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Gode Ordensbrødre

D

e siste 10 år har RHK vært preget av å være en Orden i forandring, på godt
og vondt. Det har vært en prosess hvor mange har vært engasjert, og naturlig
nok hvor ikke alle har vært enige om enkelte veivalg.

Jeg håper og tror at Rikstinget i mars 2012 ble et vendepunkt i så måte, og
at vi alle nå står samlet om den kurs som er valgt. Vi som da ble valgt til
å føre Ordenen videre, vil sikkert føle behov for å foreslå justeringer eller
tilpasninger av tidligere valgte løsninger. Å gå fra 3 Grader til 33 Grader
er et stort sprang, og selv om det har skjedd gradvis i disse årene, var det
umulig å se helheten på den sammenslutningen som fant sted nå i mars.
Nå ser vi helheten, og nå ser vi også hva som bør eller kan gjøres for å
finslipe denne diamanten, vår kjære Orden.
Siden Rikstinget i mars kan vi nå registrere at en ny sentral
Rekrutteringskomite er etablert, og de har hatt sin første samling.
Komiteen, som ble satt sammen av Kollegiet i 31. Grad, ble besatt av
enkelte tidligere medlemmer for å sikre kontinuitet, samtidig som nye
medlemmer kom med for å sikre progresjon og nytenkning. Komiteen ble
også utvidet med ett medlem, slik at hver av landets seks provinser nå er
representert med ett medlem.
En annen viktig funksjon har også siden mars i år funnet sin løsning, om enn
midlertidig, men likevel fram til Riksting i 2017. Etter samtaler med Senatet har vi
funnet en løsning på hvordan studiegruppene til 2014 og 2017 skal supporteres. I
stedet for å lete med lys og lykter etter et lærerkollegium, hvor tilgang på mulige
kandidater var svært begrenset, har tre av Senatets medlemmer sagt seg villig til stille
som studiekoordinatorer.
En stor takk til Brødrene Aage Hoel, Odd Caspersen og Ole Jørgen Andresen som
stiller sin kunnskap, tid og kompetanse til disposisjon i dette viktige arbeidet.
Den tredje funksjon som ser ut til å falle på plass, er oppgaven som Første Fader av
Norden. På Rikstinget i mars fungerte Broder Truls Birkelid i denne posisjon. Han er
senere forespurt, og har nå takket ja til en slik utnevnelse på permanent basis.
Vi takker og gratulerer Broder Truls!
Arbeidet i de enkelte grunnlosjer vil gå som før, men hele vår utvikling videre
hviler på engasjementet og aktiviteten her, og at rekruttering fortsatt vil være et
nøkkelbegrep.
La meg avslutte med å ønske alle Brødrene og Valkyrjesøstrene vel møtt til høstens
semester og til engasjerende møter!
Med Broderlig hilsen
Leif Aker
Storkommandør
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Mosselosjen inn i eget hus
Mandag 2. januar 2012 ble en
merkedag for Losje VII Moss. Da
hadde Losje St. Olav VII Moss
endelig fått sitt lenge etterlengtede
hus. En mangeårig drøm var oppfylt.

K

ongens gate 36 i Moss
blir vårt nye ”hjem”.
Huset ligger sentralt til i
byen, med mange muligheter for
parkering i umiddelbar nærhet.
Vårt nye hus ble overtatt fra
Frelsesarmeen i Moss, som
hadde flyttet til sitt nybygde hus
på Jeløy.

få vårt nye hus i tilfredsstillende stand til bruk for vår
Losje, og eventuelle andre.
Kopi av Ridderhallen i Chicago
Huset er i to fulle etasjer. Første etasje omfatter inngangsparti med entré, garderobe, kjøkken og toaletter.
I tillegg til dette finnes også spisesal og peisestue.

Det er et gammelt hus med ”sjel”,
bygget ca. 1900.
Huset egner seg også til utleie
for andre arrangementer, som
brylluper, fødselsdager og andre
tilstelninger.
Umiddelbart etter overtagelsen
satte vi i gang med dugnad, for å
4
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Andre etasje inneholder en stor sal med mål på 12 x 9
meter, som blir en flott Ridderhall.
Vi har med god hjelp av gamle tegninger og
noen Losjebrødre gjort hva vi kan for å få denne
Ridderhallen til å bli tilnærmet lik den opprinnelige
hallen i Amerika!
I forbindelse med Ridderhallen vil det bli fire boder
for oppbevaring av utstyr. Her er nemlig muligheter
for utleie til flere Losjer. Det er allerede bestemt at
Valkyrjene kommer i løpet av året. Det samme gjør
også PLO Borgar.

Ridderhallen har fått en flott stjernehimmel og indirekte overlys. I tillegg har alle Embetsmennene fått
opphøyde plasser. Drott sågar ekstra opphøyd. Alle
embetsmannsplasser blir laget slik at det blir lettvint å
skifte utstyr fra Losje til Losje.
Passert 4000 arbeidstimer
I tredje etasje finnes i tillegg et rom, som er påtenkt å
bli kombinert kontor/møterom.
En stor arbeidsinnsats ligger bak tilretteleggelsen av
bygget til å fylle vårt behov som en Losje i Ordenen
RHK.
Dugnadsinnsatsen har vært
veldig stor, og i løpet av juli
passerte vi 4000 dugnadstimer.
Målet er å bli ferdig innen
tidlig september, slik at vi kan
innvie Ridderhallen torsdag 13.
september!
Det nærmer seg slutten, men
innsatsen er som sagt stor, så
håpet er der!

Tekst og foto: Broder Arne
Wallin, Losje VII Moss
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25-årsjubileum på Voss
Losje St.Olav XXI Voss vart skipa 24.
januar 1987. I helga 20.-22. januar i år
var det då god grunn til å feira 25-års
jubilanten.

Etter kyrkjebesøket gjekk turen til det flunkande nye
Kulturhuset på Voss. Her er vår eigen Drott, Broder
Per Støyva, dagleg leiar og han hadde omvisning i det
flotte bygget.

M

Her er det fleire kinosalar, bibliotek, kulturskule,
kunstutstillingar osv. Me avslutta besøket i Kulturhuset
i Panaorama-kinosalen med å sjå den nye filmen ”Voss
i 4 årstider”, som var ein imponerande flott film frå
den vakre naturen på Voss og folket som bur her.

ange av dei tilreisande gjestene kom alt
fredagskvelden og deltok saman med mange
av Vossalosjen sine eigne Brødre på eit
hyggeleg brodertreff med ledsagarar på Park Hotel
Vossevangen. Før middagen tok hotelleigar Jan Bruse
Andersen oss med i sin berømte vinkjellar. Han heldt
eit lite vinkurs, samtidig som gjestene fekk smaka på
dei edle dråpane.
Til middag fekk Brødrene velja mellom to forskjellige
meny rettar. Mange tok utfordinga og valde smalahove
med tilbehør, medan andre køyrde litt meir ”safe” og
valde tapasbuffeen.
Kvelden vart avslutta med hyggeleg Broderprat rundt
omkring i salongane på hotellet.
Lørdagen starta med omvisning i Vangskyrkja.
Steinkyrkja er bygd i 1277 i gotisk stil. Kyrkjetenar
Olav Trå viste oss rundt og fortalde den interessante
historien om denne kyrkja.
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Nyoppussa Losjehall
Losje XXI sitt Jubileumsmøte starta lørdag kl 16.00.
Losjehallen på Bjørke var nyoppussa for anledninga.I
nytt Losjehallinventar kunne Drott Per Støyva stolt
ynskja Brødrene velkomne til jubileumsmøtet i denne
vakre Losjehallen.
Av dei 100 Losjebrødrene som deltok, var omlag
70 tilreisande gjester. Nesten alle Losjar i landet
var representert. Riksjarl Leif Aker, Hærmester frå
PLO Gula og gjestande Drottar vart ynskt særskilt
velkomne.
Jubileumsmøtet var gjennomført med verdigheit og
imponerande presisjon. Eit av høgdepunkta under
møtet var tildeling av Losjens 25-års hederstegn til
Broder Sigfred Samlanes og Broder Trygve O. Kyte,
St. Olavposten 2-2012

(bilde motstående side) som Riksjarl hadde gleda av å
få festa på Brødrene sine bryst.
Storslått gåve
Under møtet vart det bore fram mange helsingar og
gratulasjonar frå Brødre og Losjer frå heile landet.
Mange kommenterte den vakre Losjehallen med dei
store flotte maleria. Drott Per Støyva kunne opplysa at
Broder Erling Bertin Bjørke og kona Guro Bjørke, som
også er eigarar av Losjelokala våre, hadde gitt ei gåve
til Losjen i høve jubileet på kr 25.000,-, og Drott takka
hjarteleg for den rause gåva.
Møtet vart avslutta ved å minnast Brødre som har gått
bort i løpet av den tida som Losjen har eksistert.
Ut i dei små timane
Jubileumsbanketten vart halden på Park Hotell
Vossesvangen. Hotellet serverte utsøkt mat med

perfekt tilpassa vinar. Drott Per Støyva heldt ei fin tale
til forsamlinga og var stolt og glad for at arrangementet
hadde gått så fint, og for at så mange kom til Voss for å
feira saman med oss.
Etterkvart tok Riksjarl og fleire Drottar ordet og
overbringa helsingar og gåver til jubilanten.
Under middagen var det underholdningsinnslag
frå Voss Kulturskule, der mange unge musikantar
imponerte med sine talent og framføringar.
Etter bankettmiddagen var det dans og hyggeleg
samvær til langt ut i dei små timane.
Av Broder Odd Hommedal.
Foto: Broder Palmar Ruste og Broder Ove Johan
Gjermo

I samband med jubileet vart det laga eit
jubileums-skrift som alle gjestene fekk.
Dette heftet inneheld informasjon om opphavet
til losjen på Voss og historia til losjen i
kortversjon.
Heftet kan også sendast på førespurnad enten
i posten eller på e-post (pdf) til dei som skulle
være interesserte.
Epost til losjen på Voss er
voss@losje.org

Fra Redaksjonen
Aller først vil redaksjonskomiteen få takke for innsendt stoff. Det har vært gledelig mye, spesielt med tanke
på at vi har hatt Losjeferie.
Dernest må redaksjonsleder beklage at en del innsendere til forrige nummer ikke fikk tilbakemelding.
Årsaken var tekniske problemer med eposten til medlemsbladet, og innsendt materiell kom simpelthen ikke
frem. Eposten skal nå fungere igjen.
Får dere ikke beskjed fra redaksjonsleder om stoffet dere har sendt er mottatt, så ring!
Til slutt en liten bønn: Send bilder og tekst separat. Ikke lim fotoene inn i tekstdokumentet. I layouten må
tekst og bilder settes på hver for seg likevel, og bildene som ”limes inn” blir som regel for små til å kunne
trykkes.
Med Broderlig hilsen
Redaksjonsleder
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SØYLENE I RIDDERHALLEN
PÅ AJERTUN
På vårparten holdt Broder Brede Vardeberg i Losje XVI Hamar et innlegg
om søylene i Losjens Ridderhall på Ajertun. Der trakk han på en fin måte
paralleller til det å være Losjebroder. Innlegget publiseres her i forkortet og
redigert form.
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R

idderhallen er søkt bygget over ideelle mål, så
nær Det gyldne snitt som mulig. Det gjelder
lengde, bredde og romhøyde. Ridderhallen på
Ajertun er rimelig nær disse ideelle mål.
I tillegg til rommets form og størrelse er det regler
for hva Ridderhallen skal inneholde av innredning
og utstyr. Dette er nedfelt i lover fra tidligere tider, og
som vi fortsatt forholder oss til. Men det er likevel gitt
en viss grad av frihet. Bare de obligatoriske tingene er
på plass og innvielsen foretatt, kan mange typer rom
benyttes til våre handlinger.
Selv om det meste i Ridderhallen er tilpasset alle
brukerne, er noe satt inn spesielt med tanke på vår
Losje. Jeg tenker på de fire søylene. To bak Drotts plass
og to bak Jarls plass.
De er viktige støttepunkter for vår hall, slik det har
vært for alle viktige bygg i alle tider. Søylene er helt
klassiske, bærende søyler, og kalles doriske søyler
– som har sitt utspring i den klassiske antikken. De
kommer fra det greske system, og disse søyletypene ble
oppkalt etter greske landområder.
Betydningsfull konstruksjon
Det er en av de eldste søyletyper som finnes. Søylene
er forholdsvis enkle og massive, og kan bære mye vekt.
De var gjerne korte, og bjelkene som hvilte på dem var
som oftest høye og solide.
På toppen av søylen finner man Kapitelet, eller
søylehodet, hvilket har utseende mest som en klemt
ring. Mellom denne og bjelken var det som oftest en
gesims eller frise som var dekorert. Nederst står den
uten basis, og står direkte på en slags fot, eller plate,
som kalles styloblat.
Ofte var skaftet riflet eller kanellert. Søylen var da noe
videre nederst enn øverst. Men skaftet var like ofte
glatt.
En søyle er en del av et skjelettsystem, som betyr det
samme som ”ordner”!
Egypterne dyrket først og fremst frem det massive
med lukkede og stengende vegger, som samtidig var
bærende elementer i byggesystemet.
Åpent og variert
Hos grekerne var det omvendt. De dyrket
skjelettsystemet for å få frem det åpne og frie.
Greske arkitekter rendyrket søylene og bjelkene som
selvstendige deler i et sammensatt bæresystem, i stedet
for en kompakt masseform.
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Den doriske søyleorden ble utviklet i andre halvdel
av det sjuende århundre før Kristus. Gjennom hele
antikken var søyletypen den mest brukte på det greske
fastlandet og i koloniene i vest. De gjorde bygg mer
fleksible og åpne, og ga mulighet til et sammensatt og
variert bærende bjelkverksystem.
Det er dette systemet og prinsippet vi prøver å
overføre til vår Ridderhall. Når vi da vet at søyler satt
i sammensatt system betyr det samme som Orden, får
dette enda større betydning i vår sammenheng.
Ved å plassere to søyler ved Drott og to ved Jarl, er
det for å understreke den betydning og bærende kraft
disse plassene har i vår Orden. Det skal understreke
respekten for disse embedsplassene og markere dette.
Dette symboliserer samtidig balansen for ”bæring” av
Losjens overbygning, ved at de er plassert i hver ende
av Ridderhallen.
Vi Brødre er alle søyler i vår Orden, og er vi derved
også med på å bære Ordenens ”tak” alle sammen. Vi
er som Brødre en sammensatt gruppe individer med
forskjellige meninger og oppfatninger av hvordan ting
bør være.
Fordeling støtter
Til tross for at dette kan være tungt og vanskelig noen
ganger, er det trolig helt nødvendig. Er vi for enige hele
tiden vil vi ikke få noen fremdrift, og alt ville stagnere.
Samtidig skal vi respektere vår Ordens arv, og forvalte
den på best mulig måte for fremtiden.
Tenk dere at vi var de levende søylene i denne
Ridderhallen og var helt enige om alle ting. Hvor ville
vi da stå? Jo, da ville vi symbolsk helt sikkert stå på
samme sted i hallen! Enighetsstedet.
Hva ville da skje? Taket i Ridderhallen ville rase
sammen! Taket er meget stort, og når vi står på bare en
plass ville det bli ubalanse – og vårt bygg ville knekke
sammen. Vi må altså fordele oss på en slik måte at
skjelettsystemet får nok understøttende punkter til at
vårt ”byggverk” fortsatt står stødig og trygt.
Vi er avhengig av fordeling, både i styrke, mening og
plassering.
Så kjære Brødre, tenk litt på dette prinsippet når
meningsutvekslingene til tider tar litt av. Muligens er
det en mening bak det; at forskjellige synspunkter er
med på å styrke fremtiden.
Av Broder Brede Vardeberg, Losje XVI Hamar
Illustrasjonsfoto: Dinematraz/Dreamstime.com
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Fulltreff på Stiklestad
Losje XXII Stiklestad markerte
sitt 25-års jubileum i historiske
omgivelser helgen 27.-29. juli 2012.

M

ange tilreisende Ordensbrødre ankom Thon
Hotell Levanger i løpet av ettermiddagen
fredag 27. juli, og fikk en varm og hyggelig
velkomst av Brødre fra Losje XXII.
Allerede her la den jubilerende Losje lista for en verdig,
fin og innholdsrik jubileumsfeiring. Alt virket godt
planlagt og gjennomarbeidet, og ingenting var overlatt
til tilfeldighetene.
Fredag ettermiddag ble deltakerne fraktet i busser til
Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Der overvar vi først
Spelet om Heilag Olav i friluftsamfiet. En fantastisk
reise tilbake til en av de viktigste begivenheter i Norges
historie. Men også en viktig begivenhet for mye rituelt
grunnlagsmateriale i vår Losje.
Jeg tok meg i at tankene fløt over i våre rituelle deler av
Losjearbeidet mange ganger i løpet av forestillingen.
Etter spelet ble det arrangert Brodertreff i
”Stiklastadir”, et langhus oppført i den stil og form det

antas å ha hatt på vikingenes tid. Der ble vi servert
vikingekost og mjød, og Brødre og ledsagere holdt
stemningen høy til ut i de små timer, da bussene tok
oss i retur til hotellet.
Tilbake til vikingetiden
Etter frokost lørdag morgen ble busset ut til historiske
omgivelser på Frosta. Turen gikk først til den plassen
der det er antatt at Frostating ble satt. På ”tingplassen”
og i en nærliggende kirke fra samme tidsepoke, ble
vi tatt 1000 år tilbake i tid gjennom engasjert og
kunnskapsrik guiding av en lokal historiekjenner.
Deretter flyttet vi oss noen kilometer ut til Tautra
Mariakloster. Der fikk jubileumsfølget oppleve en helt
spesiell høytidsstund ved å overvære nonnenes sext, en
av flere av nonnenes bønne- og sangstunder gjennom
døgnet. I denne stunden var roen og høytiden til å føle
på i ordets rette betydning.
Formiddagsturen til Frosta ble avrundet med et
smakfullt lunsjmåltid før bussene tok oss i retur til
hotellet.
Jubileumslosjen ble satt i en fullsatt Ridderhall, og
åpnet med innføring av Storkommandør, medlemmer
av Storkollegiet og besøkende Drotter og Hærmestere.
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Møtet ble gjennomført på rituelt vis, og det ble i løpet
av møtet overbrakt hilsninger til den jubilerende Losje
og dens Brødre fra mange av våre Losjer og Brødre.
Toastmaster me versefot
Jubileumsfeiringen ble som seg hør og bør avsluttet
med jubileumsmiddag for Brødrene og ledsagere
på Thon Hotell Levanger lørdag kveld. Et stilfullt
arrangement som ble åpnet av Drott i den jubilerende
Losje, Arne Skive.
Middagssamværets forskjellige deler og smakfulle
retter ble bundet sammen på en utmerket måte i
muntre ordelag – delvis på versefot - av toastmaster
Broder Kjell Pettersen fra arrangørlosjen.
Under middagen tok mange Brødre ordet for å hilse og
overbringe gratulasjoner til den jubilerende Losje.
Jeg er overbevist om at jeg har med meg alle Brødre
og ledsagere som deltok, når jeg overbringer en stor
og hjertelig takk for en perfekt og uforglemmelig
jubileumshelg til Drott og Brødrene i Losje St. Olav
XXII Stiklestad.
Av Kjell Stubbrud, Drott Losje XVIII Lillehammer

St. Olavposten 3-2012

11

Fra venstre: Åshild Lie Landssekretær, Wenche Aker Landsrådsfrue, Anne Sofie Lunde Landskasserer, Synnøve
Kristiansen Landspresident, Eva Jensen Landsmarsjall, Lindis Hovden Smeby Landsvisepresident, Jacqueline
Karin Bjørkelund Landsvakthavende

Losje Valkyrjen til Ordenen Riddere av det Hvite Kors

Landstinget i april 2012
Losje Valkyrjen til Ordenen Riddere av Det Hvite Kors avholdt lørdag 21.
april sitt Landsting på Hotell Prinsen i Trondheim.
Her møttes alle de 11 Grunnlosjene, syv representanter fra Landslosjens Råd og to suppleanter.
En fin helg hvor vi både behandlet våre saker og hadde en fin kveld og et fint taffel.
Søndag var det en fin Installasjon av det nye Landsrådet.
Av Wenche Aker
Landsrådsfrue
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Fra venstre: Aud Odsbu Losje VI Sarpsborg, Tone Britt Bliksø Losje XII Trondheim, Elin Bugge Johansen Losje
X Moss, Ellinor Larsen Losje III Tønsberg, Inger M. Bringedal Losje VIII Hamar, Tåve Flenmoren losje I Oslo,
Berit Brørby Losje V Hønefoss, Sara Moen Losje II Drammen, Hege Caspersen losje XI Skien, Wibecke Johnsen
Losje IV Bergen, Kirsten Bøgeberg Losje XII Haugesund

HUSK!
Pilegrimsled i Haugesund
22. september 2012
Vi håper mange møter opp
til en
uforglemmelig
helg
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Det 58. Ordinære Riksting i
Kongsberg 9. mars 2012
Protokoll
Redaksjonen har laget et kortfattet sammendrag av protokollen fra
Rikstinget på Kongsberg i mars. Fullstendig referat er tidligere sendt
Losjene.

73

stemmeberettigede rikslosjebrødre var
tilstede da Rikstinget offisielt ble satt. I
tillegg deltok Hærmester fra Hovedlosjen,
Hærmestere fra samtlige Provinsiallosjer og Første
Ærverdige og Opplyste Ridder, FÆOR.
Brødrene Kenneth Falck, Lars Fredrik Olaussen og
Lennart Måleng Sørli, alle Losje St. Olav nr. VII, ble
oppnevnt til å underskrive protokoll og valgattest.
Til dirigent ble valgt Riksdrott Ole Michael Granum.
Rikskansler Willy Laursen ble valgt til referent, med
Broder Fred E. Tobiassen fra Losje III som ekstra
skriver.
Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.
Riksdrott ønsket alle Rikslosjebrødrene velkommen til
det 58. Ordinære Riksting, og håpet at forhandlingene
denne gang også ville skje i en god Broderånd, slik
det høver seg vår Orden. ”Dette er et historisk RT
da den endelige sammenslåingen skjer og hvor vår
Orden fra nå av skal arbeide i 33 Grader. Dette er et
veiskille i vår Orden. Denne helgen vil bli hektisk,
givende og meningsfull. Aldri tidligere er det tatt
slike beslutninger med de følger, som vi må ta denne
helgen.”
Deretter ga Riksskald til beste noen gode visdomsord
om det viktige arbeid tinget skulle utføre den helgen.
Beretning
Beretningen var tidligere sendt ut til alle delegater
og komitemedlemmer. Kun enkelte punkter ble
derfor kommentert av Riksdrott og Rikskansler. Av
beretningen fremkom det blant annet at antallet
Brødre ved Rikstingets åpning var 1450.

Beretningen ble enstemmig vedtatt.
Regnskap
Rikskattemester redegjorde for regnskapet. Ordenen
har en god likviditet, men er sårbar for større,
uforutsette utgifter.
Regnskapet ble enstemmig vedtatt.
Ordenens fond
Både forsikrings- og hjelpefondet har god likviditet.
Regnskapene ble enstemmig vedtatt.
Regnskap for Ordenes utbredelse
Har god likviditet. Lånet til Hovedlosjen er økt med
147.000,Regnskapet ble enstemmig vedtatt.
Regnskap for Hovedlosjen
Riksskattmester orienterte om regnskapet.
”Selv om Hovedlosjen har et underskudd i perioden
på kr 82.000,-, har RHK generelt en tilfredsstillende
økonomi, men den er sårbar dersom uforutsette ting
skjer.”
Regnskapet for Hovedlosje ble enstemmig vedtatt.
St. Olavsposten
Periodisert regnskap for St. Olavposten viste et
overskudd på kr 15.000,Regnskapet for St.Olavsposten ble enstemmig vedtatt.
Revisorberetning for Ordenes regnskaper:
Broder Halvdan Feen leste revisorberetningen som
også omhandlet regnskap for St. Olavposten. Revisor
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hadde merknader til manglende/sen innbetaling fra
Losjene. Han henstillet til Drottene om å følge med
Skattmesters arbeid.

Forslag fra Riksrådet - Bæring av Gradsbånd
For å tilpasse og samordne bruken av Gradsbånd, har
Administrasjonsutvalget foreslått

Forslag fra Riksrådet:
Etter syv år som Redaksjonskomite for St. Olavposten,
ønsket Losje St. Olav nr. XV avløsning. Losje
St. Olav nr. XIII hadde søkt om å få overta som
Redaksjonskomite, en søknad Riksrådet støttet.

at Embedsmenn i St. Olavskapitèlet som innehar 4.
Grad eller høyere skal benytte sitt Gradsbånd på møter
i St. Olavlosjene. Dette forslaget er bifalt av Riksrådet
og Hovedlosjen.

Det ble enstemmig vedtatt at Losje XIII tok over som
Redaksjonskomite
Forslag fra Riksrådet ang. endring av Ritualene i St. Olavlosjene
Grunnet nye Embedstitler, har Riksrådet måttet endre
disse i Ritualene. I og med at Kantor skal Installeres,
hadde Riksrådet sammen med Ritualkomiteen, laget
et forslag til Installasjonstekst, som Riksrådet foreslo at
Rikstinget godkjente.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Det er imidlertid ikke klart uttrykt i Lov eller
Forskrifter, og inntil det skjer var dette ønsket vedtatt
som prinsipp.
Vedtatt mot 5 stemmer.
Kontingent
Riksrådets forslag var å ikke øke kontingenten.
Rådet la til grunn tilnærmet samme utbetalinger fra
Forsikringsfondet, men må ta en viss reservasjon på
dette punktet hvis det blir nødvendig med justeringer.
Riksrådets forslag ble enstemmig vedtatt.

Embedsmenn 2012
32. Grad:

Storkommandør 		Leif Aker			Losje XXVII
Vik. Storkommandør 		
Sven Erik Hammer		
Losje XVI
Storårmann			Svein Johan Mathisen		Losje II
Storprelat			Even Granlund		Losje XVIII
Storkantor			Roar Svendsen			Losje XXV
Storvokter			John Bakkane			Losje XVI
Storseglbevarer		
Terje Johan Aasgaard		
Losje VII
Storstattholder			Sigmund Lundal		Losje XX
1. Stormarskalk		
Øistein Andersson		
Losje IV
2. Stormarskalk		
Stein Johannessen		
Losje XVI

31. Grad:

Overkommandør		
Per Arthur Leknes		
Losje XIX
Vik. Overkommandør		Arne Karlsen			Losje XIX
Overårmann			Ellef Wahlstrøm		Losje XX
Overprelat			Nils Gustav Roen		Losje XVI
Overkantor			Per L. Monstad		Losje IV
Overvokter			Idar K. Loe			Losje XIX
Overseglbevarer		Olav Pettersen			Losje XIX
Overstattholder		Helge Nilsen			Losje XIX
1.Overmarskalk		Bjørn Staff			Losje XIII
2.Overmarskalk		Ansten Hegsvold		Losje XVI
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Budsjett 2012-2014
Riksskattmester presenterte Riksrådets forslag til
budsjett for kommende termin. Budsjettet balanserer
med et overskudd på kr 11.800,-.
Riksrådets forslag til budsjett ble enstemmig godkjent.
Diverse orienteringer:
St. Mikael Hovedlosje. Det ble henvist til orienteringen
i Beretningen.
Kollegium Sirius. Kollegium Sirius skal være
Ledestjernen i Ordenen og se til at Ritualer og
Seremonier og skikker følges og etterleves.
Leder av Kollegium Sirius, Aage Kr. Hoel, minnet om §
1 i Konstitusjonen. De har jobbet med nye Ritualer for
«Tildeling av nytt Charter.» Arbeider nå med «Opptak
av ny Broder»
Rekrutteringskomiteen
Komiteens formann Tom Mortvedt ga en bred
orientering om komiteens arbeid. Han avsluttet med å
takke for seg, da mandatet går ut ved dette Riksting.
St. Olavposten
Riksdrott ga en kort orientering, og påpekte at en
av St. Olavspostens utfordringer er mangel på stoff.
Han henstilte til alle losjene om å bidra med stoff.
Han takket på vegne av Losje XV, og presiserte at det
hadde vært hyggelig å stå som redaksjonskomite i den
perioden de har hatt ansvaret.
Valg
Valgkomiteens formann, Tor Gustavsen, Losje XIII,
redegjorde for det arbeid som er nedlagt i komiteen
som har bestått av Brødrene Tore Evertsen Losje XVII,
Rolf Wedø Losje XIX, Gunnar Torp Losje VIII, Gunnar
Jørgensen Losje XVI, Vegard Myhrvold Losje XV, Hans
Dahlmann, Losje VII.
Valgkomiteens innstilling var enstemmig. Alle ble
enstemmig valgt. (se oversikt side 15)
I tillegg hadde følgende Brødre frivillig tatt på seg
oppgaver slik:
1.Vik. Storprelat Knut Olav Sunde
Losje XIII
2.Vik. Storprelat Kjell Nyfløt		
Losje XVIII
Disse ble godkjent av delegatene, da de ikke skulle
stemmes over.
Rekrutteringskomité
Riksrådet diskuterte på møte 3. januar 2012
medlemssituasjonen, grunnet stor avgang og dårlig
rekruttering. Riksrådet ønsket derfor at arbeidet i
Rekrutteringskomiteen fortsetter.

Det ble besluttet at det nye Rådet skal legge frem
forslag til ny Rekrutteringskomité.
Det 59. Ordinære Riksting 2014
Da sakspapirene ble sendt ut var det ingen Losjer
som hadde søkt om å få avholde det 59. Ordinære
Riksting i 2014. I ettertid hadde flere Losjer søkt, samt
at det fremkom benkeforslag under møtet. Riksrådet
fremmet forslag for Rikstinget om at Losje St. Olav nr.
XVIII tildeles oppgaven som teknisk arrangør av det
59. Ordinære Riksting 2014.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Sak nr 13: Signering av Konstitusjonen
I henhold til Konstitusjonens avsnitt 17, skulle alle
Embedsmenn og delegater ved Rikstinget 2012 signere
ett eksemplar av Konstitusjonen fra den dato den trer
i kraft. Dette eksemplaret er arkiveksemplar, og skal
bevares som historisk dokument.
Underskriftene er bevitnet av Storkommandør,
Storseglbevarer og Konstitusjonskomiteens formann.
Riksrådet foreslo Broder Tormod Fjære som
Konstitusjonskomiteens formann. Begrunnelsen
for forslaget er hans lange fartstid som
Hærmester i Hovedlosjen, og sett i forhold til
kompetanseoverføring.
Alle delegatene signerte Konstitusjonen.
Fred Edgar Thobiassen (s)
Willy Laursen (s)		

Referent		
Referent

Protokollen ble godkjent.
Kenneth Falck (sign)
Lars Fredrik Olaussen (sign)
			

!

Lennart Måleng Sørli (sign).

Husk materiellfristen til St.
Olavposten nummer 4

10. november
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Ordenen Riddere av Det Hvite Kors
Losje St. Olav III
Kongsberg

1912 - 2012
Gode Ordensbrødre

Kongsberg august 2012

Losje St. Olav III Kongsberg feirer sin 100 års åremålsdag lørdag 17. november 2012.
I denne forbindelse ønsker Losje St. Olav III å invitere Brødre fra det ganske land til en markering av
denne store dagen.
Feiringen vil bli gjennomført med omvisning på Bergverksmuseet, Festlosjemøte i 1. Grad på
ettermiddagen og Bankett for Brødre på kvelden. Alt vil bli gjennomført i egne lokaler. Vi håper på en
stor deltagelse på denne feiringen og håper at mange Brødre vil ta seg tid til å besøke Kongsberg og
Losje St. Olav III på denne dagen
Aktivitetsplan for jubileumsdagen blir som følger:
1200 – 1230 Lunch i Logegården (pris NOK 150 med drikke)
1245 – 1430 Omvisning i Sølvverkets museer (5 minutters gange fra Logegården
(pris NOK 80))
1630 – 1830 Festlosjemøte i 1. Grad i Ridderhallen
1900 – 1930 Servering av aperitiff
1930 – 2200 Bankett (pris NOK 850 for tre retter med 3 glass vin)
2200

Sosialt samvær (det vil være bar med anledning til å kjøpe ulike typer drikke)

Losje III har reservert hotellrom på Gyldenløve Hotell og på Vandrerhjemmet (hotellstandard på
rommene). Hotellrommene betales av den enkelte til hotellet, men tildelingen vil bli administrert av
Losje St. Olav III.
Pris for rommene er:

Gyldenløve
Kongsberg Vandrerhjem

NOK 895,NOK 750,-

Detaljert påmeldingsskjema vil bli sendt ut til alle losjer. Frist for påmelding vil være 15. oktober
2012. Påmelding sendes til kongsberg@losje.org og det må angis hvilke deler av arrangementet som
den enkelte Broder ønsker å delta på og om det ønskes hotellrom.
Innbetaling til konto: 2291.15.14374.
Vel møtt på Kongsberg 17. november 2012.
For Losje St. Olav III
Jubileumskomiteen for 100-årsjubileummet
St. Olavposten 3-2012
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planlegging ga uttelling
Det 58. ordinære Riksting
Losje St. Olav III Kongsberg var
teknisk arrangør av Riksting 2012. I
denne artikkelen tar losjens Drott et
tilbakeblikk på gjennomførelsen av
arrangementet.

L

osje St Olav III Kongsberg ble på Riksting 2010
tildelt å være teknisk arrangør av Riksting 2012.
Riksting 2012 ble en viktig milepæl for vår
Orden, da dette rikstinget fullførte innføringen av at
vår orden nå skulle arbeide i 33 grader. Det ble derfor
ansett som en stor ære å få tildelt dette arrangementet.
Losje III la derfor all sin prestisje i at dette skulle bli et
prikkfritt gjennomført arrangement.
Forberedelsene til arrangementet startet allerede med
søknaden. Da det var klart at arrangementet var tildelt
Losje III, startet detaljplanleggingen av arrangementet.
Det ble opprettet en gruppe med tittel «Arbeidsgruppe
Riksting 2012» bestående av i alt seks Brødre
med Drott som leder. I tillegg ble det etablert en
referansegruppe bestående av tre erfarne Losjebrødre.
Denne gruppen skulle benyttes for rådgivning.
Meningsutveksling i fordragelighet
Arbeidet foregikk også i nært samarbeid med
avgått Riksseremonimester og avgått Seglbevarer
i Hovedlosjen. Disse deltok også i noen av våre
planleggingsmøter.
Fredag 9. mars var avsatt til arbeidsmøtet, kulturelt

innslag og sosial sammenkomst. Den enkelte delegat
ble ved fremmøte behørig registrert og medbrakt
fullmakt kontrollert. Lunsj ble servert samtidig med
registreringen som første punkt på dagens agenda.
Arbeidsmøtet ble gjennomført i henhold til oppsatt
agenda. Det ble flere meningsutvekslinger under
møtet, men ikke mer enn man kan forvente. Valg av
Storkollegiet og Kollegiet ble foretatt i henhold til
valgkomiteens innstilling. For detaljer om det enkelte
agendapunkt, henvises det til referat med vedlegg
utsendt av avgått Rikskansler.
Riktig mikrofonbruk
En erfaring fra arbeidsmøtet ble at selv om man
benyttet høyttaleranlegg, er ikke alltid utstyrets kvalitet
en garanti for suksess. Talen ble til tider ble vanskelig å
oppfatte. Det å kunne bruke en mikrofon riktig er også
en kunst.
Neste post på programmet var minikonsert i
Kongsberg kirke med En meget engasjert kirketjener
fortale om kirkens og byens historie. Dette ble derfor
en meget minneverdig stund med god orientering og
fin musikk.
Bankett i Smeltehytta
Kvelden ble avsluttet med middag i Logegården for
gjester og delegater.
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Lørdag 10. mars var avsatt til to Losjemøter.
Det første var i henhold til den gamle organisasjonen
og med rigging i henhold til 3. Grad. Da dette møte
var avviklet var også Ordenens gamle organisasjon
avviklet.
Mellom møtene ble det servert lunsj av en engasjert
dugnadsgjeng fra Losje III.
Det andre møtet var rigget som et høygradsmøte. I
dette møtet ble alle embedsmenn i 32. og 31 Grad
installert. Det var utarbeidet egne ritualer for dette
møtet. Disse ritualene ble kun benyttet i dette spesielle
møtet.
Om kvelden samlet alle deltagerne i Bergverksmuseets
Smeltehytte til bankett. Her ble det servert en treretters
middag med godt drikke til. Bordsetet ble styrt av
Storårmann som ledet deltagerne gjennom Kongens
skål, avsynging av Kongesangen, tale for dagen av
Storkommandør, tale ved avgått Riksdrott, tale av
avgått Hærmester i Hovedlosjen og hilsen til Ridderne
av FÆOR.
Banketten ble avsluttet med takk for bordsetet av Drott
Losje XVIII som representerte losjen som skal være
teknisk arrangør for det neste Rikstinget.
Nøye med detaljene
Losje IIIs konklusjon er at dette ble et arrangement
som vi synes teknisk sett ble gjennomført på en meget
tilfredsstillende måte. Hvorfor ble det slik? Svaret er
todelt.
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For det første ble oppgaven tatt alvorlig fra første
stund. Gjennom en nøye detaljplanlegging og analyse
av oppgaven, ble ingenting overlatt til tilfeldighetene.
For det andre ble det lagt ned en stor dugnadsinnsats
fra Losje IIIs Brødre for å ta seg av de praktiske
oppgavene. Det omfattet å rigge møtesalen for
arbeidsmøtet, rigge losjesalen for det to Losjemøtene,
lage mat, servere mat, dekke bord, frakt av utstyr etc.
Med andre ord et skikkelig Broderskap i praksis.
Mye arbeid for Riksrådet
Men Brødrene må også huske den innsats som
ble nedlagt av Riksrådet med avgått Rikskansler i
spissen i forbindelse med gjennomføringen av selve
arbeidsmøtet. Det var lange dager, mye detaljert
forberedelse og mye hardt arbeid for å få alle papirer ut
til den enkelte Losje.
Rikslosjen hadde invitert gjester som skulle ha egen
invitasjon og hotellrom. Blant de inviterte kunne
man finne alle tidligere Riksdrotter.Rikskansler var
ansvarlig for denne delen av forberedelsene og opererte
til tider som rene bookingsentralen.
Losje St. Olav III vil til slutt gratulere Losje St. Olav
XVIII med tildelingen av Riksting 2014 og ønske dem
alt godt med gjennomføringen av dette Rikstinget.
Av Tore Storm Ørebech, Drott Losje IIII Kongsberg
Foto: Palmar Ruste
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LOSJETUR TIL HELLAS
23. juni 2012 reiste 11 brødre med
damer fra Losje St. Olav XIII
Hønefoss på en toukers studie- og
badeferie til den lille fiskelandsbyen
Tolo i Hellas.

•

Mystras med sine klostere og kirker samt
despotpalasset og Kastro som er fortet på toppen.

•

Kvinneklosteret i Loukou ble et av høydepunktene.
Her fikk vi bese deres unike kirke, vi ble servert
kaffe og det ble anledning til kjøp av deres
produkter.

ra regn og kald norsk sommer ankom vi Aten
hvor det var strålende sol og nærmere 40 grader.
Her ventet det en buss som brakte oss via
Korintkanalen til Tolo hvor hotell Kong Midos tok
imot oss med en velkomstdrink.

•

Akropolis med sitt enorme Parthenon som
er oppført til ære for gudinnen Athene. En
etterfølgende rundtur i Aten hørte med.

•

Borgen i Naphleon med sine 1000 trappetrinn ned
til byen.

•

Olympia - med Olympos, guden Zevs bolig hvor det fram til 393 etter Kristus ble arrangert
olympiske leker. Vi var på stedet hvor den
olympiske ild blir tent i vår tid.

F

Programmet for turen var å besøke kjente gamle
kulturelle steder. Buss med sjåfør var innleid for
anledningen. Arcadia, som området også omtales, var
i sin tid langt fremme kunnskapsmessig og kulturelt.
Det var restene fra denne storhetstiden som nå skulle
utforskes.
Vi besøkte:
• Mykene med den berømte løveporten.
•

Epidauros med sitt store amfiteater som er
utrolig godt bevart og som fremdeles benyttes
til konserter. Stedet var også en helligdom og et
kultsted for legekunstens gud, Asklepios.

•

Korint – den antikke bydelen.

De dagene det ikke var felles utflukter, brukte vi til det
vi selv ønsket å gjøre. Hver felles utflukt ble innledet
med vår sang til Ordenen.
Lørdag 7. juli reiste vi hjem med mange gode minner
om felles opplevelser samt en god følelse av å ha
opplevd et godt og meningsfullt broderlig samhold.
Av Broder Rolf Solheim, Losje XIII Hønefoss
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V

Entusiasme

i var alle entusiaster. Fra barnsben av hadde vi evnen å kunne bruke all vår kraft på ting som
opptok oss. Alt rundt omkring fascinerte oss. Entusiasmen kjente ingen grenser. Men for alt
for mange mennesker tørker entusiasmen ut. Ofte griper det negative tak i oss og fortrenger

entusiasmen.

Det er hva vi putter inn i våre sinn og våre tanker som avgjør hva som skal komme ut av det. Og siden vår
tenkning har så stor innvirkning på hvordan livet vårt arter seg, bør vi overveie følgende:
Det er en masse gode egenskaper i alle mennesker. Tøm sinnet ditt for tanker om ting du har gjort feil, og
se på deg selv som en dyktig og kompetent person.
Begynn å tenke på hva du har, i stedet for det du ikke har. Fokuser på alt du har av egenskaper og tanker.
Tenk på andre og finn frem til noen som trenger hjelp. Gi etter evne der det trengs. Det er ikke din egen
overflod som gjør deg godt, men muligheten til også å gjøre andre godt ved hjelp av overfloden.
Selvfølgelig bringer livet oss ansikt til ansikt med besværligheter som smerte, sykdom og problemer av
forskjellig art. Det er slik livet er. Men gjennom motgang kan vi få styrke som gjør livet til en gledesfylt
reise.
Lyset skjønne bane kan beskrive ditt liv. Styr livet ditt – la ikke livet styre deg.
Broder Leif G. Knold, Losje IV

Men fremfor alt, vær sanndru mot deg selv;
da følger det som natten følger dagen, at du
ikke kan være falsk mot andre.
William Shakespeare
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Neste nummer
kommer ut 15.
desember 2012.
Materialfrist
10. november.
Skriv om små
og store ting
som har skjedd i
din Losje.

Brødre som har gått bort:
Thorin Johnny, Losje XIX
Født 31.10.1932		
Død 17.08.2012
Jarholt Jan Petter, Losje II
Født 22.09.1960		
Død 11.08.2012
Larsen Odd, Losje XV
Født 17.04.1923		

Død 16.06.2012

Andreassen Svein Magne, Losje XXIII
Født 22.04.1946		
Død 19.05.2012
Mobråthen Olaf, Losje III
Født 17.02.1928		
Død 05.05.1012
Westgaard Frithjof, Losje IV
Født 11.11.1941		
Død 25.04.2012
Ruud Asbjørn, Losje VII
Født 11.01.1924		
Død 21.04.2012

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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Vi ønsker nye
Brødre
velkommen i vår
Orden:

Bildet av maleriet Resonans er gjengitt
med tillatelse av kunstneren, Broder Erik
Audun Utistog, Losje XIII Hønefoss.
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2-2010
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.
Losje XIV
Losje XXV
Losje XXV
Losje XXV
Losje XVIII
Losje XVIII
Losje I		
Losje IX		
Losje XXVII
Losje XXVII
Losje XXVII
Losje XXVII
Losje XXVII

Hunnes Arngrim
Gåsbakk Bo Gjøran
Taraldsen Bjørn Ola
Thomassen Kjell Torbjørn
Pettersen Per Ivar
Bakland Carl Edward
Lollik-Andersen Tom Eek
Wohl Georg Nicholas
Hansen Asbjørn
Bjønness Flemming
Bjørnstad Kjetil Andre
Farholm Knut Frode
Konow Sveen Øystein
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16.05.2012
10.05.2012
10.05.2012
10.05.2012
10.05.2012
10.05.2012
07.05.2012
02.05.2012
26.04.2012
26.04.2012
26.04.2012
26.04.2012
26.04.2012
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RETURADRESSE:
RHK-Norge
St. Olavposten
Postboks 36
3502 Hønefoss

Gjer ein annan mann ei beine
Han kom or fjellet, skulde heim,
fekk føring ifrå Osa ut til Øydvindsto.
Og han var raust
og baud betal.
Men Osamannen var ikkje fal.
Eg vil betala;
eg kan ikkje nå deg
med ei beine att.
So gjer ein annan mann ei beine då,
sa Osamannen og skauv ifrå.
Olav H. Hauge

