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Gode Ordensbrødre

J

eg skrev i forrige nummer om viktigheten av å benytte varme
sommerdager og lyse sommerkvelder til å etterfylle kroppens
energilagre for å møte høstens og vinterens utfordringer. Det
kan nå synes som om mange har gjort nettopp det.

Endelig peker pilen på nytt i riktig retning, oppover; det er stor aktivitet i svært mange losjer, og det meldes om opptagelser og andragender som leses så øyet blir stort og vått.
Det er ikke lenge siden vi på høstens Drott- og Hærmestermøte
måtte erkjenne at vi sto på stedet hvil, eller enda verre, hadde passert
en smertegrense hva medlemsmasse angikk.
Som vi alle vet er rekruttering langsiktig og hardt arbeid, og det tar
tid før resultatene synliggjør seg på statistikkene. Nå begynner resultatene å vise seg.
Min største bekymring eller trussel for vår Ordens ve og vel, er likevel ikke borte med dette. Men
den er ikke fullt så dominerende som den har vært. La oss utnytte den medvind som nå blåser over
oss, til å gi enda mer inspirasjon og energi i vårt arbeide for bygge våre losjer sterke, sunne og trygge. La suksess avle suksess, og la oss for all del ikke lene oss tilbake for å hvile på de oppnådde laurbær.
Vi er i ferd med å legge et hektisk høstsemester bak oss. Det har vært fellesmøter, Drott- og
Hærmestermøte, julemøter og 50 års jubileumsmøte for Losje XV på Gjøvik.
Det har vært en fornøyelse å delta på en rekke av disse møtene. På Storkollegiets vegne vil jeg få
takke for den oppmerksomhet og store gjestfrihet som vi møter ved slike anledninger.

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:
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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Vi er nå midt oppe i adventstiden, julen nærmer seg raskt, og dagene preges av forberedelser og
innkjøp. Slik har vi det, her på vår lille tue.
På Filippinene er det dessverre alt annet enn juleforberedelser og presanger som er i fokus. Store
deler av Filippinene ligger i grus etter den kraftigste tyfonen som noensinne er registrert. Mange
millioner mennesker er berørt.
Selv om det begynner å bli noen uker siden tyfonen herjet, og ikke lenger preger førstesidene, må vi ikke glemme disse ofre og skadelidende midt oppe i vår
egen julestri.
Tar vi dette med oss inn julen, bør vi nok gi avkall på noen presanger, og heller gi det vi evner av vår egen overflod, for å hjelpe andre som lider.
Nestekjærlighet er sentralt i Ordenens verdigrunnlag.

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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Avslutningsvis vil jeg på Storkollegiets og egne vegne ønske alle Ordensbrødre
og søstre med familier en riktig god og fredfull jul og et riktig godt nytt år.
Med Broderlig hilsen
Leif Aker
Storkommandør

St. Olavposten 4-2013

3

RENOVERING AV LOSJEHUSET AJERTUN I HAMAR
Huset driftes av selskapet Ajertun
AS. Eierne av selskapet (huset)
er Losje XVI og Druide-losjene
Nemeton og Pastos. Disse er selvfølgelig brukere og leietakere
også. Flere andre losjer er også
leietakere, og huset leies i tillegg
ut til andre selskapeligheter og
arrangement. Alle tre eierlosjene er representert i styret for
Ajertun AS.
Av Broder Nils G. Roen

I

2012 ble det foretatt spyling og skraping av
fasadene med tanke på maling. Dette avdekket behov for mye mere omfattende arbeider.
Vanninnsig i underetasjen kom også for dagen.
Det ble sluttet å skifte veggkledning på to fasadevegger, male vinduer, skifte dører og lage overbygg på inngangspartier i hovedfasaden, bygge ny
trapp til hovedinngangen, etablere tilgang for be-

vegelseshemmede i h.t. ny lov om universell utforming, samt foreta masseutskifting og ny drenering
langs hovedfasade. Underveis viste det seg også at
det var behov for omfattende isolering.
Det ble satset på dugnad blant husets eiere og
brukere for de arbeidene der dette var mulig. I
tillegg ble det gitt bidrag i form av penger, materialer, teknisk utstyr, utlån av maskiner og annet
Mange gjorde stor innsats ut fra tid og evner,
noen har til og med deltatt så og si daglig. Det kan
bli feil å nevne navn i denne flokken av arbeidsmaur. Når det gjelder ledelse må likevel vår Broder
Brede Vardeberg nevnes for sin innsats. Gjennom
sin kompetanse som arkitekt har han tatt hovedansvaret for prosjektering, styring og kontakt med
kommunens bygningstekniske etat. Hva han har
lagt ned i tid og arbeid fra de første innredningsplaner i 2010 til renovasjonsarbeidene snart sluttføres, det vet kanskje bare han selv, men vi ser at
det er en uvurderlig stor innsats.
Den 16. august ble det holdt ”mønsåsfest” for alle
bidragsytere i anledning av at hovedfasaden i hovedsak er ferdig.
Bildene viser glimt fra renoveringsprosessen, fra
forvandlingen fra skabbrev til sølvrev.

OLSOKFEIRING I LOSJE XVI

Vår Broder Einar Volla orienterte om Sons of
Norway, der han forøvrig er President i Lodge
Hamar. Tidligere domprost i Nidaros, Knut
Andresen, holdt et interessant foredrag om Olav
Haraldsson der han satte Olav inn i maktpolitisk
og historisk sammenheng i Europa før Stiklestad i
1030.
Av Broder Nils G. Roen.
Alt ble bundet sammen av musikalske innslag,
med både egne og innleide krefter.
et startet med en trivelig stund i
Etter denne vellykkede stunden i
Utvandrerkirken. Vår Skald, Broder
Harald Haug, fortalte om Olav den hellige. Utvandrerkiren var det kaffeslabberas, utlodning og sosialt samvær i lokalene til Norsk
Hans Petter Korsveien fra Losje Pastos leste dikt,
Utvandrermuseum.
både egne og andres.

Losjen arrangerte Olsokfeiring
sammen med Sons of Norway, Lodge
Hamar, på Norsk Utvandrermuseum
i Ottestad 28. juli.

D
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E. L. R. H. K.
Erke Logen af Ordenen R.H.K af de
forenede Stater i Amerika
Samlet og nedskrevet av Broder Ole M. Granum,
Losje XV Gjøvik.

F

Forbindelsene mellom medlemmene i «Nora»
losjen i Chicago og det øvrige «norske» Amerika
var selvfølgelig god. I 1866 begynner arbeidet med
å danne losjer utenfor Chicago. Foranledningen er
et besøk i «Nora» losjen fra Decorah i Iowa.
To år senere, og med tre nye losjer innmeldte i
R. H. K., hadde organisasjonen erfaring nok til
å forme sin «Grunnlov». Dokumentet ble hetende: «Constituition. Bilove eller Regler Af E. L. R.
H. K.». Det er datert Chicago 1868 og trykket i
«Skandinavens Bogtrykkeri».

or den norske utvandringen til USA var
Chicago et viktig knutepunkt på veien vestover. I den tidligste tiden var byen av stor
viktighet for nordmennenes handel og kommunikasjon. Her fantes det banker med norske og
skandinaviske eiere. Det var flere norskspråklige
aviser og det spesielle norske kirken i USA hadde
sitt arnested her.

Erke-Logen

Som vi har sett i tidligere artikler var det en betydelig og mangeartet norsk befolkning i Chicago,
men hovedtyngden av nordmennene hadde reist
vestover til Wisconsin, Iowa og ikke minst til
Minnesota.

Den nye organisasjonen ble hetende «ErkeLogen». Første del av dokumentet består av nitten
artikler som samlet er organisasjonens grunnlov
eller Constituition. Her skal vi bare ta med noen
utsnitt av disse:

Allerede tidlig på 1850-tallet hadde nordmennene slått seg ned i området rundt Madison i
Wisconsin, med det lille tettstedet Cambridge som
samlingspunkt. For å komme videre vestover inn
i Iowa måtte de krysse Mississippi ved Lansing.
Denne byen hadde vokst raskt opp på grunn av
sine gode kommunikasjoner med båttrafikk på
Mississippi og som jernbaneknutepunkt.

Art.1
§1. Denne Logs skal være kjendt ved Navn, Stil
og Titel E. L. Af Ordenen R.H.K. af de forenede
Stater i Amerika.
§2. Det er Oprindelsen af den ægte og lovlige
Orden R. H. K. I de forenede Stater af Amerika, og
beidder saadan Magt og Jurisdiction over den hele
Orden, som nedlagt i Constitutionen og Ritualerne
af Samme. Dens Myndighed strækker sig til saadanne Loger som maatte blive organiseret under
dens Charter.

Men det var Decorah som skulle bli samlingspunktet for den store norske befolkning i det
sørøstlige Minnesota og nordøstlige Iowa. Det var
på disse tre stedene at RHK’s første losjer utenfor
Chicago ble etablert.
For en driftig forretningsmann var det store
muligheter for profitt i denne situasjonen. Nye
byer vokste fram med behov av investeringer og
service. Farmerne trengte kapital, redskap og
kommunikasjon for å utnytte de store og rike
jordbruksområdene på de endeløse præriene. De
forretningsmessige forbindelser mellom disse
områdene og Chicago var meget tette fra 1860 og
utover.

§4. E. L. Alene besidder Magt til at regulere og
kontrolere det uskrevne Arbeide af denne Orden,
og at forfatte og foreskrive alle Skikke og Brug med
Hensyn til alle Ting henhørende til Samme….
§5. Til denne E. L. Hører Magten til at forandre
alle Love af almindelig Anvendelse i Ordenen

Art. 3
§1. De valgte Embedsmænd af denne Orden skal
være:
Een E. D. (Erkedrott)
Een E. J. (Erkejarl)
Een E. L. (Erkelendermann)
Bladet «Skandinaven» som utkom i Chicago, og
Een E. Sec. (Erkesekeretær)
hvis redaktør var medlem i RHK, ble snart den
Een E. Skatmester
mest leste norskspråklige avis i hele området som
Som skal blive valgte med Ballot af en Majoritet
etterhvert inkluderte Wisconsin, Iowa, Minnesota,
af alle Stemmer, i et regulært Møde….
Syd Dakota og Nord Dakota.
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§2. De udnævnte Embedsmænd af denne E. L.
Skal være:
To H. S. (Hettesvender)
Een I. K. (Indre Knarre)
Een U. K. (Udvendig Knarre)
Artikkel 4 omhandler Erkedrottens ansvar:
«Han maa høre og afsige Dom over Appeleringer
som maa blive overladte til ham fra de forskjellige underordnede Loger. Hans Bestemmelser i
alle Appeleringer saa overladte til ham, skal være
bindende paa Loger eller Personer som overlader
samme til ham…Han er bemyndiget til at modtage
Ansøgninger og bevilge Charters…»
Art. 11.
§1. Ræpresentanter til denne E. L. Skal blive valgte af Underordnede Loger af denne Orden for en
Tid af eet Aar,…….
§2. Regler for Repræsentation skal være som
følger: Enhver underordnet Loge som har under
sin Jurisdiction mindre end 50 Medlemmer skal
være berigtiget til 3 Repræsentanter og for hver
25 Medlemmer over 50 skal være berigtiget til 1
Ræpresentant.
Art. 13.
Denne E. L. Skal have et aarligt Møde hver første
Tirsdag i Febrar paa saadant Sted som E. L. Fra
Tid til Anden maatte bestemme…
Art. 16.
§1. Medlemmer af denne Orden skal være berigtiget til Adgang i alle Logers, af Samme, dersom
han viser sig kvalifiseret i det hemmelige Arbeide.
§. 2. Ingen Borger af en Stat eller Distrikt kan
blive indlemmet som Medlem i en anden Stat eller
Distrikt uden først at erholde Bifald fra en Loge
i den Stat eller Distrikt hvor en saadan Borger er
bosat.
Art. 18
Denne Constitution og Bilovene skal være den
høieste Lov af Ordenen R. H. K. Og skal være bindende paa alle Loger under deres Jurisdiction.

Bilovene

Orden, eller syv respectable Borgere af nogen By
eller Plads som ansøger om et Charter at aabne en
underordnet Loge kan blive bevilget. Enhver underordnet Loge som erholder et Charter, skal blive
aabnet af E. L. E. D. Eller et Medlem debuteret af
ham som skal levere saadant Charter og Ritual
og skal ved Aabningen deraf give de nødvendige
Undervisninger.
Art.3
Alle Reiser og andre Omkostninger paadraget ved
Aabningen af en underordnet Loge skal blive betalt
af Samme.
Art. 5
Repræsentanter af hver Loge, blive examineret af
Undersøgelses=Committeen med hensyn til deres
Berigtigelse, og naar de tager sit Sæde skal de blive
præsenteret af E. L. Sec. Med et Exemplar af E. L.
Constitution, Bilove og Regler af Ordenen.
Art. 6
§1. Dragten af denne Orden skal være en scarlagenrød Kaabe med et hvid Kors over den venstre
Skulder.
§2. Embedsmændenes Dragt skal bestaa i
Tillæggelse af en mørkeblaa Krave med Symbolet af
hans Embede.
Art. 9
Det engelske Sprog skal ikke være forbudt under Forhandlingerne i en aaben Loge, men alle
Embedsforretninger skal blive ført i det norske
Sprog.

I

kke alt innsendt stoff fikk plass i dette
nummeret. Det overskytende vil bli
trykket i nummer 1 2014, som kommer
ut 15. februar.
Redaksjonen vil benytte anledningen til å
ønske alle lesere en riktig god jul, og et godt,
nytt år.

Disse omhandler reglene for dannelser av nye
losjer:
Art. 1
Igjennem Ansøgning af syv Medlemmer af denne
St. Olavposten 4-2013
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«ENIGHED GJØR STÆRK, NORA LOGES VÆRK»
Wisconsin og senere til Freeport i Iowa. Her bygde

Om Nora losje No. 2 R.H.K. Decorah, han hotell, klesforretning, jernvare- og dagligvareforretning.
Iowa og Erkelosjemøtet der i 1869
Samlet og nedskrevet av Broder Ole M. Granum,
Losje XV Gjøvik

Besøk fra Decorah

B

are tre år etter at «Nora» losje No. 1 RHK
ble dannet i Chicago følte RHK organisasjonen seg sterk nok til å danne nye losjer
andre steder i USA.
Anledningen bød seg da en gammel kjenning av
medlemmene kom på besøk fra Decorah i Iowa på
våren 1866. Den besøkende var forretningsmannen B. O. Dahly. Han hadde året før slått seg ned i
Decorah og hadde åpnet en større klesbutikk som
var «the finest establishment west of the lakes».
Denne mannen var selvfølgelig travelt opptatt og
medlemmene i «Nora» fikk dårlig tid:
Tirsdagen den 6. Martz blev intet møde afholdt,
dog blev bestemt et extra Møde til Onsdagen den
7. Martz i anledning af B. O. Dahl fra Decorah
som indfant sig her i Anledning at Gjennemgaa og
Lære vor Ordens Hemmeligheder paa grund af en
Underordned Lodges Stiftelse i Decorah.
Ekstramøtet åpnet med at B. O. Dahlys søknad
om opptagelse i RHK raskt ble godtatt av en utnevnt komité og det var nå klart for den raskeste
karriere noen noensinne har gjort i RHK:
Han blev da Indbalotered for alle 3 Graderne
af vor Orden med en Gang og blev faareslaaet
og Antaget at B. O. Dahl skulde gjennemgaa Vor
Orden uden nogen Betaling. Her B. O. Dahl undervistes i første Grad, og uden nogen Xamen
blev han uden videre Undervist i 2den Grad og
Fremdeles uden Xamen blev han Undervist i 3die
Grad.
Hvem var så denne B. O. Dahly? Hans egentlige
navn var Bjørgulv Osmundsen Dale, og var født
11. Desember 1823 i Valle i Aust-Agder. Han hadde utvandret i 1844 fra Kristiansand med seilskipet «Columbus» og ankommet New York havn 19.
August dette året.
I flere år arbeidet han ved McCormick
Machinery Company i Chicago og la seg opp
penger som han investerte i fast eiendom i byen. I
1854 solgte han seg ut og flyttet til Whitewater i
8

Etter noen år ble det klart at Decorah var den
mest blomstrende byen i området og han flyttet
hele sin virksomhet dit. Her åpnet han i 1865
«Dahlys Emphorium». I Chicago hadde han møtt
sin første kone, Margaret Knudsen, de hadde giftet
seg der i 1848. Hun fikk slag på en forretningsreise
til Chicago og døde 1. Juledag 1867 i Decorah.
B. O. Dahly var en høyt respektert medlem av
forretningsstanden i Decorah og var en tid erkejosjedrott i RHK. Det er kjent at han var tilknyttet
frimurerne i byen «belonging to the blue lodge at
Decorah».

«Nora» losje No. 2

Decorah ligger i Winneshiek County, Iowa og
området grenser i nord til Fillmore og Houston
counties i Minnesota. Dette området ble på
1850-tallet tatt i bruk av norske immigranter og
er den dag i dag et av de mest særpregede norske
områder i midt-vesten.
Spring Grove i Houston County, Minnesota
var ved siden av Decorah nordmennenes «Byer».
Her fikk de solgt sine varer, her handlet de det de
trengte, her var det doktor og annen hjelp. I disse byene var det også norskspråklige aviser, den
mest kjente, og den lengstlevende var «Decorah
Posten».
Det var i dette sterke norske området at RHK’s
losje no. 2 ble dannet 4. September 1866. Den første drott het I. T. Billington, og losjen hadde sitt
tilhold i tredje etasje i Winneshiek County Bank,
midt i byens sentrum.
I de neste tre år ble det dannet to nye RHK
losjer, en i Lansing, Iowa og en i Cambridge,
Wisconsin. Behovet for en organisatorisk overbygning var stor og RHK dannet nå «Erke Logen af
Ordenen RHK af de forenede Stater i Amerika»
(se egen artikkel).

Erkelosjemøtet

Årsmøte for Erkelosjen RHK, ble i henhold til
«Constituionen» Artikkel 13, satt Tirsdagen den
2. Februar 1869 i Decorah. Det var ingen jernbane som gikk fram til byen den gang, så representantene fra Chicago måtte stige av toget i en
St. Olavposten 4-2013

liten by som het Canover ca. to mil fra Decorah.
Her ventet brødrene fra Decorah: «hvor nogle af
vore Brødre havde den Godhed at møde os med
Skyds, for at bringe os til Decorah. Selvfølgelig ær
vi alle glade ved Gjensynet af gamle Venner og
Bekjendte, og et hjertelig Velkommen mødte os.
Et voldsomt Uveir med Sne og Storm rasede paa
Veien fra Canover, men selv dette gjorde igrunden Touren mere tiltrækkende for os Byboere, og
Kjøreturen gik hurtig under Lystighed og munter
Sang.»
Losjebrødrene i Decorah hadde lagt mye arbeide
i å få gjestene til å føle seg velkomne: «Under vort
Ophold i Byen foranstaltedes adskillige underholdende Sammenkomster, hvoriblandt et storartet
Bal, hvor vi og de forskjellige Delegater fra andre
Steder naturligvis havde den Ære at blive indbudne, og jeg behøver nok ikke at tliføie, at vi Alle
modtog Indbydelsen. Mange af Byens dygtiske
Skandinaver var her tilstede, hvor Gemytlighed
med god Orden herskede, og hvor intet blev forsømt, der kunde gjøre Aftenen saa interessant og
behagelig som mulig.»
Flere av de norske foreningene i byen deltok i
festlighetene, deriblant Decorahs Sangforening,
som fremførte flere sanger. I sin midte hadde de
den unge poeten Th. Møller, som hadde forfattet
følgende sang, spesiallaget for erkelosje møtet:
Brødre fra det gamle Nord,
Tag imod et Velkomsord!
Hør vor Sang, forstaa dens Grund,
Tolk den dybt fra Hjertets Bund!
Vi har ikke lært at sjunge,
Men dog høit skal runge
Glad i vilden Sky;
Velkomst til vor By!
Enighed er Broderhaand!
Lad os stande Haand i Haand,
Gid den Sæd, som vi udsaaer
Bære Frugt i mange Aar!
Dette, skjønt i flere Dele
Danne vi et Hele.
Enighed gjør stærk
Nora Loges Værk.
I, som fra Chicago kom,
Lansing, Cambridge - se Jer om!
I vor Midte vil I se
Nok en Part af disse Tre;
Den indbyder Eder træde
Dandsen her med Glæde
St. Olavposten 4-2013

Til Musikens Takt
Muntre, uforsagt.
Disse dagene i Decorah må ha vært en stor og
god markering av norsk kultur og fedrelandskjærlighet. Følgende avsnitt fra møtereferatet sier det
meste om hva medlemmene av R.H.K. følte for sin
losje og sin nasjonale arv:
Fjernt fra det gamle Fædrenehjem, vidt adspredte i dette store Land, er det glædeligt og godt
engang imellem at sætte sig tilbage i den gamle
nordiske Aand, søge at vedligeholde vort eiemdommelige Præg og vor Nationalitet, og i vore
Sammenkomster opmane Minder fra vore Fædres
berømmelige Fortid. Vi bør ikke undse os for at
lade verden vide, at vi nedstammer fra gode gamle
Norden; tvertimod ihukomme at «Enighed gjør
stærk», og i alle vore Foretagender søge at virkeliggjøre denne Tanke; da skal vi ogsaa i Tidens
Løb finde, at vore Foreninger ville blive et kraftigt
Middel til at bevare den nordiske Nationalitet fra
sporsløst at forsvinde her i denne nye Verden - en
Frugt, som vi tror ikke er at foragte.
På selve erkelosjemøtet, som varte i fem dager,
hadde det møtt frem fjorten delegater fra fire RHK
losjer. Som erkelosjedrott ble valgt O. H. Lucken
fra «Nora» Losje No. 2 Decorah. Følgende komiteer ble nedsatt: «Komiteen for det hemmelige
Arbeide af Ordenen» «Komiteen for Konstitution
og Bilen» og «Finants-komiteen».
Det ble besluttet at neste erkelosjemøte skulle
settes i Cambridge, Wisconsin seks måneder senere. Det synes som om de tilreisende delegater hadde hatt en fin tid sammen med sine losjebrødre i
Decorah:
«Vi bede da vore Brødre i Decorah modtage
vor hjerteligste Tak for den venlige Modtagelse
og de behagelige Dage vi tilbragte i deres Midte,
medens vi for Fremtiden med glad Forhaabning
imødese nye Sammenkomster, hvor de gamle
Vendskabsbaand skal styrkes og nye knyttes.»
Kilder:

RHK’s protokoller, NAHA, Northfield Minnesota
«Skandinaven», Chicago, Illinois
«Decorah-Posten» Decorah, Iowa
Gerhard B. Naeseth: «Norwegian Immigrants to the
United States» volume two.
W. E. Alexander: «History of Winneshiek and Allamakee
Counties» Sioux City 1882
Edwin C. Bailey: «Past and Present of Winneshiek
County Iowa» volume II, Chicago 1913
9

LUSSINATT
Av Broder Harald Haug, Losje XVI.

L

uciadagen er oppkalt etter en katolsk jomfruhelgen og var årets korteste dag i 11
hundreår her i landet. Den lengste natten ble
kalt Lussinatten etter heksen Lussi som dro rundt
og gjorde det utrygt, spesielt for barn. Forskere
mener Lussi skyldes en sammenblanding av Lucia
og Lucifer, som er det latinske navnet på morgenstjernen og betyr ”han som bringer lys”.
I Jesaia står det: ”Å, at du falt fra himmelen, du
morgenstjerne, morgenrødens sønn!” Oldtidens
kirkefedre knyttet teksten til Djevelen og mente
han måtte være den Satan som nevnes i Lukasevangeliet og Johannes åpenbaring. Det er kanskje
derfor de gamle mente at alle onde makter som
Åsgårdsreia og de fredløse døde var ute denne
natten, da det var farlig for folk å være ute.
I 1699 falt vintersolverv på 13. desember etter
den julianske kalenderen. Da vi gikk over til den
gregorianske kalenderen i år 1700, ble dagene
mellom 18. februar og 1. mars borte dette året.
Luciadagen rykket dermed fram 10 dager fra solverv.
Den moderne Luciafeiringen oppsto i Sverige
for rundt 85 år siden. Den kom til Norge kort tid
etter, men fikk aldi samme utbredelse her som

R

i Sverige. Lucia-sangen er opprinnelig en napolitansk folkevise som omtaler en bydel i Napoli.
Den ble nedtegnet i 1835 og har fått tre svenske
varianter som alle er tilegnet helgenen Sta. Lucia.
Mørke og lys er enkle begreper som gjør at feiringen overlever. Mørket skjuler og holder ting
hemmelig. Uten lys er det ingen grenser og vi føler
oss ensomme og forlatt. Vi møter mørket i mange
sammenhenger. Når vi går ute i kveldsmørket
og om natta, er det godt å se lys foran oss. Er det
klarvær, har vi en stjernehimmel over oss som gir
en følelse av kontakt med høyere krefter. Lyset
skinner i mørket og mørket overvinner det ikke.
Mørket kommer også når vi har skyldfølelse, bebreider oss selv og holder ting skjult. Da gjør det
godt å bli tilgitt. Vi får god samvittighet og kan
begynne på nytt når noe har gått galt. Skyld og
synd er sonet, og tilgivelsen jager bort mørket slik
som sola fordriver mørket om morgenen.
Vi har våre mørke sider som vi gjerne vil skjule.
Er vi dypt fortvilet og sørgmodige, gjør det godt
med forståelse. Den springer ut av kjærlighet, som
finnes selv i det dypeste mørke, og vi går fra mørke til lys.
Mørket er fortiden vår og lyset viser vei til fremtiden. Finnes det noen bedre vei? Fra mørke, gjennom tilgivelse og til lyset, det er kjærlighetens vei.
La oss ta imot kjærligheten og bruke den slik at vi
alle får ny energi og nytt håp.

NYE BRØDRE I DRØBAK
Av Broder Tor Frode Bråthen, Losje XXVII Drøbak.

T

orsdag 31. oktober tok Losje XXVII Drøbak
opp 10 nye brødre

Øverst fra venstre: Storkommandør Leif Aker, Jan Henrik Palnes , Henning Langaard, Tony Dagfinn
Nordal, Lars Kristian Tønnes, Drott Svein Gaarder, Jarl Hans Petter Aksnes, Lendermann Tor Frode
Bråthen. Nederst fra venstre: Tony Skarpnes, Benny Myers, Stein Gunnar Slemdal, Øystein Andersen,
Snorre Øines, Tom Strand.

MELD ADRESSEFORANDRING!

edaksjonens postboks flommer over av returer merket ”ukjent adressat”.
Etter hvert har den store mengden blitt et problem for oss. Hele fem prosent
av opplaget kommer nå i retur, og det sier seg selv at dette ikke kan fortsette.
Returer koster tid, og ikke minst penger. Porto er dyrt i Norge.

Det er derfor ytterst påkrevet at alle Brødre melder adresseforandring til sin
Kansler så fort som mulig. Redaksjonen får en del meldinger om adresse-endringer,
men vi fører ikke register over Brødre-abonnentene. Redaksjonen henter adresselistene fra Ordenens databaser.
Vi videresender meldingene, og har hittil ettersendt blader dersom det bes om
det. Dette påfører oss unødvendig arbeid. Husk at bladet lages på redaksjonens fritid.

INNRYKK I STEINKJER
Av Broder Terje Kjøsnes, Skald Losje St. Olav
XXV Steinkjer

L

osje St.Olav XXV Steinkjer hadde 26. september opptak av en ny Broder. Det var Arne
Holm som ble tatt opp i 1. grad etter sedvanlig
tradisjon og seremoni.

Derfor: Meld adresseforandring til din Kansler omgående.
På bildet ser vi den nye Broderen avbildet med
sine to faddere, Trond Skevik til venstre og Roar
Olav Skatland til høyre.
10
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OPPRYKK I
STEINKJER

Ordenen Riddere av Det Hvite Kors
Losje St. Olav XVIII Lillehammer

Av Broder Terje Kjøsnes, Skald Losje St.Olav
XXV Steinkjer

I

møtet 31. oktober gikk Broder Bo
Gjøran Gåsbakk i Losje St.Olav XXV
Steinkjer opp til 2. Grad. Losjen på
Steinkjer har det siste året tatt opp flere nye
Brødre. Det er gledelig at flere nå er klare
for 2. Grad.

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.

Vi søker Sertifikatskriver
Ordenens skriver av Sertifikat for St. Olavslosjene
i RHK gjennom 11 år, Broder Svein Redigh Karlsen
fra Fredrikstad, har bedt om avløsning. Vi søker
derfor en som kan overta dette oppdraget.
Vedkommende må beherske den skjønnskriften
som er benyttet på våre Sertifikat. Vi håper noen
med denne kompetansen melder sin tjeneste
snarest til rhkok@losje.org

Nærmere informasjon om bestilling og priser og påmelding fremgår av
utsendte informasjon.
Du finner informasjon om Rikstinget 2014 her : https://lillehammer.losje.org/
Vel møtt på Lillehammer 7. - 9. mars 2014
Med broderlig hilsen
for St.Olavs losje nr. XVIII

Per Arthur Leknes
Overkommandør
Kollegiet

Kjell Inge Stubbrud
DROTT

Postadresse: Postboks 529, 2603 Lillehammer
Møtelokaler: Odd Fellow Mathisensgate 13, 2609 Lillehammer
Bankkonto : 7874.06.46507
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FELLESMØTET FOR VESTLANDSLOSJENE FEIRET SINE RØTTER
Fellesmøte for Vestlandslosjene,
Losje XII Bergen, Losje XVII
Stavanger, Losje XX Haugesund og
Losje XXI Voss ble avholdt lørdag 19. oktober 2013. Med sans for
historien ble det 30. fellesmøtet
markert med et tilbakeblikk på saker som var aktuelle første gang
Fellesmøtet ble arrangert.
Av Broder Øyvind Naustvik,
Drott Losje XX Haugesund

L

osjen ble denne gangen satt av Losje XVII
Stavanger og godt ledet av Høye Drott, Kurt
Thu. Totalt var det 53 Brødre tilstede under
møtet.
Storårmann og Storstattholder, Drott fra Losje
XII og Losje XX samt Hærmester i Provinsiallosje
Gula ble ført inn i Losjesalen. Det setter alltid en
fin ramme rundt møtene når representanter fra
Storkollegiet finner tid til å være tilstede.
Det er alltid fint å være tilstede i Fellesmøtene og
også denne gangen ble møtet i Losjesalen en god
opplevelse. Faktisk så var de Brødrene som var
tilstede en del av et 30 års jubileum, ettersom første
Fellesmøte for Vestlandslosjene ble avholdt 4.
februar 1983. Drott fra Losje XX Haugesund hadde

sakset innhold fra dette første møtet og ga en kort
orientering om hva som sto på agendaen for 30 år
siden.
Vi var også så heldige å overvære overrekking av
Losjens 25 års Hedersbevisning til Broder Einar
Fimreite fra Losje XXI Voss. Storårmann hadde
også velvalgte ord til Broder Einar. Broder Einar
hadde ordet under Brodermåltidet og fortalte at
tross sine helsemessige utfordringer så oppfordret
han oss alle til å være positive til livet og bruke
Losjen til sosial treffplass og ikke minst oppleve det
Broderlig felleskap.
Broder Truls Birkelid feiret sin 80-årsdag med sine
Brødre, og dette ble behørig omtalt i taler og gode
ord til Broder Truls. De tilstedeværende Brødrene
fikk også forståelse av at Broder Truls satte pris på
sin tid i Losjen og fortalte flere gode opplevelser
han hadde opplevd.
Den gode tradisjonen med Fellesmøte gir oss alle
en anledning til å sosialisere på tvers av egen Losje,
og ettersom årene går så merkes det at det har
utviklet seg nære og gode relasjoner blant Brødrene
i de respektive Losjer. De tilreisende Brødrene
bruker også denne anledning til å tilbringe
kvalitetstid sammen gjennom reisen og oppholdet
i Haugesund.
Gjennom Brodermåltidet opplevde vi alle et nydelig
måltid og på menyen sto høstens frukter, helstekt
hjort med tilbehør, samt en nydelig dessert.

Broder Einar Fimreite (til høyre) kveldens 25 års jubilant

Storårmann holder sin inspiserende tale under Brodermåltidet
14

Drott Losje XX Øyvind Naustvik holder tale til bursdagsbarnet Truls Birkelid (80).
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LOSJE VALKYRJEN V HØNEFOSS 50 ÅR
Lørdag 2. nov. 2013 feiret Losje
Valkyrjen nr. V Hønefoss sitt 30
årsjubileum, nøyaktig på samme
dato som den ble stiftet i 1983.
Av Grete Bjerke Haga.
Foto: Wenche Aker, Landsrådsfrue.

61

søstre fra Landslosjen og alle losjene
rundt om, alle representert, hadde frammøte i Losjelokalene i Hønefoss. Etter
servering av rundstykker og kaffe var det en feststemt samling i hallen, og gratulasjoner og gode
ord til jubilanten.

PRESIDENTMØTE

Etter møtet forflyttet vi oss til Thorbjørnrud
hotell på Jevnaker, der selve jubileumsfesten ble
holdt.
Det var gode velkomstord ved vår president
Torgunn, før en minnerik kveld startet med en
smakfull treretters middag, gode, varme ord fra
flere av gjestene, sang og vakker musikk.
Vi ble fordelt på mindre bord, der festkomiteen
hadde blandet gjester og lokale losjesøstre godt,
slik at vi kunne bli bedre kjent.
Det var et bugnende bord med gevinster, alle
kjøpte rikelig med lodd, og alle ventet like spent
på trekningen.
Det ble servert kaffe og kaker og praten gikk
livlig utover kvelden.

Et fantastisk taffel: Fra
venstre: President Torgunn
Aardal, Losje V Hønefoss,
landssekretær Åshild Li, Losje
VII Trondheim, landsmarsjall Eva Jensen, Losje VIII
Hamar.

Foto: Wenche Aker, Landsrådsfrue.

A

lle våre 11 grunnlosjer var representert på presidentmøtet 3. november. Alle sakene ble gått
grundig gjennom og alle fikk si sin mening og ble hørt. Dette er Presidentenes dag, og mye erfaring fra egne losjer blir delt med hverandre.

Fra høyre: Visepresident Trude Garmann Losje I Oslo, president Anne-Karine Hellberg Losje II
Drammen, president Ellinor Larsen Losje III Tønsberg, president Wibecke Johnsen Losje IV Bergen, president Britt Dedekam Johansen Losje VI Sarpsborg, president Anita Wedø Losje VII Trondheim, president
Inger Margrethe Bringedal Losje VIII Hamar, president Kristin Saastad Losje X Moss, president Kirsten
Bøgeberg Losje XII Haugesund, president Hege Caspersen Losje XI Skien.

Landslosje Valkyrjens Råd
ønsker alle
Valkyrjesøstre og St. Olavsbrødre
med sine familier
en Gledelig Julehøytid og et Godt Nytt år!
La harmoni, vennlighet og glede
prege oss alle.
Det er god losjeånd!

Rådet i Losje V Hønefoss:
Fra venstre: Rådsfrue Bente
Petersen Renna, president
Torgunn Aardal, visepresident Synnøve Brenno, marsjall Reidun Fremgaard.
Bak fra venstre: Kasserer
Lillan Pettersen, sekretær
Grete Bjerke Haga, vakthavende Hilde Ruud Orebråten
16
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EN RIDDERLIG DUGNAD
Ridderne av Det Hvite Kors tar
jobben på kirkegården.
Av Marit Arnesen Veimo, Verdalingen.
Tekst og foto er gjengitt med tillatelse av journalisten.

P

å medlemsmøtene stiller mannfolka i smoking. På kirkegården i Vinne er vernesko og
arbeidshansker mer høvelig antrekk.

– Vi er medlemmer i en losje der vi ønsker å ta
samfunnsansvar. Da vi så hvor uverdig forholdene
var rundt om på kirkegårdene, tilbød vi oss å klippe graset her i Vinne i sommer, sier Arne Skive.

Times jobb

Mandag kveld var andre gang at losjemedlemmene stilte på dugnad. Den første økta hadde de
for ti dager siden, og de regner med å ha ti dager
mellom hver gang de bruker gressklipperen.

Mandag var det sju personer som stilte, og de
brukte en time på arbeidet.
– Denne jobben passer oss veldig bra. Vi vil gjerne vise at vi bryr oss om det som skjer rundt oss,
og at vi ikke bare driver med selvutvikling, som er
en viktig del av samværene våre. Samtidig er det
ikke lett å finne ting som er aktuelle, og som monner litt. Derfor var denne praktiske jobben noe
som passet oss, sier Arne Skive.

Julens stillhet og ro
Stille, stille, i en stjerneklar julenatt,
øyeblikket blir som en kostelig gave.
Stillhet og tankeflukt er en dyrebar skatt,
vi kjenner litt på livet i Edens have.

Krisesituasjon

– Har dere tenkt over at budsjettet kan bli enda
strammere neste år, og at dere kanskje tar jobben
fra kirkegårdsarbeiderne, når de ansvarlige ser at
jobben blir gjort gratis?
– Jeg tror ikke vi tar jobben fra noen. Jeg tror
heller de ansvarlige skjemmes over at de ikke har
klart å hoste opp de midlene som trengs til vedlikehold. Nå har vel denne saken flere sider, men jeg
ser det som et samfunnsansvar å bry seg, og akkurat nå var det krise, sier Skive.
Han kan fortelle at situasjonen er likedan på Frosta, og der har tre firmaer pluss
Frostafestivalen gått sammen om å ansette en person til å gjøre jobben på kirkegårdene.

Stille, stille i en morgenfrisk vinterdrakt,
går den evige syklus fra mørke til hvitt.
Snøen dekker jorden i jomfruelig prakt,
som en fullkommen oase i livet ditt.
Stille, stille på en fredelig juledag,
kan menneskene samles i lys og varme.
Som en ny skapelse av det evige slag,
fordriver Julens budskap uro og harme.
Stille sitter noen i ensomhet og savn,
med minner av glede, men også i smerte.
Alle, gammel som ung, trenger den trygge havn,
med ditt besøk og ditt medfølende hjerte.
En rolig Julehelg gir kontraster og tvil,
gilde gleder blander seg med trist nostalgi.
Minner om samvær med de som ikke lenger er til,
gir mange en tankefull sårhet som strømmer forbi.
Men med rolig, vakker julemusikk i stua,
kan vi la julens sanger få fange oss inn.
Det kan være nok til å fylle oss med trua,
på en redning for menneskenes sjel og sinn.
Ivar Sørensen

PAUSE: Etter dugnadstimen er det kaffe og kaker for de brave riddere. På benken sitter Sigurd
Jeremiassen, Tor Åge Løvstad, Ronny Knutsen og Bjørn Lyngsaunet. Bak står Ken-Anwar Thørnquist,
Klaus Myran og Arne Skive.
18
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UTDELING 25 ÅRS HEDERSTEGN

FELLESMØTE I SKIEN 16. OKTOBER 2013
Losje X Skien hadde gleden av å holde fellesmøte for Losje VIII Larvik,
Losje IX Tønsberg, Losje X Skien og Losje XI Sandefjord. Det var 62 Brødre
til stede.

V

i vil gratulere Broder Arild Sagli fra Losje X Skien med 25 års hedersbevisning. Broder Arild har bidratt med mye i losjesammenheng.
Spesielt er det at han har vært Kansler i Losje X i til sammen 15 år.

Fra venstre: Drott Skien
Helge Dyngen, Broder
Arild Sagli, Hærmester
PLO Kaupang Robert
Johnsen.

JUBILANTER PÅ FELLESMØTET I SKIEN

D

rott fra Skien hadde den store glede å få gratulere følgende brødre med deres jubileum. Broder
Roar Larsen fra Losje VIII Larvik med 98 år, Broder Arne Adolfsen fra Losje IX Tønsberg med
80 år og Broder Truls Birkelid fra Losje XII Bergen med 80 år ble behørig gratulert samt tildelt
blomster og vin av Drott.

HEDER FOR 25 ÅR I TJENESTEN

Av Broder Lars Fredrik Olaussen, Losje St. Olav VII Moss.

B

roder Lars Erik Holm, Losje VII Moss, ble overrakt sitt velfortjente 25
års-merke under fellesmøtet i Moss den 17. oktober.

På bildet ser vi fra venstre Drott Lars Fredrik
Olaussen - Moss, Broder
Lars Erik Holm, Drott
Svein Gaarder - Drøbak
og Storkommandør Leif
Aker.

Bak fra venstre: Drott Skien Helge Dyngen, Drott Tønsberg Sigmund Bell Rysst, Drott Larvik Gunnar
Torp, Drott Sandefjord Vidar Nilsen, Hærmester PLO Kaupang Robert Johnsen.
Foran fra venstre: Første Fader av Norden Truls Birkelid, Broder Roar Larsen, Broder Arne Adolfsen.
20
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EMBEDSTITLER GJENNOM TIDENE

På Riksting på Kongsberg i 1931 ble de endelige navn på embetsmennene vedtatt: Drott, Jarl,
Lendermann, Sekretær, Skattmester, Skald, 1.ste
og 2.nen Skutilsvenne, 1.ste og 2.nen Losjevakt.
Sekretær ble i 1934 omgjort til Kansler.

Av Broder Knut A. Olsen, Losje St. Olav V.,
Fredrikstad

D

a vår Orden ble stiftet i 1902, var titlene til embetsmennene de samme som
ble brukt i Amerika. Det var Drott, Jarl,
Lendermann, Sekretær, Skattmester, Kapelan,
Første og Andre Hærsvend, samt Indre og Ytre
knarre.
I Amerika ble Ordenen i begynnelsen benevnt
Grand Lodge - Storlosje eller Hovedlosje. Først
den 12. oktober 1886 ble Erkelosjen formelt opprettet. Her i Norge ble Erkelosjen, med Erkestyre
og Erkeårsmøte, opprettet 22 januar 1908.
Hærsvend var den første tittelen som ble forandret, for allerede i 1907 blir dette embetet kalt
Hirdsvend. Kapelan er det neste embete som får
nytt navn. Det blir til Skald. Det ser vi av stiftelsesprotokollen til Losje IV Sarpsborg i 1915.
I 1918 blir benevnelsen Hird brukt i stedet for
Embetsmenn. Dette ordet har vært oppe til diskusjon flere ganger, da særlig i tiden rett etter andre
verdenskrig. Nazistene brukte ordet hirden om sin
organisasjon.
I 1924 kom en ny sak opp, nemlig forandring
av navn på losjene. De forskjellige losjer hadde
tatt navnet St. Olav med nummerbetegnelse etter hvert som de var blitt stiftet. Ordenens navn
”Riddere av det Hvite Kors” var kommet mer i
bakgrunnen.
Erkestyret foreslo at alle losjene skulle hete
”Riddere av det Hvite Kors” med nummer bak.
Dette fikk ikke støtte. Men det ble vedtatt å sløyfe
St. Olav og pålegge losjene å anta nye navn. De
underordnede losjer skulle selv velge sine navn,
som først måtte godkjennes av Erkestyret.
Navnforandringen trådte i kraft 1. januar 1925
og følgende navn ble godkjent:
Losje nr. I St. Olav, Drammen
Losje nr. II Harald Haardraade, Oslo			
Losje nr. III Sølvstjernen, Kongsberg			
Losje nr. IV Borgar, Sarpsborg			
Losje nr. V Vidar, Fredrikstad
På Erkelosjemøtet i Fredrikstad i juni 1928 ble
vedtaket om å endre losjenes navn tatt opp igjen.
Mange av medlemmene var i mot. Flere steder var
det direkte misnøye. Navnet St. Olav var innarbeidet, og St. Olav-losjene var kjent på vedkommende
sted og nøt alminnelig anerkjennelse.
På Erkelosjemøte ble det derfor vedtatt at «Losjer
som tidligere har hatt navnet St. Olav tillates å
gjenoppta dette med tilføyelse av nr. (romertall).
22

Ansøkning må sendes Erkestyret innen 1. januar
1929.»
I 1925 ble en ny ritualkomite valgt. Dens tre
medlemmer var alle fra Fredrikstad, og skulle
blant annet arbeide med nye navn på embetsmennene. Dette arbeidet var omfattende, og komiteen
la 1926 bare en del av arbeidet fram. Men det som
var, skapte adskillig diskusjon.
Komiteen bygget sitt forslag på Ordenens betegnelse ”Riddere”. Da riddernavnet kan sees anvendt
her i landet i år 1060, fant de at dette tidsavsnitt
burde legges til grunn for fastsettelse av navn og
betegnelser for hirden.
På den tid var Norge samlet under et rike og en
konge eller drotts herredømme. Kongen hadde
imidlertid sine jarler, som på hans vegne styrte mindre landsdeler. Komiteen foreslo derfor
at Ordenens daværende høyeste embetsmann,
Erkedrott, benevnes drott og drottene i Losjene
benevnes jarler. Man kom herved bort fra navnet
”Erke” som ikke har noen hjemmel i norsk historie i forbindelse med riddernavnet.
Så vel kongen som jarlene hadde sin hird, og da
en losjes anordning krever ti brødre, gjorde komiteen ingen forandring her. Likeledes beholdt komiteen hirdmennenes betegnelser, som er hentet
fra historien og ansees å være korrekt.
En Losjes hird ble foreslått benevnt således:
Jarl, Stallare, Lendermann, Kansler, Fehirde,
Skald, 1.ste og 2.nen Skutilsvenne, 1.ste og 2.nen
Dørvakt. Hvorfor komiteen valgte navnet Stallare
er fordi han var kongen eller jarlens høyeste tillitsmann og rådgiver. Lendermann er som før.
Kansleren var kongens skriver og man kan vel
med sikkerhet gå ut fra at jarlene hadde sine skrivere. Fehinde var den som bestyrte kongen eller
jarlenes pengevesen. Hirdsvenn kan ikke sees å ha
vært anvendt på medlemmer av noen hird, derfor
foreslo komiteen skutilsvenne, som betegner de
som gikk kongen til hånde.
Knarrer kan ikke sees å ha vært anvendt som
betegnelse for noe annet enn kjøpmannsskuter,
hvorfor komiteen foreslo dørvakt. Dette navn
er av nyere dato, men man kan ikke finne noen
passende historisk betegnelse for disse stillinger.
Riktignok hadde kongen et konstabelkorps som
benevntes gjester, men da dette ordet i vår tid har
en helt annen betydning, fant komiteen det uheldig å benytte det samme.				
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I tillegg til endring av navnene på
Embetsmennene foreslo komiteen at Erkelosje,
Erkestyre og Erkelosjemøte fikk nye betegnelser
som Rikslosje, Riksråd, Rikslosjemøte (Ting) og å
sette Riks- foran navnene på Embetene for eksempel Riks-Drott, Riks-Jarl etc.
Dette ble vedtatt på Erkelosjemøte i Sarpsborg
26 mai 1929.
Under ritualrevisjonen i 1952/53 ble det gjort
oppmerksom på at titlene Indre og Ytre Vakt
egentlig ikke hører hjemme blant Ordenens øvrige

titler. Opprinnelig het det Indre og Ytre Knarre.
Disse ble i sin tid avskaffet ved en misforståelse,
idet enkelte hevdet at knarre var det samme som
skip.
Nærmere undersøkelser har imidlertid vist at de
gamle titler har sin fulle berettigelse. Knarr i gammelnorsk språkbruk betegnet en person som var
utstyrt med nok krefter og dyktighet til å utføre de
oppgaver han var satt til.
Vi har også Knarre i det tyske språk, der det
nærmest betyr skralle eller varsle, men det ble ingen forandring. Derimot ble mest sannsynlig navnet til skutilsvennene forandre til Skutilsvein.
I dag har vi fått mange nye navn på
Embetsmenn. Jeg tenker da på titlene i høygrads-systemet. Historien om dette får komme en
annen gang. 				

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.
Losje St. Olav X ble stiftet den 25. april 1954.
Vi kommer nærmere tilbake til en utførlig innbydelse, men hold gjerne av denne dagen for
en spennende og innholdsrik dag og et godt besøkt losjemøte.
Hjertelig velkommen til Skien!
Med Broderlig hilsen
Ivar Sørensen, leder i Jubileumskomiteen
St. Olavposten 4-2013
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DROTT-/HÆRMESTERMØTE PÅ GARDERMOEN
1. - 2. NOVEMBER 2013
Det gjengitte referat er skrevet av Kansellisekretær
Fred E Thobiassen.

D

rott-/Hærmestermøte 2013 ble avviklet
på Gardermoen 1. og 2. november 2013.
Denne gang var Drott og Jarl invitert fra
St. Olavlosjene og Hærmester og Årmann fra
Provinsiallosjene. I tillegg var alle Embedsmenn i
Administrasjonskollegiet tilstede. Av øvrige gjester var følgende Brødre invitert:
Per Liljeberg Monstad, Storkantor
Per Arthur Leknes, Overkommandør i Kollegiet
Tormod Fjære, Leder av Konstitusjonskomiteen
Knut Leira, FÆOR
Olav By, IT ansvarlig i Kanselliet
Odd Caspersen, Studiekoordinator
Aage Hoel Kollegium Sirius
Jan Blegeberg, Riksarkivar
Totalt var det 73 Brødre som deltok.

Storkommandørs velkomsttale

Storkommandør ønsket i sin velkomsttale alle
hjertelig velkommen til årets
Drott-/ Hærmestermøte på Gardermoen.
Han knyttet noen ord til agendaen om hvor
viktig det er å være informert og oppdatert om de
administrative rutiner, og i særdeleshet nå hvor
mange av disse er endret i henhold til den nye
Konstitusjonen.
” Ikke alle er innforstått med Kanselliets rolle,
og derfor vil Kanselliet også på årets møte bruke
litt tid for å informere om rutiner, i den hensikt å
forbedre kommunikasjonen med losjene og deres
embedsmenn.
Det er flere saker ved årets møte, som er utenfor
Kanselliet, og som er av administrativ art. - Det er
derfor Drott og Hærmester har med sine respektive NK ’er til årets møte.
Konstitusjonen byr på en del utfordringer, så
Ordenen vil nok være i støpeskjeen en tid framover, hva det administrative angår.”
Storkommandør poengterte at opp i alt det administrative, hører det også med en dose åndelighet, representert med agendapunktene «Hjerte og
ånd» og «Ord for dagen».
Storkommandør kom inn på viktigheten av at
Konstitusjonskomiteen er blitt en viktig del av vår
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nye organisasjon, og viktigheten at vi alle holdes
orientert om de saker komiteen arbeider med.
I år, som i fjor, benyttet Storkommandør en stor
del av sin innledning til å mane deltakerne til rekruttering. I fjor ble det sagt at Ordenen var i ferd
med å nå en smertegrense når det gjelder antall
medlemmer.
”Etter ytterligere nedgang av medlemsmassen
i år, er denne grensen passert for enkelte losjers
vedkommende, og hele Ordenen bærer preg av
dette.
Medlemstallet i Ordenen synker, gjennomsnittsalderen på Brødrene øker.
Flere losjer sliter med dårlig frammøte, dårlig
økonomi og valgkomiteene sliter med å fylle opp
med frivillige i alle tillitsverv.”
Storkommandør kalte dette for slitasje, og at det
var like utbredt i PLO’ene som i grunnlosjene.
”Dette må vi gjøre noe med - nå.”
Dette er nøyaktig det samme som ble sagt i fjor.
Han refererte til tidligere Drott i Losje XXII
Stiklestad som da reiste seg og sa:
«Når Storkommandør ber oss rekruttere, så gjør
vi som Storkommandør sier»
Storkommandør sa videre:
”Ja, mange losjer har tatt dette på alvor, og jobbet målrettet med saken.
Men det finnes altså flere losjer som ikke har
tatt opp brødre i min tid som Storkommandør,
altså på over 1 og ½ år. Dette er synd og skam, for
ingen skal komme her og si at det ikke nytter. Det
øret hører jeg ikke på.
Jeg har sagt i mange år, og gjentar det nok en
gang. Det handler om hardt arbeid, og den som
ikke er villig til det, ja den lykkes heller ei.”
Han trakk deretter fram eksempler som viser at
det nytter, fjorårets vellykkede kampanje i Losje
XIII Hønefoss som tok opp 14 nye Brødre, og den
nylige gjennomførte rekrutteringsaksjonen i Losje
XXVII Drøbak, som så langt har resultert i 10 nyopptatte Brødre.
Storkommandør så fram til resten av de to møtedagene, ”hvor vi skal næres både åndelig i våre
sinn, og vi skal være sammen sosialt, og nytte tiden til å pleie Broderskapet og knytte
bånd.”
Han avsluttet med å be om at all meningsutveksling skjer i en vennlig og Broderlig tone, i
respekt for hverandre – som det høver seg gode
Ordensbrødre.
St. Olavposten 4-2013

Hjerte og Ånd			

Storprelat Even Granlunds tok oss med på en
tankevekkende reise hvor den røde tråden i innlegget var: ”Alt du vil at andre skal gjøre mot deg,
skal også du gjøre mot dem”.
[Redaksjonens. anm: Storprelat vil ikke ha innlegget gjengitt i andre medier, og vi er derfor avskåret
fra å trykke det i medlemsbladet.]

Kanselliet
Økonomi

Det ble applaudert da Storstattholder kunne
fortelle at alle utestående fordringer var nå betalt
inn til Ordenen. Han orienterte videre om at økonomien er sunn, men tatt i betrakning at RHK er
over 100 år, er vi ingen rik Orden.
” Vi har penger på bok, ca. 4,5 millioner kroner,
men mesteparten av disse midlene er bundet opp i
Ordenens fond, hvorav Forsikringsfondet er størst
med ca. 2,8 millioner. Hjelpefondet er på ca. 550
000 og Fond til Ordenens utbredelse er på ca. 589
000 kroner.
Resultatet så langt i år er ca. kr 1,8 millioner inn,
mot budsjetterte 2,4 millioner.
Storstattholder forventer at inntektene stiger noe
når losjene betaler inn kontingent for
2. halvår.
Underskuddet så langt er på ca. 172 000 kroner,
hvor årsakene er flere.
Noe avvik vil oppstå på grunn av sammenslåing
av to systemer til ett. Rikstinget i 2012 ble dyrere
en budsjettert. Dette kan vi vel kalle et historisk
underskudd.
Det er både hyggelig og nødvendig å besøke losjene, men det koster penger. Andre forhold som
er kostnadsdrivende er Installasjoner, Rikslosjens
to årlige møter i Tønsberg samt Drott- og
Hærmestermøte. Administrasjonskollegiet og komiteer koster også penger.
For å bringe balanse i driftsutgiftene med aktivitetene vil det bli foreslått en beskjeden kontingent
økning på 50 kroner pr Broder pr. halvår. Dette
medfører en merinntekt på ca. 150.000 kroner.
Vi har ikke fått den forventede økningen i medlemsmassen, og må derfor kompensere med økt
kontingent.
Vi ser også på en ny måte å kreve inn avgiftene
til Ordenen, men dette vil Storseglbevarer komme
tilbake til. Storstattholder har også sett på forslaget fra Losje V Fredrikstad, å heve forsikringsutbetalingen fra Forsikringsfondet til kr 15.000 pr
avdød Broder.
Forsikringsfondet er på kroner 2 821 325, -. Hvis
St. Olavposten 4-2013

en tar utgangspunkt i antall døde Brødre i 2012,
og hver av disse hadde fått utbetalt 15.000 kr, ville
en fått et underskudd på kroner 40.250,Med dagens aldersstruktur i vår Orden er det en
viss fare med at Forsikringsfondet «tømmes» over
tid. Så en økning av forsikringsutbetalingen krever en kontingent økning, uten at dette er beregnet. Med dagens innbetaling til forsikringsfondet
på 200 kroner, lar dette seg ikke gjøre.
Vi kan derfor ikke gå inn for å øke utbetalingen
uten samtidig å øke innbetalingen til forsikringsfondet.
Fra salen ble det kommentert at ordningen er
gammeldags og burde avvikles. Dette fikk ikke
gehør.

Kansellisekretær.

Kansellisekretær startet med å melde om
endringer i medlemsmassen siden forrige Drottog Hærmestermøte:
Antall Brødre pr. 27.10. 2012 		
1448
+ Nye Brødre og Gjeninntredelse: ((77 + 1)) 78
- Døde Brødre:			
18
- Sluttet frivillig:			
78
- Ekskludert:			
5
101
Negativ endring			(23)
1425
Antall Brødre pr. 30.10.2013			
1425
I dette tallet ligger det også 8 (12) Brødre som er
suspendert.
23 Brødre er innvilget hvilende medlemskap. 6
av disse har hatt hvilende medlemskap i over 2 år,
og må i henhold til Konstitusjonen søke på nytt,
da for 1 år. Kansellisekretær vil kontakte de losjene det gjelder, og hvem det gjelder.
I tillegg kommer 10 nye Brødre som ble tatt opp
i Losje nr. XXVII Drøbak 31.10.2013.
Disse er ikke tatt med i ovennevnte framstilling.
Kansellisekretær ga en kort forklaring om prosessen med å produsere Matrikkelen, og håpet
at neste produksjon kunne skje med bakgrunn i
databasen, og ikke som nå fra en Access database
som er til støtte. Han berømmet Losjene for den
rapportering som var gjort for å få innholdet i
Matrikkelen best mulig. Men dessverre oppstår
det noen feil. Dette håper vi bedrer seg når vi bare
bruker data fra web-en.
Han tok også med forhold som ikke var bra. Alle
endringer i en Broders status skal rapporteres.
Dette skjer ikke. En må lese seg til endringene i
referatene fra møtene. Dette er for dårlig. Det har
tatt ca. et halvt år fra en Broder er tatt opp ved en
Losje til vi har mottatt alle data. Her må det skje
en klar bedring.
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Storseglbevarer

Storseglbevarer startet med å vise fremtidige
embedsmerker av tøy som over tid vil erstatte
dagens metallmerker på embedsmenns regaliene i
St. Olavlosjene.
Det finnes ikke erstatning for tapte eller ødelagte embedstegn på lager, og det har vist seg å være
vanskelig å få laget nye. Derfor vil alle embedstegn
på regalier som blir tapt eller ødelagt, erstattet
med tøymerker. Alle Kantorer, samt en Drott, bærer allerede tøymerker.
En innfasing av merker skal skje over tid. En vil
ta hensyn til de gamle i Losjen.
Storseglbevarer startet etter pausen med å
gjennomgå forslag til kontingentendringer i
Provinsiallosjene. Gradsavgifter har stått i ro i
mange år.
De foreslåtte økninger har for en Broder som går
hele løpet fra 4. Grad til 30. Grad til nå kostet kroner 12.050,-. Dette er nå hevet til kroner 13.850,-,
en økning på kroner 1800 kroner.
Kostnadene gjennom hele syklusen blir noe «omfordelt» slik at inngangsbilletten til
4./5. Grad blir noe billigere.
Halvårsrapporteringen ble gjennomgått. Det ble
foreslått at skjemaet tilføres egen rubrikk for antall Brødre i de høyere gradsavsnitt, og at beløpet
som skal inndrives fra disse, kommer til uttrykk
på skjemaet. Det blir St. Olavslosjenes ansvar å
kreve inn den totale kontingenten.
Noen av St. Olavslosjen protesterte da de mener
det blir et merarbeid for Skattemestrene. Det var
allikevel enighet om at en kunne prøve det en periode.
Denne ordningen kan først prøves ved rapporteringen pr. 1. juni 2014.
Kanselliet foreslo å endre rutinene for utfylling
av halvårsrapporten ved at Kanselliet fyller denne
ut for alle St. Olavlosjene. Vi sparer totalt en del
tid med denne rutinen.
Bakgrunnsdata hentes fra databasen. Skjema sendes til losjene for godkjenning.
Ved uoverensstemmelser kontakter losjen
Kansellisekretær, fortrinnsvis på telefon, slik at
det blir ryddet opp med en gang. Losjene er enige
i forslaget
Storseglbevarer presiserte viktigheten at post
blir sendt tjenestevei. Alle henvendelser til
Administrasjonskollegiet skal skje til Kanselliet
ved Storseglbevarer eller Kansellisekretær. Disse
vil fordele posten til riktig mottaker.

IT-ansvarlig

Ordenens IT ansvarlig Olav By orienterte om
status og mulige framtidige IT løsninger innenfor
Ordenes virkeområde. Bland annet:
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At medlemsarkivet på web er ferdig utbygd, slik
at en kan lagre alle opplysninger om en Broders
vandring i Ordenen.
For Brødre med Gradord for 1. Grad er matrikkelvisningen tilgjengelig.
Det er mulig å lagre bilde av den enkelte Broder
i medlemsregisteret. Informasjon om framgangsmåte finnes på web siden under «Informasjon til
Losjens Råd».
Husk bildet skal være med Regalie.
Bruk av e-post skal skje gjennom Losjens egne
e-postadresse- ikke privat eller jobb adresse.
Sentral og felles regnskapsløsning er vedtatt og programmering er iverksatt – og godt
over halvt fullendt. Nåværende versjon testes
ut av tre pilotlosjer, en PLO og to St. Olavlosjer.
Tilbakemeldingene er gode, og versjon 1 forventer
å være klar ved årsskiftet.
Eiendelsregnskapet vil bli etablert som en påbygging av regnskapsløsningen, og vil se dagens
lys når regnskapsløsningene er opp og i bruk hos
alle Skattmestere og Stattholdere.

Konstitusjonskomiteen orienterer.

Konstitusjonskomiteens formann redegjorde for
sin plass i organisasjonen, og hva som var deres
oppgaver i.h.t. Konstitusjonen. Han gikk deretter
over til å orientere om saker som var behandlet etter oppdrag fra Administrasjonskollegiet.
Forslag til innføring av Vikarierende
Storkommandør og Overkommandør.
Komiteen mente at Vikarierende
Storkommandør bør endres til å være et fast
Embede og blir således Storkollegiets 10.
Embedsmann.
En falt derfor ned på anbefalingen at Vikarierende
Storkommandør skal føres inn, og vises samme
respekt som Storkollegiets øvrige Embedsmenn.
Overkommandør bør føres inn på lik linje med
Ordenens Drotter og Hærmestere.
Hans plass i Ridderhallen skal være mellom
Storkollegiets Embedsmenn og Hærmestre, og
vises samme respekt som Ordenens Drotter og
Hærmestere.
Konstitusjonskomiteen har på eget initiativ også
sett på Vikarierende Hærmesters rolle. Det er etter
hva Konstitusjonskomiteen erfarer et bredt ønske
om å bevare denne funksjonen, men at den gis et
annet og mer utfyllende mandat.
Komiteen mener at Vikarierende Hærmester
endres til å være et fast Embede, og endre navn til
Vikarierende Embedsmann.
Gjennom et nytt og mer omfattende Innstalasjonsrituale blir han således
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Provinsiallosjens 10. Embedsmann og kan ved
behov vikariere på samtlige Embedsplasser.
Embete bør kunne tillegges faste oppgaver i
Provinsiallosjen.
Som stedfortreder for Hærmester skal
Vikarierende Embedsmann vises samme respekt
som lederen.
Argumentet for denne endringen er sammenfallende med det som er skrevet for Vikarierende
Storkommandør, samtidig som vi får en smidigere
ordning med vikarer på Embedsplasser.
Konstitusjonskomiteen var fulltallig og enstemmig i sine konklusjoner.
Forslaget ble møtt med applaus.
Benkeforslag fra Losje XXIV Arendal om å føre
inn Første Fader av Norden fikk ikke gehør.
Forslag til midlertidig forenkling av Ordenens
Organisasjon.
Konstitusjonskomiteen har etter anmodning fra
Administrasjonskollegiet behandlet denne saken.
Komiteen har diskutert flere løsninger, men har
landet på følgende konklusjon.
Komiteen anbefaler at det fra og med kommende Riksting ikke velges eller innsettes
Embedsmenn i 31. Grad. Dette gjøres i henhold til
en tidsbegrenset forskrift gitt av Storkommandør
Vår oppfatning er at det i en nærmere definert
overgangsperiode må være mulig å omorganisere
arbeidsoppgavene som i dag er lagt til 31. Grad og
således sette etablering av 31. Grad på vent inntil
medlemstall og arbeidsoppgaver gjør denne etableringen nødvendig.
Noen av Kollegiets arbeidsoppgaver overtas av en Valgkomite, samt andre overføres til
Administrasjonskollegiets Kanselli.
Forslaget ble møtt med applaus.
Anklage mot Administrasjonskollegiet/
Storkommandør i forbindelse med overlevering av
nytt Charter.
Fra en Broder i Losje nr. IV Sarpsborg er det sendt
ut et brev til alle Losjene med grove anklager mot
Storkommandør og Administrasjonskollegiet.
Leder for Konstitusjonskomiteen tilbakeviste alle beskyldinger mot Storkommandør og
Administrasjonskollegiet.
Det ble understreket at det fortsatt er legalt av
Brødrene å ha meninger av hva det måtte være,
men ytringene skal gå «tjenestevei» gjennom
Losjens Råd som behandler saken og sender den
til Administrasjonskollegiet.
Konklusjonen ble møtt med applaus.
Forslag fra Losje VIII Larvik om brok av
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Ordenens Honnørtegn.
Saken har være forelagt Konstitusjonskomiteens
medlemmer.
Et flertall mener bestemt at Ordenens
Honnørtegn ikke skal trekkes ut av Ridderhallen
og brukes ved andre anledninger enn det som
enhver Ordensbroder i RHK blir belært ved
Opptagelse i 1. Grad.
Ordenens Honnørtegn skal kun gis til Ordenens
Høyeste Embedsmann når han føres inn i
Ridderhallen.
Etter hva en vet er dette en hilsen som har vært
brukt siden Ordenen kom til landet.
Går en tilbake til meget gamle Ritualer, hvor
prosedyrene ved Begravelsen var ganske så annerledes og mer omfattende, er ikke Ordenens
Honnørtegn beskrevet.
Det ble ikke noen store meningsutvekslinger, og
saken ble frafalt.
Etter en pause ga Storkommandør
Administrasjonskollegiets kommentarer og synspunkter på Konstitusjonskomiteen arbeid, med
eventuelle meningsutvekslinger.
Innføring av Vik Storkommandør. Enighet bekreftet med akklamasjon
Fremmes som sak på Riksting 2014.
Innføring av Overkommandør. Enighet bekreftet med akklamasjon.
Fremmes som sak på Riksting 2014
Innføring av Vik Hærmester, og endring av
Embedets innhold:
Enighet bekreftet med akklamasjon.
Fremmes som sak på Riksting 2014
Forslag til midlertidig endring av Ordenens organisasjonen
La 31. Grad hvile til organisasjonen blir større.
Enighet bekreftet med akklamasjon.
Fremmes som sak på Rikstinget 2014.
Beskyldninger mot Administrasjonskollegiet/
Storkommandør.
Admkollegiet og Storkommandør ble frikjent
mot akklamasjon.

Rekruttering

Storårmann innledet med at han ved sine besøk
ute merker en optimisme.
Ved diverse statistikkplansjer viste han
Ordenens medlemstilstand. Følgende plansjer ble
vist:
Medlemstall i den enkelte Losje pr 23.10.2013
Aldersfordeling på Brødrene
Antall Brødre som har sluttet (979) i tiden 1995
– 2012.
Utmelding pr. Losje pr. år
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Rekruttering i 2012 og fram til i dag
Målsetning i 2014 for den enkelte Losje.
Drott Losje nr. XVII Stavanger, Kurt Thu, fortalte om de erfaringer som var gjort ved bruk av
«Hønefoss-modellen.» Av 30 utsendte invitasjoner
var det 16 som meldte seg interesserte, og hvor det
kom 5 på infomøtet. Det ble deretter skrevet 3 andragende. Nytt infomøte i januar.
Drott Losje nr. XIII Hønefoss, Edgar
Brentebråten, orienterte om hvordan det hadde
gått med de 14 Brødrene som ble tatt opp høsten
2012. Alle har gjennomført opplæring og er tatt
opp i 2. Grad. Det står nå 8 nye Kandidater klar til
opptak i 1.G. 7 kandidater lørdag 9.november, og 1
Kandidat i desember.
Storårmann orienterte Losjene om at
alle Losjene ville få besøk av et medlem fra
Rekrutteringskomiteen, for å diskutere/samarbeide i rekrutteringsprosessen.
Storkommandør avsluttet rekrutteringssekvensen med å slå fast:
«Det er en myte at søkere må være nordiske statsborgere. Statsborgere fra andre
land kan søke, men de må godkjennes av
Administrasjonskollegiet før de blir tatt opp.»

Søndagen startet med:
Ord for dagen

Storprelat Even Granlunds tok oss med på nok
en tankevekkende reise hvor han hadde hentet
elementer fra Kong Haralds nyttårstale hvor han
blant annet hadde sagt:”Vi er skapt for å være oss
selv”.
[Redaksjonens. anm: Storprelat vil ikke ha innlegget gjengitt i andre medier, og vi er derfor avskåret
fra å trykke det i medlemsbladet.]

Orientering fra
Studiekoordinatorer

Odd Caspersen fra Studiekoordineringsgruppa
orienterte om det omfattende og hektiske arbeidet de hadde i forbindelse med å utarbeide
studiemateriell, og gjennomføre seminarer for
Embedsmenns-gruppene 2014 og 2017, etter hvert
som gradspasseringene krevde det.
2014-gruppa nådde en milepel på septembermøtet i Tønsberg, hvor Brødrene ble tatt opp i
30. Grad. Denne gruppa er nå klar til å tjene vår
Orden i alle Grader fra 1. til og med 30.G.
Hva gjenstår av arbeide? Innen februar 2014 skal
en ha utarbeidet studiemateriell for gradene 4 til
og med 8 og 26. til og med 30. I tillegg vil en følge
gruppe 2017 med seminar og forfremmelse fram
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til høsten 2016 hvor de vil ha nådd sitt mål med
30. Grad.
Studiekoordinatorene har også fått ønsker fra
Brødrene om emner for diskusjon for de ulike grader. En vil så langt en evner prøve å etterkomme
disse ønsker, spesielt med tanke om hjelp til studieveilederne i PLO.
En har i utarbeidelsen av studiemateriell valgt å
legge ritualene til grunn for materiellet, og samtidig forenkle det mest mulig. En er klar over at
noen Brødre ønsker å fordype seg ytterlig i ulike
emner, og for dem ønsker en å gi råd og tips om
materiell som går dypere ned i materien, hvis en
kan kalle det det.
Kollegiet ga sin status for sin valginnstilling.
Overkommandør Per Arthur Leknes orienterte
om valgkomiteens arbeide, samtidig som han pekte på Konstitusjonens bestemmelser. Noe av punktene han fremhevet var:
En må tillempe konstitusjonens bestemmelser
på grunn av dårlig tid. Normalt har en Rikstings
syklus på 5 år, nå er det bare 2.
Valgkomiteen er Rådet i 31. Grad – Kollegiet,
som består av 6 medlemmer.
Kollegiet skal innstille Embedsmenn til
32. Grad og 31. Grad samt 6 medlemmer til
Konstitusjonskomiteen.
Valgbare Brødre må inneha 30. Grad. En må se
bort fra regelen om 5 år i 30. Grad.
Kollegiet fremlegger sin innstilling til
Konstitusjonskomiteen.
Kollegiet presenterer sin innstilling på
Administrasjonskollegiets møte i januar 2014.
Medlemmer i Senatet kan ikke ha verv utenom
33.G
Embedsmenn kan ikke sitte i flere Råd samtidig.
Alle Losjer og PLOer er bedt å sende inn forslag
på valgbare Kandidater.
Kun fire St. Olavlosjer og en PLO sendte inn forslag. Drott- og Hærmestermøte er orientert om
disse forslagene.

Innkomne saker

Sak: fra Palmar Ruste Losje nr. XXII Otta om
utføring av Brødre som har fått tildelt 50 års
Hedersbevisning.
[Redaksjonens anm. Forslaget er ikke gjengitt i sin
helhet.]
Konklusjon: Saken tas inn i
Administrasjonskollegiet for videre behandling.
Sak: fra Losje nr. VIII Larvik Bruk av Ordenens
Honnørtegn ved en Broders bortgang.
[Redaksjonens anm. Forslaget er ikke gjengitt i sin
helhet.]
Konklusjon: Sirius lager retningslinjer.
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Sak: Forslag til endring av åpnings-/lukkingsritualer.
Storkommandør innledet og begrunnet hvorfor
en ønsket endring. Tilbakestille endringer gjort
gjennom tiden, og bringe ritualene mest mulig tilbake til de opprinnelige.
[Redaksjonens anm. Forslaget er ikke gjengitt i sin
helhet.]
Forslaget ble meget godt mottatt fra deltakerne
som avsluttet med applaus.
Konklusjon: Administrasjonskollegiet oversender forslaget til Konstitusjonskomiteen.
Konstitusjonskomiteen godkjenner og fremmer
forslaget for Rikstinget 2014.

Orientering fra Kollegium Sirius

Storårmann ga en kort orientering om
Kollegium Sirius oppgaver:
Kollegium Sirius arbeider på oppdrag fra Adm.
kollegiet. En av hovedoppgavene er Etikk og
Etikette i vår Orden.
Deres arbeid skal ikke være i konflikt med
oppgavene til Konstitusjonskomiteen eller
Ritualkomiteen.
Komiteen består av:
Storårmann (Leder)
Aage Hoel Losje XVI Hamar
Åge Berg Losje XI Sandefjord
Idar K. Loe Losje XIX Trondheim
Ivar Sørensen Losje X Skien (ny)
Oppgaver i 2013
- Seremoni ved en Broders bortgang
- Oppgradering av liten Informasjonsfolder (A4
Dobbeltbrettet)
Oppgaver i 2014
- Velkomstfolder for ny opptatte Brødre (Samme
format som Informasjonsfolderen)

Orientering fra St. Olavsposten

Da lederen av redaksjonskomiteen var forhindret fra å komme, leste Aktverdige Storårmann
opp lederens skriftlige orientering.
«På forrige års presentasjon sa jeg at det muligens var urealistisk å kunne fylle bladet med
innsendt stoff. Den uttalelsen er gledelig nok gjort
til skamme. Det siste året har redaksjonen ikke
behøvd å skrive en eneste artikkel for å fylle spaltene. Stofftilgangen er altså meget god.
Med kommende utgave, julenummeret, har vi i
2013 gitt ut 100 sider, fordelt på fire nummer.
Når det gjelder økonomi har bladet kr. 46 601,61
i disponible midler pr. 31/10-2013. Det betyr at redaksjonen må ha tilskudd på anslagsvis 8.000 for
å få ut nummer 1/14.
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Portoen blir dyrere for hvert år, mens trykkekostnadene ligger på samme nivå som fjorårets.
Vi reduserer opplaget med 100, til 1500 eks. fra og
med julenummeret. Det er til orientering andre
gang i løpet av to år at vi reduserer opplaget. Dog
gir det lite utslag i trykkeriutgiftene.
Utgifter til rekvisita etc. tilsvarer ca. kr. 800,hittil i 2013.
Jeg ber Kollegiet merke seg underskuddet når
budsjettet for medlemsbladet skal foreslås på
Rikstinget.
Da skal jeg ikke si mer – utover å minne om
minneord på nytt. Forrige års påminnelse virket,
men dessverre bare en stund. Bare gjentar at ingen
Broder bør gå ut av tiden uten noen linjer om sin
tid i Losjen i medlemsbladet.»
Det ble opplyst at Losje nr. XIII Hønefoss trekker seg fra redaksjonsansvaret, og interesserte
Losjer ble bedt om å søke. Ny Losje vil få tildelt
ansvaret på Rikstinget 2014.

Oppsummering av Storkommandør

Storkommandør oppsummerte disse to dagene
med å belyse noen punkter blant annet:
Er bekymret over medlemsmassen, og enkelte
Losjers alderssammensetning.
Håper at dette har festet seg og at det blir gjort noe
med.
Vi må begynne å øke.
Takket Storprelat for hans visdomsord lørdag og
søndag.
Storstattholder har kontroll. Et underbudsjettert
Riksting i 2012 vil føre til et underskudd – men
det er under kontroll.
Forslaget til en kontigentendring på 50 kroner +
50 kroner er overkommelig.
Er fornøyd med den støtte vi har fått i de saker
som er lagt fram,
og er takknemlig for den støtte som han som
Storkommandør fikk.
Det ble et klart nei til bruk av Ordenens honnørtegn ved begravelser/bisettelse.
Er Glad for gehør til vår forslag til Åpnings og
lukkingsritualer.
Oppfordret alle til å gjøre St. Olavposten bedre
Han takket alle for to givende dager og positive
bidrag i debatten, og ønsket alle vel hjem.
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Neste nummer
kommer ut 15.
februar 2014.
Materialfrist
15. januar.

Brødre som har gått bort:
Berg, Torbjørn			Losje
27.12.1949			22.10.2013

Nye Brødre

Mortvedt, Tom		
Losje XXVI
16.09.1940			20.10.2013

21
13
13
13
13
13
13
13
9
9
9
13
22
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
14
7
5
5
16
7
7
7
7
7
22
22
19
25
18
26
16
10
10
10

Numme, Lars Einar 		
Losje XI
15.09.1958			20.10.2013
Bøe, Finn			
Losje III
25.10.1936			15.10.2013

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

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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Voss		
Brekke, Tor Håvard		
18.11.2013
Hønefoss
Nordeng, Per Olav		
09.11.2013
Hønefoss
Salvesen, Trygve Andre
09.11.2013
Hønefoss
Baksvær, Richard		
09.11.2013
Hønefoss
Sætheren, Jon Anders		
09.11.2013
Hønefoss
Johansen, Knut		
09.11.2013
Hønefoss
Dragnes, Bjørnar		
09.11.2013
Hønefoss
Rallerud, Runar		
09.11.2013
Tønsberg
Røren, Kurt Petter		
06.11.2013
Tønsberg
Eriksen, Håkon Tveten
06.11.2013
Tønsberg
Jacobsen, Ragnar		
06.11.2013
Hønefoss
Tunes, Vegard			
06.11.2013
Stiklestad
Skogholt, Harald		
05.11.2013
Drøbak
Øynes, Snorre			
31.10.2013
Drøbak
Nordahl, Tony Dagfinn
31.10.2013
Drøbak
Andersen, Øystein		
31.10.2013
Drøbak
Slemdal, Stein Gunnar		
31.10.2013
Drøbak
Tønnes, Lars Kristian		
31.10.2013
Drøbak
Strand, Tom			
31.10.2013
Drøbak
Skarpnes, Tony		
31.10.2013
Drøbak
Myers, Benny			
31.10.2013
Drøbak
Palnes, Jan Henrik Flatla
31.10.2013
Drøbak
Langaard, Henning		
31.10.2013
Kristiansand Øvrevik, Finn			
30.10.2013
Moss		
Bratteng, Knut Ove		
24.10.2013
Fredrikstad Karlsen, Tom - Rune		
23.10.2013
Fredrikstad Sletten, Tommy		
23.10.2013
Hamar		
Saxrud, Ole Henrik		
17.10.2013
Moss		Nilsen, Tor			10.10.2013
Moss		
Svensson, Kay Tore		
10.10.2013
Moss		
Hansen, Hans Kristian
10.10.2013
Moss		
King, Eddie Roger		
10.10.2013
Moss		
Høgetveit, Haakon		
10.10.2013
Stiklestad
Rønning, Frank		
08.10.2013
Stiklestad
Rosenvinge, Audun		
08.10.2013
Trondheim Sørlie, Thomas			
03.10.2013
Steinkjer
Holm, Arne			
26.09.2013
Lillehammer Traaseth, Øyvind		
26.09.2013
Eidsvoll
Lilleseth, Henning		
23.09.2013
Hamar		
Bjøringsøy, Jan Tore		
19.09.2013
Skien		
Aune, Espen Gunnar		
18.09.2013
Skien		Grønli, Ronny			18.09.2013
Skien		
Thorsen, Trond		
18.09.2013
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Det er den draumen
Det er den draumen me ber på at
noko vedunderleg skal skje,
at det må skje at tidi skal opna seg
at hjarta skal opna seg
at dører skal opna seg
at berget skal opna seg
at kjeldor skal springa at draumen skal opna seg,
at me ei morgonstund skal glida inn
på ein våg me ikkje har visst um
Olav H. Hauge

