 		
5 Fredrikstad 		
27 Drøbak 		
16 Hamar 		
23 Otta 		
12 Bergen 		
7 Moss 		
13 Hønefoss 		
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Kristoffersen, Ståle 			
Johannessen, Bjørn 		
Kvehaugen, Ådne 			
Husom, Jan Erik 			
Rogndahl, Odd Erik		
Lithander Nilsen, Knut Jarle
Arnesen, Thomas Rene 		
Stuen, Raymond			
Haarbye, Christoffer Andreas
Beck, Terje Yngvar 			
Mikkelsen, Frode Helge 		
Kilen, Arve 				
Tøndevoldshagen, Åge 		
Johnsen, Cato 			
Grønlund, Jerry Gunnar 		
Jenssen, Ansgar S. 			

14.03.2013
14.03.2013
07.03.2013
07.03.2013
07.03.2013
06.03.2013
06.03.2013
06.03.2013
06.03.2013
06.03.2013
21.02.2013
21.02.2013
21.02.2013
20.02.2013
24.01.2013
16.01.2013

O

nsdag den 6. mars 2013 hadde vår Losje
den store glede å innvie fem nye brødre,
og dette er det største antallet vi i manns
minne har hatt på en gang. Under det etterfølgende taffelet takket Drott Rune Ramberg spesielt
de av våre Brødrene som har jobbet hardt for å få
fram de nye Brødrene.

Fra venstre: Tomas Rene Arnesen, Christoffer Andreas Haarbye, Terje Yngvar Bech, Lendermann Rino
Høistad, Knut Jarle Lithander Nilsen og Raymond Stuen

Nye Brødre

St. Olavposten 2-2013

Lendermann Rino Høistad sa i sin tale til de
nyopptatte at han håpet at de ble flinke til å møte
på våre Losjemøter. Likeledes håpet han at de vil
benyttet seg at opplæringen som blir tilbudt dem.
Til slutt overrakte han dem hver sin blomsterbukett. På vegne av de fem, takket Broder Terje
Yngvar Beck for tilliten som var vist dem.
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22 Stiklestad		
22 Stiklestad 		
26 Eidsvoll 		
19 Trondheim
19 Trondheim
18 Lillehammer
18 Lillehammer
18 Lillehammer
26 Eidsvoll 		
19 Trondheim		
23 Otta 		
10 Skien 		
10 Skien 		
12 Bergen 		
12 Bergen 		
1 Drammen 		

Brun-Svendsen, Torgeir 		
Myrland, Harald 			
Johansen, Frode 			
Aasen, Tom Morgan		
Sivertsvik, Geir 			
Frøyse, Lars Elvland 		
Fuglerud, Tore 			
Johansen, Thomas Georg		
Skoglund, Bjørn 			
Keiseraas, Are 			
Lillegård, Stein Ove 		
Aarhus, Ben Tony 			
Hotvedt, Steinar 			
Lindstrøm, Christian 		
Wolfe, Karl Aksel 			
Fjellbu, Anders 			

23.04.2013
23.04.2013
22.04.2013
18.04.2013
18.04.2013
11.04.2013
11.04.2013
11.04.2013
08.04.2013
04.04.2013
04.04.2013
03.04.2013
03.04.2013
20.03.2013
20.03.2013
18.03.2013
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Orientering fra Rekrutteringskomiteen
Da er en ny Rekrutteringskomitè
dannet, med nye og gamle deltagere. Vi ble konstituert på vårt
første møte på Gardermoen 9. juni
2012, og leder for gruppen ble Tom
Mortvedt.
For Rekrutteringskomiteen, Broder Tom Mortvedt

G

ruppen består nå av et medlem fra hver av
Provinsiallosjene, med tanke om at hvert
medlem dekker losjene tilhørende sin
Provinsiallosje. Følgende er nå med i komiteen:
John Erik Alvestrand
Losje XIX Trondheim /PLO Trøndelagen
Egil Bøgle		
Losje VII Moss / PLO Borgar
Stein Gusdal		
Losje IX Tønsberg / PLO Kaupang
Kjell Fagerland
Losje II Oslo / PLO Viken
Kurt Thu			
Losje XVII Stavanger / PLO Gula
Tom Mortvedt		
Losje XXVI Eidsvoll / PLO Miøsen
I løpet av høsten var de aller fleste av våre Losjer
kontaktet av de respektive medlemmer. Dette for
å komme mer innpå hvor ”skoen trykker” innen
rekrutteringsarbeid i den enkelte Losje. Noen ved
besøk, mens andre bare med mail eller telefon

Vårt ansvar

inntil videre. Med de medlemstall vi nå har, må
noe gjøres. Det er langt fra hyggelig lesning. Det er
innenfor hver enkelt Losje at dette arbeid foregår,
og her må hver og en ta i et tak, og det haster!

Revidert arbeidsbok

Ellers har komiteen hatt en samling
på Gardermoen samt deltatt på Drott/
Hærmestermøte i oktober. Arbeidsboken er nå
revidert til revisjon 02, likeledes Jarls Håndbok.
Disse vil legges ut på nettet. Losjene vil bli varslet
når dette er gjort.
Komiteen har også lagt merke til at det er flere
Losjer som sitter med informasjon og kunnskap
som kunne nyttes i flere Losjer. Har dere noe dere
tror andre Losjer kan dra nytte av, og som dere
selv ser fungerer i egen Losje, så la oss få vite om
det.

Send forslag

Alle forslag og gode tanker har vi i komiteen
bruk for. Send det da inn på mail adresse tmortved@online.no , og vi vil la alle gode ideer tilflyte
alle Losjer. I den anledning vil komiteen takke
for innsendt bidrag fra Losje XII Hønefoss og de
tanker som er kommet fra Losje XVI Hamar om
samarbeid mellom to eller flere Losjer. Her gjelder
det å komme fram med flest mulig ideer og evt.
nye navn.
La oss alle gjøre et felles krafttak og vise at vi
kan! Tenk deg at hver Losjebroder skaffer en ny
kandidat i løpet av ett år?

P

aradis var et sted for dem som var alt de kunne være. Der var det harmoni og
forutsigbarhet. Adam og Eva spiste frukt fra kunnskapens tre og ble bevisste på at de
kunne foreta valg. Gud var ikke lenger en ubestridt autoritet. Dette åpnet muligheten for
at de kunne spise frukt fra livets tre, bli udødelige og dermed guddommelige. Mennesket
ble følgelig utvist fra Paradis og måtte leve et liv basert på valg. Derfor har vi mulighet til å
forme oss selv slik vi ønsker, men fører det til at vi har noe mål med livet?

V

i oppholder oss i vår verden med stor selvfølgelighet. Ofte utfører vi daglige oppgaver
uten å tenke nærmere over det vi gjør. Det er som om handlingene styrer seg selv.
Vi spør ikke om vi skal gjøre det ene eller det andre, men lar en handling følge en annen.
Verden føles trygg og stabil, som om naturlovene styrer livene våre. Den friheten Adam og
Eva tok med seg ut av Paradis tenker vi ikke ofte på, for vi er opptatte med å nå mål vi ikke
kan huske å ha satt oss. Vi møter fremtiden ved å gjøre det vi har for vane å gjøre.

I

Bibelen leser vi om den unge Saul, som dro ut for å lete etter farens esler. Noe helt uventet
og uforutsigbart skjedde, for det endte med at han ble utropt til konge av Israel. Er veien til
lykke å være på rett sted til rett tid? Er flaks en vei til lykke, må det være noe som styrer flaks
og uflaks over tid. Oldtiden hadde sine guder, vi har statistiske sannsynlighetsberegninger.
Likevel kan vi skylde på utenforliggende krefter når ting går oss imot. Negative hendinger
skaper en opplevelse av meningsløshet. Men livets tilfeldigheter er frihetens pris.
Dersom livet styres av tilfeldigheter, kunne vi hatt et hvilket som helst liv med andre
mennesker rundt oss. Livet må ikke være som det er, det kan endre seg, for vi velger våre
handlinger, ikke konsekvensene av dem.

V

i går mot en åpen fremtid og forsøker å skape orden i livene våre. Livet foregår ikke
innenfor en høyere orden, men de valgene vi gjør gir våre liv mening. Mange søker
etter frihet, men den inneholder også et innslag av ufrihet, noe vi ikke har makt over. Vi
leter etter faste punkter rundt oss. Det kan være det andre gjør, eller det vi tror forventes
av oss, og gjør valg ut fra det. Men møtet med friheten skaper også en lengsel mot varige
verdier.

V

ed fødselen kommer et nytt og enestående menneske til verden. Farge på hud, hår og
øyer er forskjellig, også kropp og kroppsdeler er ulike. Alle er vi unike. Det sies vi er
skapt i Guds bilde. Derfor bør vi respektere hverandre som medmennesker og hjelpe hver
enkelt til selvaktelse. Det skaper trygghet.

V

i tenker ofte på det som skal komme, eller det som var, og glemmer å glede oss over det
vi opplever nå. Kanskje det er derfor mange får så lite ut av dagen i dag? Det er som
å sitte i en gyngestol: vi har noe å gjøre hele tiden, men det bringer oss ikke noe fremover.
”Livet må leves” sa Søren Kierkegaard for nesten 150 år siden. Salmen ”Alltid freidig når du
går” minner oss om at vi hele livet er underveis. Det er slett ikke nødvendig å skynde seg,
men det er vårt ansvar å bruke tiden riktig.

Rekrutteringskomiteen 2012 – 2014: Fra venstre: Kjell Fagerland, Jon Erik Alvestrand, Tom Mortvedt (leder), Stein Gusdal og Egil Bøgle. Leif Thu var ikke til stede da bildet ble tatt.
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Av Broder Harald Haug, Skald Losje XVI Hamar
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Neste nummer
kommer ut 15.
september 2013.
Materialfrist
15. august.
Skriv om små
og store ting
som har skjedd i
din Losje.

Brødre som har gått bort:
Fredriksen, Finn, Losje V
Født 01.11.1945
Død 09.04.2013
Etnestad, Kåre Henry, Losje XV
Født 02.07.1919
Død 06.03.2013
Davidsen, Harald, Losje VII
Født 15.05.1928
Død 03.03.2013

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

26

’The Pyramid’ © Broder Erik Audun Utistog,
Losje XIII Hønefoss.
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RETURADRESSE:
RHK-Norge
St. Olavposten
Postboks 36
3502 Hønefoss

Livet rammer oss
Livet rammer oss når vi minst venter det
Vi forsøker å si noe til et annet menneske
Vi åpner munnen i det som gjør oss vondt
Men innenfor språket står vi
som lammet, som stumme forstenede barn
Da, plutselig, innenfor det som gjør så vondt
at det ikke er til å bære
men heller ikke er til å flykte fra
springer språket og tiden lekk
og det evige strømmer inn i øyeblikket
Stein Mehren

