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orientering om dette konseptet var svært interessant og nyttig, det ga inspirasjon for
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Ordenens sentrale rekrutteringskomite er nå organisert med en representant fra hver
region, og er ment å være et støtteapparat for alle losjene i regionen i dette viktige
arbeidet. Dette er Brødre som har erfaring, ideer og interesse for rekruttering, de er
mer enn villige til å hjelpe til, og derfor bør de også brukes.
Det er aldri noe nederlag å søke hjelp, tvert om!

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: Terje Johan Olaf Aasgaard, Losje VII
m. 90 85 90 03 e-post: rhkssb@losje.org

Storprelat: Even Granlund, Losje XVIII
m. 90 66 53 40 e-post: rhksp@losje.org
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Dagens unge

turer i skog og mark hvor det ble tid til spørsmål
og svar fra sønn til far, fra datter til mor?
I snart to (tre?) fulle generasjoner har store
deler av vårt samfunn forsømt seg ved å
glemme viktigheten av å snakke sammen, glemt
samtalekunsten (til fordel for TV o.a.), glemt vår
første plikt som foreldre - å forberede avkommet
på de plikter de har i et samfunn som er villig til å
gi dem de rettigheter de har krav på i retur.

Av Første Fader av Norden, Truls Birkelid.

M

ange av dagens ungdommer er oppvokst
i omgivelser - hjem, skole, arbeid, hvor
kontakten med eldre har vært svært
sporadisk. Mor og far, som skulle være de første
til å dele sin livserfaring med barna, er begge
i arbeid. Matpakkene lages i hui og hast mens
familiemedlemmene krangler og slåss om plass
på badet, hvem som skal kjøre ungene til og fra
barnehagen, skolen, fotballtrening, ski, skøyter
osv.

Resultatet har blitt at pliktene blir forsømt fordi
ingen har tatt seg tid til å informere om dem og
instruere i dem - men rettighetene roper de høyt
om.
Disse har nemlig ”alle” grupper hylt opp om
siden ”organisasjonene” ble skapt for å ta vare
på likestilling og rettigheter. Motytelser og
kvalifikasjoner har blitt tilsidesatt som uvesentlige
og uviktige detaljer.

Familien er uhyre sjelden samlet til middag.
Noen er ikke kommet hjem ennå, noen er gått ut
igjen i gaten uten mat og uten å ha gjort leksene
sine. Utover kvelden kommer de enkelte tilbake
fra sine ulike gjøremål - til ulike tider, noen må
tidlig til sengs foran en lang dag i morgen, mor må
som regel vaske tøy/vaske opp/vaske hus, far har
tatt med noe arbeid fra jobben som han må se på i
kveld.
Slik går dagene, ukene, årene. Barnehager og
skoler gjør nok så godt de kan, men som regel
har mengden barn og voksne ulike behov, slik at
oppfostringen er nødt til å bli generell og langt
borte fra individuelle ønsker og krav. Dette vet vi
har gått for seg i flere og flere familier i de siste to
generasjoner og faren er overhengende for at den
onde sirkelen er kommet for å bli til evig tid.
Barn og ungdom har rett når de sier at de ikke
har noe å ta seg til, at samfunnet ikke bryr seg
og at de voksne ikke forstår dem. Ingen - verken
barn, ungdom, voksne, skoler, politikere eller
andre har noen løsninger på problemene. Dette
bunner for en stor del i at utviklingen mot denne
alvorlige og skremmende situasjonen har foregått
langsomt og snikende - og den startet vel i bunn
og grunn med et ønske om å skape et godt hjem
for barna.
Altså er begge i arbeid for å sikre de materielle
goder. Eget hus, minst én bil men fortrinnsvis to
for å lette barnetransporten i alle retninger - til
og fra hvor det nå måtte være, til ulike tider for
forskjellige skoler, hobbies, osv. osv.
Hvert år måtte ski, støvler, skøyter, treningstøy,
sportsklær o.a. fornyes fordi det enten var utslitt,
for lite (og kan ikke ”arves”), eller ganske enkelt
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Likhet for alle uansett ulikheter. Krav på krav.
”Vi forventer at staten yter...”. Ja, jeg er enig i at
staten skal yte sitt - Staten er nemlig du og jeg - vi
er alle enkeltindivider som til sammen utgjør et
samfunn - en stat!
Tilbake til mor og far. La oss prøve å reversere
utviklingen. Men det må begynne med mor og far
og med besteforeldrene. Det er vår egen skyld når
vi ikke forstår hva barna snakker om, det er vår
feil at de ikke forstår oss. Vi begynner nemlig for
sent - vi begynner først når gjengen har overtatt
ledelsen, når alkohol og stoff har overtatt for
frokost og middagskos. Vi må nok i alle tilfeller
tilbake til livets skolebenk - bare det ikke er for
sent allerede.

”out of fashion”.
Det kan heller ikke brukes hvis ikke alt annet er
”tilrettelagt” for bruk. Skog og mark er ubrukelig
uten skiheiser, ”preppemaskiner”, kunstfrosne
baner, kunstgress, bassenger med oppvarmet vann
- alt dette er en selvfølge.
Hva er egentlig ”løkkefotball”, hvordan går det
an å ”bygge” en hoppbakke? Hva mener du med
en forfriskende dukkert i et kaldt tjern? Hva betyr
det å ”gå på ski”?
Kravene øker i takt med den generelle
velstandsøkningen. Men uheldigvis ser dette ut
til å gjelde utelukkende de materielle sider ved
livet. Hvor har det blitt av familiemiddagene med
bestemor og bestefar og tid til å lytte til både unge
og eldre? Når ble den felles frokosten avskaffet?
Hva skjedde med barnas deltagelse i
husarbeidet, hagearbeidet, bilvask, bærplukking,
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I Ordenssammenheng opplever vi altfor ofte
at de nyere og yngre brødre har problemer med
å reise seg i hallen - om så bare for å si noen få
ord. Hvorfor? Fordi de rett og slett aldri har vært
oppdradd til, opplært i, gitt trening i, å uttrykke
seg verken i den ene eller den annen sammenheng.
Vi er mange ganger altfor opptatte med at vi må
forenkle våre ritualer, vi må endre språkdrakten,
vi må tilpasse oss en ny tid, vi må gjøre oss
attraktive for tidens unge menn.
Nei - det må vi ikke. En ung mann - eller
kvinne for den del - som søker til en Orden, enten
det nå er Den Norske Frimurerorden, IOOF, TR,
Druidordenen eller vår egen RHK, forventer rett
og slett stil og verdighet. Han vil allerede før han
melder seg hos oss vite at Ordener arbeider etter
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esoteriske ritualer.
Han har sett disse oppdressede, distingverte
herrer i kjole og hvitt midt i uken. Han ønsker å
oppleve dette, han ønsker å ta del i dette arbeidet
blant medbrødre.
Han ønsker ingen forflatning eller tilpasning til
den verden han lever i. Den kjenner han allerede,
og det er den han bevisst eller ubevisst søker seg
bort fra for en stakket stund en kveld i ny og ne.
Han ønsker ikke en utekveld med ”gutta”, det har
han hatt i alle år og det har han fremdeles når han
vil. Men han ønsker noe annerledes. Han ønsker
noe mer.
Han vet gjerne ikke akkurat hva, men det er
noe på det åndelige plan. Kanskje det også er det å
få snakke med en eldre Broder - en farserstatning,
som ligger i underbevisstheten? Det kan godt
tenkes at nettopp her i et lukket samfunn av
brødre, ”fedre”, ”onkler” - ja kanskje til og med en
og annen ”bestefar” i blant, kan han finne det han
søker?
Vi skal ikke endre på noe som helst annet
enn vår egen altfor ofte manglende respekt for
våre foresatte, våre ritualer og ikke minst våre
medbrødre, for ikke å snakke om de løfter vi har
avgitt til Ordenen og til hverandre.
La de nye Brødre få de opplevelsene de søker,
la dem få møte oss slik vi er og skal være, la oss ta
vare på dem, åpne våre sinn, våre tanker og vårt
hjerte for de unges behov.
Lær deg å forstå- lær deg til å rekke ut en hånd
til den du ser trenger den, ønsker den, men ennå
ikke vet hvordan han skal be om den.
Mine Brødre; vi har mye godt arbeid å gjøre
foran oss. La oss gjøre det i fellesskap og med
en ekte vilje til å så et frø av kjærlighet og vi
skal sammen se det spire i sin vorden. La oss
håpe vi i fellesskap kan bidra til familielivets
gjenopprettelse og samfunnets orden før kaos tar
overhånd.
Alt dette gjelder naturligvis ikke Deg, eller Meg,
men se deg om - kanskje noen du kjenner og som
du er glad i eller bryr deg om - trenger Deg?

Dette innlegget holdt Første Fader av Norden
Truls Birkelid under Drott- og Hærmestermøtet på
Gardermoen 27-28. oktober.
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ÅRETS DROTT- OG HÆRMESTERMØTE
Fred E Thobiassen (s), Kansellisekretær/referent

Drott-/Hærmestermøte 2012 ble
avviklet på Gardermoen 27. og
28. oktober 2012. Denne gang var
Drott og Kantor invitert fra
St. Olavlosjene og Hærmester og
Kantor fra Provinsiallosjene.

I

tillegg var alle Embedsmenn i Storkollegiet
invitert. Totalt var det 82 Brødre som deltok.

Av øvrige gjester var følgende Brødre invitert:
• Per Arthur Leknes
Overkommandør i Kollegiet
• Tormod Fjære 		
Leder i Konstitusjonskomiteen
• Thore Kirkevold		
Stedfortreder for FÆOR
• Truls Birkelid 		
Påtroppende Første Fader av Norden
• Olav By			
IT ansvarlig i Kanselliet
• Odd Caspersen		
Studiekoordinator
• Ole Jørgen Andresen
Studiekoordinator
• Aage Hoel
		
Leder Kollegium Sirius/ Studiekoordinator
• Tom Mortvedt
		
Leder Rekrutteringskomiteen
• Stein Gusdal 		
Medlem Rekrutteringskomiteen
• Morten L Kværnstrøm
Redaksjonsleder St. Olavsposten
• Jan Blegeberg 		
Riksarkivar
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Storkommandørs velkomsttale

Storkommandør ønsket i sin velkomsttale alle
tilstedeværende 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.
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.
Til årets møte er det også invitert noen
nyutnevnte tillitsmenn. De skal presentere seg
selv, og hvilke oppgaver de har fått. Han trakk
fram hvor heldige vi var som hadde fått tre
erfarne studiekoordinatorer, og orienterte også om
at en annen erfaren Broder, Truls Birkelid, hadde
sagt ja til å utnevnes til Første Fader av Norden.
Da Konstitusjonen ved siste Riksting ble
vedtatt, fikk vi også en ny embedstittel i St.
Olavslosjene - Kantor. Storkommandør ønsket
derfor å understreke dette ved å gi Kantors rolle,
og ikke minst musikkens rolle i møtene, stort
fokus på dette møtet.
Den andre store og tunge posten er en
gjenganger fra tidligere møter – rekruttering,
og det er en grunn til det. Statistikken viser er
ytterligere nedgang i medlemstallet, og vi er i ferd
med å passere en smertegrense. Storkommandør
poengterte bl.a.:
”Vi ser beviselig slitasje i mange av losjene. Og
slitasjeproblemet er like utbredt i PLOene som i
grunnlosjene. Flere losjer sliter med å få besatt
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rollene i embetsverket, uten å ty til utnytting
av Brødre som i ren kjærlighet til losjen lar seg
overtale til å ta enda et nytt år.
Det finnes eksempler på losjer som ikke
klarer å få valgt et komplett embedsverk på sine
generalforsamlinger, ja det finnes sågar eksempler
på at losjer ikke får satt sine møter, da det ikke
møter opp nok Brødre.
Dette er slitasje, og dette må vi gjøre noe med, og
vi må gjøre det nå. ….. Enkelte losjer jobber godt
med sin rekruttering, ja noen sågar veldig godt,
mens andre igjen - ikke får det til.”
Han trakk fram Losje XIIIs vellykkede
rekrutteringsprosess som hadde så langt ført til 14
nye medlemmer i Ordenen, og poengterte blant
annet:
”Når vi drar herfra i morgen, håper jeg at
absolutt alle har innsett alvoret i vår nåsituasjon, men også at alle har fått impulser og inspirasjon til
å arbeide i losjene - med medlemsrekruttering, og
også ser mulighetene.”
Av andre forhold han ville trekke fram var hvor
viktig det er å ha en visjon som kunne
«brytes ned» til et strategidokument med definerte
verdigrunnlag, mål, tiltak og handlingsplaner som
støttet visjonen. Vår Orden har ikke dette, mens
de fleste andre Ordener i landet har gjort denne
prosessen.
Storkommandør så fram til de to dagene vi
skulle være sammen, hvor vi skal næres åndelig i
våre sinn, 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.

Hjerte og Ånd
(Av plasshensyn vil Storprelat Even Granlunds
innlegg først komme i neste utgave av St.
Olavposten. red.anm.)

Økonomi

Storstattholder, Sigmund Lundal, innledet
med å poengtere at nå var det slått sammen to
systemer i vår Orden, til en enhet. Det gjør det
vanskelig å legge fram helt sammenlignbare tall.
Budsjettet er heller ikke periodisert, men går over
to årsperioder.
Innbetalingene for 1. halvår er betalt av alle
St. Olavslosjene, og de fleste PLO ene har betalt
for 2. halvår. Det ligger fortsatt noe smårusk fra
tidligere, men dette vil Storstattholder ta med
de Losjer det gjelder. Bl.a. mangler det fortsatt
reisefordelingsskjemaer fra Rikstinget.
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Budsjettet er noenlunde i balanse, men
kostnadene ved Rikstinget ble adskillig dyrere
enn budsjettert. Men det var da også et historisk
Riksting, som det ikke har vært arrangert maken
til.
Han påpekte også kostnadene med å få flere
Brødre opp i de høyere gradsavsnitt. Skal den
enkelte betale selv, eller skal fellesskapet ta en
større del av kostnadene?
Ordenen har fått voksesmerter uten å bli større,
dette er bekymringsfullt. Likviditeten er fortsatt
god, men vi må passe på at kostnadene står i stil
med inntektene.

Orientering fra Kanselliet

Som Storkommandør var inne på så går
medlemstallet stadig nedover. Siden siste
Drottmøte har vi mistet 25 Brødre og er i dag
1448 Brødre. Det er ett tall som bør bekymre oss,
og det er at hele 76 Brødre har sluttet frivillig. Hva
kan årsaken være?
Men en må jo også kunne glede seg over 72 nye
Brødre, og det er bedre enn på lenge.
Det ble også nevnt intern arbeidsdeling i
Kanselliet, hvor Kansellisekretær administrerer
St. Olavs losjene, mens Storseglbevarer
administrerer Provinsiallosjene. En ivaretar
hverandres kompetanse ved hyppige
oppdateringer.
Det ble også presisert at Referater fra
Losjemøtene i St. Olavslosjene skal sendes til
Kansellisekretær, og da innen tidsfristene som står
i Konstitusjonen - snarest og senest innen neste
møte. (Se Konstitusjonen side 61 underpunkt
Rapporter).
Det ble også presisert at Endringsmeldinger
snarest skal sendes til Kansellisekretær for
oppdatering av medlemsdatabasen. Skjema finner
en på RHKs websider.

Kantors rolle og oppgaver

Kantors rolle og oppgaver var ett av to
hovedtemaer på årets møte. Storseglbevarer
innledet dette innlegget, som var delt opp
i to bolker, med å snakke om Ordenens
farger og Emblemer. Han gikk igjennom
Ordenens forskjellige farger, Emblemer, titler
og tiltaleformer og organisasjonskart, samt
forskjellige e-postadresser til Losjene og til de
forskjellige Embedsmenn i Storkollegiet og
Senatet.
I gjennomgangen av Emblemer for
Symbolgradene, presenterte han nytegnede
Emblemer for St. Olavlosjenes Embedsmenn,
med unntak av Kantor som er nytt Embede.
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Tilbakemeldingene fra Drott og Hærmestermøtet
var gode og konstruktive, og de ønskede
endringer vil bli gjort.
Det ble også delt ut et eget hefte, Farger og
Emblemer, 4. 33. Grad. Dette heftet skal ligge
fremme i Losjene, slik at den enkelte Broder kan
gjøre seg kjent med de forskjellige Emblemer
som brukes i dag. Dette heftet har tidligere blitt
delt ut i ett mindre opplag, men er i dagens form
vesentlig endret og forenklet.
Så presenterte Storseglbevarer nyinnsatt
Storkantor, Broder Per L. Monstad fra Losje IV
Sarpsborg, før han gikk over til å presentere
Kantors Arbeidsbok. Denne er ment som en
veileder i hvordan Kantor skal presenter den
Rituelle musikk, og hvordan det er ønsket å bruke
lys (farger) i Ridderhallene under våre møter.
Det ble til slutt bedt om at Kantor møtte
til en seanse sammen med Storkantor og
Storseglbevarer, etter at Drott og Hærmestermøtet
var ferdig på lørdag. Dette møtet ble brukt til å
ta opp saker vedrørende vår Rituelle musikk, og
musikk til bruk under våre Losjemøter. Storkantor
er avhengig av et godt samarbeid mellom ham og
de øvrige Kantorer i vår Orden.

Rekruttering

Rekruttering av nye Brødre var det andre
hovedtemaet.
Storkommandør innledet temaet med å utrykke
sin bekymring med tanke på rekruttering, og
henstillet alle til å intensivere arbeidet med å
rekruttere nye Brødre.
Han overlot deretter ordet til
Rekrutteringskomiteens formann Tom Mortvedt,
Losje XXVI Eidsvoll, som sammen med Geir
Gusdal fra Losje IX Tønsberg orienterte om sitt
arbeid.
Det ble henvist til utarbeidet Arbeidsbok
for Rekruttering, som finnes på Ordenes
hjemmeside. Han syntes det var mange
mangler ved Losjenes rekrutteringsarbeid. Han
etterlyste Halvårsrapportene for rekruttering,
som skal leveres sammen med den faste
halvårsrapporteringen. Kun tre Losjer hadde
levert for siste halvår. Rapporten fra Losje nr.
XXII Stiklestad ble trukket fram som et godt
eksempel.
Det ble sagt at når en kontaktet losjene fikk en
bare «svadasvar», aldri noe konkret.
Også andre Ordener sliter, men ikke i samme grad
som oss.
Stein Gusdal mente at losjene var for lite
offensive i sitt rekrutteringsarbeid.
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I den videre orienteringen kom han også inn på
følgende temaer:
RHKs hjemmeside, som skal være en av flere
måter å gjøre oss synlige på.
Er den bygd opp på en slik måte at evt. nye
kandidater blir så nysgjerrige at de ønsker mer og
tar kontakt?
Halvårsrapportene blir de gått gjennom og
evaluert?
Det ble anbefalt å gjennomføre sluttintervju av
Brødre som melder seg ut.
Rekruttering etter Hønefossmodellen
Drott i Losje XIII Hønefoss, Edgar
Brentebråten, fortalte om losjens vellykkede
rekrutteringsprosjekt som førte til 15 kandidater
som leverte Andragende, og hvor 14 av dem
allerede er tatt opp som nye Brødre. Den femtende
står på vent.
De hadde tidligere prøvd forskjellige modeller/
metoder uten å lykkes.
De losjene som ønsket å bruke den samme
metoden kunne ta kontakt, så vil de få tilsendt alt
materiale som losje XIII har brukt. Alle var enige
i at Hønefossmodellen måtte tas inn i Arbeidsbok
for rekruttering, og brukes aktivt.

Tildeling av nytt Charter

I forbindelse med at Ordenen ble stiftet i St.
Antonius kapitelet i 2003, fikk RHK et nytt
Charterbilde. Og ved sammenslåingen nå sist
mars, er det under dette charteret at Rikslosjen
nå arbeider. Som en konsekvens av det, vil
heretter nye losjer som stiftes få tildelt det nye
charterbildet. Spørsmålet som dukket opp - hva
med de eksisterende St. Olavslosjer?
Dette spørsmålet ble i sin tid vurdert av mange
parter, Hovedlosjens råd, Senatet, den tids
Administrasjonsutvalg, og endelig Riksrådet.
Alle konkluderte med at det nye charter også skal
tildeles alle St. Olavslosjer.
I mange losjer er det fortsatt mange gjenlevende
charterbrødre, som ville bli skuffet om det gamle
charter med deres navn skulle arkiveres som et
klenodie.
Administrasjonskollegiet henvendte seg til
Senatet med forespørsel om en uttalelse om deres
syn, før beslutning ble tatt. Senatet kom etter
grundig og seriøs behandling til med følgende
enstemmige forslag:
“Begge Charter, (både Losjens originale og
det nye) skal være tilstede i Ridderhallen. Det
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nye Charter skal henge bak Drott, mens det
“gamle“ Charter flyttes til en Hedersplass bak
Storkommandørens Æresplass.
Det nye Charter signeres av den lokale Losjes
ledelse og Rikstingsdelegater, og dateres 9. mars
2012.”
Storkommandør leste deretter Kollegium Sirius
forslag til Ritualene for Seremonien.
På spørsmål om møtedeltakerne hadde noen
spørsmål, ble han møtt med spontan applaus.
Storkommandør avsluttet med å påpeke at teksten
i alle Ritualer skal brukes uforandret slik som
teksten beskriver.
Tillegg som f.eks. Losje St. Olav nr. ----- av
Ordenen Riddere av Det Hvite Kors i Norden
åpnes (eller lukkes) i 1. Grad, skal ikke
forekomme. I Norden, skal ikke legges til
teksten i de eksisterende Ritualene.
Etter at dagens program var ferdig,
gjennomførte Storseglbevarer og Storkantor et
separatmøte med bare Kantorene til stede.

SØNDAG
Ord for dagen

Søndag startet opp med Ord for dagen ved
påtroppende Første Fader av Norden, Truls
Birkelid. Hans tankevekkende tema het: Dagens
unge. (Innlegget står på side fire og fem i dette
bladet. Red.anm.)

Orientering fra
Studiekoordinatorer

Da RHK i lengre tid har vært uten
Lærerkollegium, og det er igangsatt to
studiegrupper som skal tas opp i 30. Grad for
å kunne være aktuelle kandidater for valg i
henholdsvis 2014 og 2017, er det en stor utfordring
å gi tilstrekkelig studieveiledning og tilpasset
studiemateriell for alle de gradene hvor dette ikke
er tilfredsstillende.
For å løse denne utfordringen har Senatet stillet
forslag på tre av dets medlemmer som er villige
til å tre støttende til og utføre de nevnte oppgaver.
De tre er Ole J. Andresen, Aage Hoel og Odd
Caspersen, og disse har sagt seg villige til å ta
utfordringen.
Storkommandør har utarbeidet et omfattende
mandat, hvor det bland annet går fram at
gruppen står fritt til å knytte til seg ressurser
blant Brødrene ved spesielle behov. Gruppen er
underlagt og rapporterer til Storkommandør.
Første milepel var møtet i Tønsberg 21. og 22.
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september. Her ble 10 Brødre hevet til 9. Grad og
15 Brødre hevet til 15. Grad. Det ble også holdt et
seminar for Gruppe 2014 hvor man gikk igjennom
10., 11., 12., 13. og 14. Grad, samt et foredrag om
Det Feminine Prinsipp.
Neste milepel er gradheving til 18. Grad for
Gruppe 2014 som vil bli holdt i Trondheim
3. november. Her vil Brødrene bli hevet til 16., 17.
og 18. Grad, samt at det vil bli holdt et seminar
om 15. Grad.
Brødrene i hurtiggruppene vil få studiemateriell
som omhandler de ulike Grader. Dette materiellet
er Ordenens eiendom og vil kunne bli benyttet i
ordinære studier i PLO’ene i de aktuelle Grader.
Studieveilederne sagt seg villig til å bistå de ulike
PLO’er og deres Studieledere der dette er ønskelig
i den vanlige studieopplæringen.

Orientering om prosedyrer i
Kollegiet

Overkommandør Per Arthur Leknes innledet
med å orientere om 31. Grad, Kollegiets
organisasjonsmessige plassering, og hvem som
bekledde de forskjellige embedsstillingene.
Kollegiet er et av Ordenens tre utøvende
organ. De er Rikslosjens Valgkomité, Rikslosjens
Kvalifikasjonskomité, de utsteder Sertifikater og
Ringer og de har ansvaret for å starte nye Losjer.
De forbereder alle valg til Riksting etter instruks,
og neste Drott-/ og Hærmestermøte vil få
framlagt Kollegiets arbeide så langt, for uttalelse.
Kollegiet skal også godkjenne Andragender, samt
godkjenne søknader til St. Antonius-kapitelet.
Overkommandør presiserte at en skulle bruke
siste utgave av søknadskjemaet, det ligger på
RHKs hjemmeside. Kollegiet har utarbeidet
Prosedyre for Opptak og Gradsforfremmelse i RHK,
som var godkjent av Administrasjonskollegiet.
Han gikk deretter gjennom prosedyrene fra 1.
Grad til og med 18. Grad. Han avsluttet med å
presisere rutinene/ framgangsmåte vedrørende
søknader for Sertifikater og Ordensringer.

Matrikkelen – Halvårsrapporter

Kansellisekretær hadde et kort innlegg om
revidering av Matrikkelen. Han minte deltakerne
om at skulle innholdet bli riktig, så måtte det et
godt samarbeide til. Han oppfordret Losjene til
fortløpende å sende inn endringer/opplysninger
som har betydning for Matrikkelens innhold.
Når en Losje har hatt Generalforsamling i januar,
da skal det være unødvendig å purre i juni for å
få inn oversikten over Råd og Hird samt øvrige
komiteer.
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Han minte også om at tiden for
halvårsrapporteringen nærmer seg.
Det ser ut som om flere Losjer har vanskeligheter
med å få en riktig rapportering.
Han vil derfor sende ut en mail for å minne
Losjene om de vanligste feilene som blir begått.

også gi enhetlig oversikt over år – uavhengig av
hvilket regnskapssystem Skattmester har tilgang
til i sin virketid.
Til slutt forklarte han hva han la i begrepet
Eiendelsregnskap, og hva et slikt regnskap bør
inneholde av opplysninger.

Orientering IT

Konstitusjonskomiteen

Ordenens IT-ansvarlig, Olav By, orienterte om
status og mulige framtidige IT løsninger innenfor
Ordenes virkeområde. Blant annet: Medlemsarkiv,
hjemmesider, e-post, dokumentarkiv, regnskap og
eiendelsregnskap.
Når det gjelder medlemsarkivet, så skal det
være oppdatert på status på den enkelte Broder,
også historiske data. Det skal være en samling
av St. Olavs data og Høygradsdata. Han så for
seg at bilde på den enkelte broder ble lagt inn i
databasen.
Han så også for seg at en kunne legge ut
matrikkeldata på den enkelte Losjen hjemmesider.
Dette er prøvd i Losje XXVI Eidsvoll.
Det ble stilt spørsmål om hvorfor ikke den enkelte
Losje kunne oppdatere medlemsregistret selv.
Svaret er enkelt, det er dit vi må komme, men vi
må skynde oss sakte. Foreløpig er det for stort
sprik i losjenes datakompetanse, så det må ligge
litt på vent.
Når det gjaldt Losjenes hjemmesider, er det mye
som kan gjøres. I dag er
det forskjellig
innhold på den enkeltes Losjes sider. Noen er
sågar helt uten innhold. Bruk og innhold må
styres sentralt da felles maler og retningslinjer, er
nødvendig/ønskelig.
Ved utarbeidelse av hjemmesider vil Storårmann
være behjelpelig med rådgivning.
E-post er en etablert og godkjent
distribusjonskanal, og fungerer tilnærmet 100 %.
Han manet til forsiktighet med bruken fordi:
• Noen e-poster kommer ikke fram
• Noen kommer fram til feil mottaker
• Vær oppmerksom på faren for
distribusjon av gradert materiale til feil
mottaker
Ved bruk av vedlegg til mailen bruk PDF, JPG
og TIF, og husk:
Be om kvittering for å forsikre at e-post er
kommet fram.
Han snakket videre om Dokumentarkiv, om
hva som ligger der, og framtidige tanker om hva
som bør/må ligge der. Nytt regnskapssystem der
alle Losjer rapporterer på samme standard, samt
videreutviklet halvårsrapport. Sentral oversikt gir
mulighet til besparelser og effektivisering Det vil
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Konstitusjonskomiteen er et nytt element i
Ordenens administrasjon, og består av følgende
syv medlemmer:
• Bjørn Aker, Losje nr. VII Moss
• Knut Olav Sunde, Losje nr. XIII Hønefoss
• Helge Ivar Østvang, Losje nr. XIII
Hønefoss
• Øistein Eriksen, Losje nr. X. Skien
• Kjell Nyfløt, Losje nr. XVIII. Lillehammer
• Tormod Fjære, Losje nr. VIII. Larvik
(leder)
Alle valgt av Rikstinget.
Det sjuende medlemmet i komiteen er Knut Leira
Losje nr. V Fredrikstad. Han er medlem i kraft
av sitt Embede som Ærverdige Første Fader av
Norden og leder av Senatet i 33. Grad.
Konstitusjonskomiteen er organisatorisk
plasser som en stabsfunksjon mellom Riksting og
Storkommandør.
Konstitusjonskomiteen rapporterer til
Administrasjonskollegiet v/ Storkommandør.
Lederen for komiteen, Tormod Fjære, forklarte
at komiteens oppgaver var listet mange plasser i
Konstitusjonen, men kunne kort sammenfattes
slik:
”Konstitusjonskomiteen skal overvåke Ordenens
arbeide, det Konstitusjonelle, det Seremonielle, og
det administrative inkludert det økonomiske.”
Konstitusjonskomiteen er Ordenens revisjons- og
kontrollorgan, og skal utføre en rekke revisjonsog kontrolloppgaver innenfor Rikslosjen og de
øvrige Losjers drift.
Foreløpig er Konstitusjonskomiteen gitt
ansvaret for å få ferdigstilt arbeidet med
embedsinstrukser. Dette arbeidet ble påbegynt for
en god stund siden, men har ligget litt i dødvanne
noen måneder. Ferdig utkast er tilgjengelig for
viderebehandling innen 01.01.13.
Sikkerhetsinstruks for IT er utarbeidet, samt
sikkerhetsinstruks for papirhåndtering og lagring
av papirdata er i orden.
Det ble påpekt at organisasjonen, slik den går
fram av Konstitusjonen, kan virke både stor og
omfangsrik. Konstitusjonskomiteen vil komme
til å anbefale Administrasjonskollegiet å ta en
grundig analyse over hvilke funksjoner som er
strengt nødvendig, hvilke en kan klare seg uten,
St. Olavposten 4-2012

og hvilke en rett og slett ikke er mange nok til
å bemanne opp eller for eksempel lovpålagt
møtevirksomhet som en ikke er i stand til
å avholde. Det kan en klare uten å utfordre
Konstitusjonen med å sette i gang med omfattende
lovendringer, men det må være åpning for å sette
lovparagrafer på vent i en overgangsperiode.

Innkomne saker

Det var ved fristens utløp levert inn tre saker
som ble behandlet under dette punktet.
• Fra Losje nr. III Kongsberg: Diskusjon/
uttalelse om de etablerte regler for
oppflytting til neste grad i symbolgradene.
Losje nr. III mente at reglene for antall møter i
Symbolgradene var for strenge, noe som førte til
at de fleste unge Brødre med familie og krevende
jobb måtte bruke opptil to år for å kvalifisere
seg til neste Grad. Drott foreslo derfor at
studiekvelder ble talt med i antall oppmøter.
Dette var det full enighet om. Det blir nå
innarbeidet i de nye reglene.
• Fra losje nr. V Fredrikstad: Forslag til
endring av Forsikringsutbetaling.
Forslaget gikk ut på å endre utbetalingen fra kr
10.000,- til kr 15.000,-.
Dette forslaget ble avist fordi: Konstitusjonens
§ 54 Statutter for Ordenens Forsikringsfond,
beskriver at forsikringssummen fastsettes av
Riksting under hensyn til hva fondet kan yte.
• Fra Losje nr. IX Tønsberg: Forslag
vedrørende Rekruttering, bruk av
hjemmesidene og bruk av sosiale medier.
Drott Losje IX Tønsberg, orienterte om forslaget.
Storkommandør sa at vi må få et felles «antrekk»
på inngangssiden på web, de underliggende sidene
kan være forskjellige. Storårmann forklarte om
intensjonene i det videre arbeidet med å bedre
hjemmesiden(e).
Drott kom også inn på bruk av andre sosiale
medier som Facebook, Twitter, You Tube etc. og
argumenterte for å ta i bruk disse mediene.
Storkommandør repliserte: Utarbeid forslag til
gjennomføring i samråd med Storårmann og ITansvarlig.
Til slutt kom Drott innpå den lange og
uvirksomme tiden i fra en Broder ble tatt opp i
3. Grad og til han kunne tas opp i 4./5. Grad – to
år. Riktig nok ble Brødrene tilbudt opplæring det
første året. For å opprettholde interessen på veien
mot det neste gradsavsnitt, mente Drott det måtte
utarbeides passende opplæring som kunne brukes
på veien mot 4. Grad.
Storkommandør ba Drott oversende forslaget
til våre Studiekoordinatorer for videre utredning.
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Han anmodet de Losjene som måtte ha passende
materiell, og sende det til Studiekoordinatorene.

Orientering fra Kollegium Sirius

Leder for Kollegium Sirius Aage Hoel, ga en
kort oppsummering av noen av de viktige sakene
de hadde behandlet i den siste perioden.
• Det er utarbeidet nye Ritualer for tildeling
av nye Charter til St. Olavslosjene.
• Det har fra tid til annen kommet fram
noen oppfatninger om hvem som
bærer hvilke våpen på sine Regalier i
Symbolgradene. Det ble presisert at de fire
våpenføre menn er:
- Ytre Losjevakt med Sverd
- Indre Losjevakt med Øks,
- 2. Skutilsvein med Spyd
- 1. Skutilsvein med Pil og Bue
Han avsluttet med og presisere at det etter
Rikstinget, er det Storårmann som er leder av i
kraft av sin posisjon som Ordenens ideolog. Dette
går fram av Konstitusjonen.

Orientering fra St. Olavsposten

Leder for redaksjonskomiteen, Broder Morten
L. Kværnstrøm, holdt orienteringen.
Losje XIII Hønefoss tok fra og med nr. 2 i
år over ansvaret for redaksjonskomiteen etter
Gjøvik-losjen. Komiteen er sammensatt slik:
Skattmester Roar K. Hølen har regnskapet for
medlemsbladet, Kantor Erik Audun Utistog har
fra og med nummer 4 i år ansvar for layoutbiten
og Kansler Morten L. Kværnstrøm redigerer og
er leder for redaksjonskomiteen. Broder Omar
Viseth hjelper til med korrekturen.
Økonomisk ser det ut til at komiteen greit
holder seg innenfor budsjettrammen for i år.
Stofftilgangen er god, men kan alltid bli bedre.
Spørsmålet er om en kan forvente at bladet fylles
med innsendt stoff. Redaksjonsleder Kværnstrøm
trodde ikke det, og syntes det var helt greit.
Til avslutning ba han Drottene om å formidle
en henstilling til kontaktmennene til St.
Olavposten om å sende et kort minneord når
Brødre faller fra. Det bør komme et minneord for
hver Broder som går bort.

Oppsummering av Storkommandør

Storkommandør oppsummerte disse to dagene,
og kom spesielt innpå bekymringene med
Ordenens synkende medlemsmasse, men han
gledet seg stort over at det nye Charteret ble så
godt mottatt. Han takket alle for to givende dager,
og for positive bidrag i debatten, og ønsket alle vel
hjem.
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Femten nye i Hønefoss i høst
Tekst: Broder Morten L. Kværnstrøm /Foto: Broder
Erik A. Utistog

I år kom endelig vendepunktet.
Lørdag 10. mai holdt Losje XIII et
godt besøkt infomøte. Resultatet
ble 15 søknader.

V

i har slitt med rekruttering. Forsøkt det
meste. År med reportasjer i media og dyre
annonser i lokalpressen uten respons. De
eneste nye inntil i vår kom fra personlig verving
– den gode gamle måten. Det var ikke godt nok.
Flere gikk ut enn det som kom inn.
Over tid blir nedgangen i antall Brødre kritisk.
Som så mange Losjer, har også Hønefoss en stor
kontingent eldre og må tenke fremtid.
Hos oss er rekruttering lagt inn under Rådets
ansvarsområde, ledet av Jarl, effektive Broder
Steinar Braaten. Vi har også en idérik Broder med
stor gjennomføringsevne i Losjen: Vår Drott,
Edgar Brentebråten.

uvirksomme timer.
Til våre overraskelse ramlet det inn femten,
seksten personer. Vi var snare til å flokke oss
rundt dem – og fordele oss slik av det satt én
Broder i nærheten av hver sofagruppe.
Etter litt småprat, tro Jarl Steinar Braaten til og
ledet presentasjonen og spørsmålsrunden etterpå.
Broder Steinar er en god selger. 11 av de 15 leverte
Andragende der og da.
I tillegg hadde vi fått noen mailer fra
interesserte som ikke kunne komme. Derfor ble
det arrangert ytterligere et infomøte en ukes tid
senere.
Vi fikk ettersendt fire Andragende, og landet på
til sammen 15.

Ekstramøter for opptagelse

Sommerferien i Losjen er lang, og vi var litt
bekymret for at interessen ville dabbe av etter flere
måneder uten kontakt med Losjen. Vi prøvde å
bøte på dette ved å sende sommernummeret av St.
Olavposten, sammen med en sommerhilsen, til de
som hadde levert andragende.
Vi beholdt alle. Én bestemte seg senere for å
vente til neste år, men lørdag 20. oktober ble Losje
XIIIs Broderkrets utvidet med 11 Brødre på et
Nye triks
ekstramøte. Påfølgende onsdag ble de siste tre
Det var han som lanserte ideen om å samle
Kandidatene tatt opp – og vår Losje teller nå 72
inn minst ett navn på mulige kandidater fra hver
Brødre totalt.
Broder. Ikke noe nytt i det, det har vært gjort
Antallet Brødre på møtene har steget fra
mange ganger. Det nye trikset var at det eventuelle
informasjonsskrivet ikke skulle inneholde navn på rundt 30 – 32 til 40 – 42. Gledelig nok fikk vi det
luksusproblemet at vi måtte forsterke Fest- og
Broderen som foreslo.
aktivitetskomiteen.
- I informasjonsskrivet skulle kilden
anonymiseres til ”en som kjenner deg”. Dette
fremgangsmåten antok jeg ville føre til flere navn
Totalpakken viktigst
på mulige interesserte, forteller Drott Edgar.
Resultatet taler for seg. Fremgangsmåten var
Det slo til. Som regel lander slike navnedugnader
den riktige. Men hvilke punkter i prosessen var de
på mellom 10 og 12 navn. Denne gang kom det
viktigste?
inn 68.
- Det er ikke godt å si. Det vi vet er at vi gjorde det
Brevene ble sendt, med dato, tid og sted for
meste riktig, sier Drott Edgar.
infomøte satt til Losjelokalene i Hønefoss på
- Personlig tror jeg hele pakken totalt teller.
formiddagen lørdag den 10. mai. Vi inviterte også Det kan være skummelt å plukke ut noe og tro at
eventuelle samboere eller ektefeller til dette møtet. nettopp den biten førte til suksess. Derfor er det
viktig at de Losjene som vil følge det som nå ofte
kalles Hønefossmodellen, følger den slavisk.
Proff presentasjon
- Skal jeg likevel peke på et par viktige
Vi hadde vel ikke store forventninger, der vi
punkter, er det for det første at vi gikk ut med å
satt i salongen; med kanner nybrygget kaffe,
anonymisere forslagsstillernes navn i brevene som
kaker fra bakeren og PowerPointen ferdig rigget.
ble sendt. Dermed fikk vi mange navn, og det er
Vi hadde sittet der før - alene til kannene var
tomme, kakene spist og PowerPointen i dvale etter vesentlig. Uansett vil det kun være en liten prosent
12
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Nye Brøde i Losje XIII:
Bakre rekke f.v: Kenneth Hølen, Tore Bjørnås, Dan Larsen, Morten Nordengen, Dag Saastad, Bjørn
Midthaug. Foran f.v: Terje Sandbakken, Tommy Engan, Espen Thoenbakken, Kjell Tørrisplass, Arne
Johnny Bråthen. Foran Drott Edgar Brentebråten.
Roger Bjørke, Tom Lindum, Johnny Asle Vollan og Kim Roar Hølen var ikke til stede da bildet ble tatt.

av mottagerne som responderer.
- Det andre er presentasjonen. Der vil
jeg fremheve Jarl Steinar Braaten som en
suksessfaktor. Han er en selgertype, men en
behagelig sådan. Ikke for mye frempå. Han
overtaler med sine verbale evner og væremåte uten
å love mer enn Losjen kan holde, understreker
Broder Edgar.
Det har vært en god høst av nye Brødre i
høst for Losje XIII. Vi begynte da også godt
med opptagelse på det aller første møtet etter
sommeren – slik at femten nye, blide fjes er å se
blant oss.
Vi skal jobbe hardt for at den positive trenden
fortsetter.
De Losjene som vil ha tilsendt
rekrutteringsmateriellet til Losje XIII, kan enten
sende en mail til honefoss@losje.org - eller slå
av en prat med Drott Edgar Brentebråten. Tlfnummer finner du i Matrikkelen.
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Fra redaksjonen
Vi har en del overliggende stoff fra både dette
og forrige nummer, og vil prioritere å bruke
dette i neste utgave.
En liten bønn: Overhold materiellfristen. Vi
har kun to uker på oss fra deadline til trykking.
Stramme tidsfrister betyr at vi så tidlig som
mulig i prosessen må ha oversikt over stoffet vi
har til rådighet.
Fra og med neste nummer vil vi derfor sette
strek ved midnatt på datoen for materiellfristen.
Materiell som kommer inn for sent vil bli
plassert i det etterfølgende nummeret.
Redaksjonen i St. Olavposten takker for følget i
2012, og ønsker alle våre lesere en riktig god jul
og et godt nytt år.
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Pilegrimsleden i Haugesund
Den 22. september ble
pilegrimsleden arrangert av losje
Valkyrjen nr. XII i Haugesund. 88
søstre var samlet fra fjern og nær.
Et overveldende antall, synes vi.
Av Gro Hungnes, sekretær

I

20 års jubileum 28. april 2012
Losje Valkyrjen X Til Ordenen
Riddere av Det Hvite Kors feiret
sin store dag i Moss denne dagen.
Av Wenche Aker

P

å formiddagen var det omvisning i
Møllebyen og deretter samlet vi oss til lunch
og frukt i Odd Fellows lokale.
Vår Visepresident Unni Laache ledet oss
gjennom et fint møte og ønsket 97 Søstre
velkommen til Moss. Alle 11 Grunnlosjene var
representert, og det ble trangt i Hallen.
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Så forflyttet vi oss til Frimurerlosjens lokaler og
fortsatte med et flott taffel der det ble servert
nydelig torsk på en ny måte. Toastmaster var
Kjersti Elisabeth Jahr som med sine fine norrøne
innslag, humor og alvor ledet oss gjennom taffelet.
Vår Landspresident Synnøve Kristiansen og flere
av Landslosjens Råd var også tilstede
Våre brødre fra St. Olav VII serverte oss og
sørget for at ingen glass var tomme. De gjorde en
flott jobb med så mange damer, og ordnet til og
med trekningen ved loddsalget.
Med et enormt kakebord og god kaffe ble det
høyt under taket og god Losjestemning. En takk til
alle som var med oss for å markere vår store dag.
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sol fra skyfri himmel gikk turen først til
Haraldshaugen, der Harald Hårfagre sies
å være gravlagt. Deretter ble det busstur
til Avaldsnes og Nordvegen Historiesenter på
Karmøy hvor vi ble møtt av en kunnskapsrik
guide som hadde mange interessante historiske
hendelser å fortelle om.
Her har Harald Hårfagres kongsgård ligget,
Norges eldste kongesete. Her dro vikingene med
båtene sine i skipsleia mellom Karmøy og fastlandet, kalt Karmsundet. Tidligere het denne
skipsleia Nordvegen, - veien mot nord; navnet
som har gitt vårt land sitt navn, Norge.

Jomfru Marias synål

Ved inngangen til denne skipsleden står
Olavskirka som ble påbegynt av Håkon
Håkonsson i 1250. Pilgrimene som dro langs
kysten var overbevist om at Hellig Olav holdt
hånden over dem, og det var derfor viktig å
St. Olavposten 4-2012

oppsøke Olavskirkene langs leden. Olavskirka på
Avaldsnes var dermed et pilegrimsmål i seg selv.
Ved Olavskirka står en bautastein, kalt jomfru
Marias synål. Historien sier at når bautasteinen
berører kirkeveggen blir det dommedag.
Avstanden er nå 9,2 cm.
Etter en interessant omvisning både på
historiesenteret og ved Olavskirka, gikk turen
til Vikingegården. Gården er bygget opp slik
historikerne mener en vikingegård så ut. Der ble
nistepakkene fortært i solveggen, og vi fikk besøke
langhuset der både grua og oljelampene var tent.

Lothes kremede fiskesuppe

Tilbake i Haugesund ble dagsturen avsluttet
med en panoramafilm over Haugalandet, som ga
oss et innblikk i både natur og arbeidsplasser og
festivaler.
Så var det tid for litt avslapning før vi
møttes igjen i losjens lokaler til en uhøytidelig
sammenkomst. Først til en aperitif og Sivs
hjemmelagede kanapéer, deretter var det dekket
langbord hvor det ble servert Lothes kremede
fiskesuppe med brød. Hjemmelagede kaker og
kaffe ble det litt senere, og utlodning av mange
flotte gevinster.
Den 22. september ble en fantastisk dag med
mange inntrykk og et hyggelig samvær med
ordenssøstre fra fjern og nær.
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Provinsiallosje Trøndelagen
bestod prøven

Viktige innsettelser på møtet i Trondheim

Arrangerte aller første Losjemøte Opplyste Ridder, Thore Kirkevold.
Etter møtene ble forsamlingen på i alt 39 Riddere
i 18. Grad i Trondheim.
Tekst og foto: Broder Peder J. Smehaug, Losje XIX
Trondheim
(Artikkelen er forkortet. red. anm.)

invitert til bankett i spisesalen, der Årmann i
Provinsiallosje Trøndelagen, Broder Rolf Wedø,
ledet banketten.

Viktige innsettelser

Storprelat Even Granlund hadde en bærende rolle
rovinsiallosje Trøndelagen ble i oktober i fjor ved innsettelsen av Første Fader av Norden,
1.Vik. Storprelat og 2. Vik. Storprelat.
forfremmet fra 12. til 18. Grad.
For å få flere kandidater til viktige Embeder - Hvor viktig var innsettelsene du foretok?
- Svært. Sammen med Storprelat representerer
i vår Orden i 2014 og 2017,
disse tre Embedsmennene en gruppe som
ga Administrasjonskollegiet PLO Trøndelagen
oppgaven å forfremme 15 Riddere til 16/17. og 18. skal være veiledere i åndelige spørsmål i
Ordenen. Ifølge Konstitusjonen skal disse ha
grad.
veiledningsmøter med Losjenes Skalder og
Provinsiallosjenes Prelater hvert annet år.
Riddere fra 11 Losjer
- Hva er ”hurtigtoget” det snakkes om?
Lørdag 3. november fant begivenheten sted i
- De som fikk sin 18. Grad i dag. De skal
Frimurerlogens lokaler i Trondheim. 15 Riddere
være valgbare til Embeder på Rikstinget på
fra 11 forskjellige Losjer ble tatt opp, noe som
Lillehammer i 2014, sier Broder Even, som var
tegner godt for utviklingen i vår Orden. I
svært fornøyd med hvordan de to møtene denne
gjennomføringen av Losjemøtet i 18. grad bistod
dagen forløp.
også KFÆOR, Kommende Første Ærverdige og

P

Første Fader av Norden, 1. Vik.
Storprelat og 2. Vik. Storprelat
ble innsatt i sine Embeder av
Storprelat Even Granlund på
møtet i 18. Grad.
Tekst og foto: Broder Peder J. Smehaug, losje XIX
Trondheim

S

torkommandør Leif Aker skrev i sin leder i
forrige nummer av St.Olavposten at en viktig
funksjon i Ordenen RHK var falt på plass,
da Ridder Truls Birkelid hadde sagt ja til å bli
utnevnt til Første Fader av Norden.
I en egen seremoni på møtet i 18. Grad, ble
Ridder Truls Birkelid innsatt som Første Fader
av Norden. Seremonien ble utført av Storprelat
Even Granlund. Senere ble Ridder Knut Olav
Sunde innsatt som 1. Vik. Storprelat og Ridder
Kjell Olav Nyfløt som 2. Vik. Storprelat. Dette var
innsettelser som ikke ble foretatt på Rikstinget,

av ulike grunner. Disse utgjør nå en gruppe som i
særlig grad har ansvar for det åndelige arbeidet i
Ordenen RHK.
Vi fikk en av disse i tale etter innsettelsen, Ridder
Truls Birkelid.
- Gratulerer. Kan du beskrive dine følelser nå?
- Jeg har vært så spent. Dette var nytt for oss alle.
Fremfor alt føler jeg stor glede, og ikke minst føler
jeg ærefrykt for Embedet jeg er blitt satt inn i. Så
vet jeg og at jeg er trygg på at jeg finner hjelp og
støtte blant mine Ordensbrødre og i Ordenen.
- Hva betyr denne anerkjennelsen for deg?
- Den betyr veldig mye, og ansporer meg til
ytterligere innsats.
- Hva vil og skal en Første Fader av Norden bidra
med i det daglige for Ordenen?
- Det er kanskje litt for tidlig å svare på det nå.
Han skal være åndelig veileder i Ordenen. Men
ett av mine ønsker er at losjene og enkeltbrødre
vil bruke meg, og da blir det også litt opp til dem
hvor mye jeg får å gjøre fremover.

St. Olavposten beklager
Losje XII Voss har med følgende note gjort
redaksjonen oppmerksom på et forvekslet bilde i
artikkelen om Losje XIIs 25-årsjubileum i forrige
nummer. Vi beklager på det sterkeste – og lover å
skjerpe oss. Red. leder.

D

Fra v. Storprelat Even Granlund, Overkommandør Per Arthur Leknes og nyinnsatt Første Fader av
Norden, Truls Birkelid.

et var med stor skuffelse me mottok St.
Olavposten nr. 3. Me såg med spaning
fram til å lese om 25 års jubileet me feira
i januar dette år. Refratet som Losje Voss hadde
sendt inn var me særs nøygde med.
Biletet av jubilantane flankert med noverande
Storkommandør Leif Aker var ikkje med
jubilantane frå Losje Voss, men derimot Drott og
25 års jubilant Roar Sundt frå Losje Bergen.
Jubilantane frå Voss såg det positive i det: ”Me er
blitt yngre med åra”, men me kunne sjå skuffelsen
deira gjennom spøken.
Reportasjen er trykka og bladet har me fått, så
dette får me ikkje gjort noko med. Me håpar at
vår neste jubilant (julemøte 2012) får eit fint bilete
av seg i St. Olavposten når det blir sendt inn i lag
med referatet.
Med Broderlig hilsen
Drott Magne Tvedt og Kansler Kjartan Lie, Losje
XII Voss
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Brødrene Trygve Kythe (til venstre) og Sigfred
Samlanes mottok Ordenens 25-års hederstegn
under jubileumsmøtet.
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Et møte MED Hærmester Per Arthur Leknes
i PLO Trøndelagen

StorÅrmann Svein Johan Mathisen
oppsummerer

Jeg møter Broder Per Arthur
etter at møtene og taffel er vel
overstått. Han sier at det ikke
var vanskelig å si ja til å ta på seg
dette arrangementet.

Storårmann var Ordenens
fremste Embedsmann på møtene i
Trondheim.
Han er svært fornøyd med dagen og
begge møtene. Gradspasseringene
og innsettelsene var veldig
stemningsfulle.

Tekst og foto: Broder Peder J. Smehaug, Losje XIX
Trondheim

B

roder Per Arthur Leknes og de åtte andre
Embedsmennene har skaffet seg mye
erfaring etter at Provinsiallosje Trøndelagen
ble stiftet i 2004, som den første PLO i Ordenen
RHK.
Det har vært få utskiftninger siden den gang, og
hver enkelt vet hva som skal gjøres både når det
gjelder forberedelser og gjennomføring av møtene.
- Følelsene nå etter de to møtene i dag?
- De er gode og overveldende. Vi har fått så mange
positive tilbakemeldinger, og sammen gir det
oss bare gode følelser. Det har vært en lang, men
vellykket dag. Samarbeidet oss Embedsmenn i
mellom har fungert svært godt, også med de som
har bidratt utenfra.
- Hva var det spesielle med dette møtet?
- Å gi de Brødrene som er på vei, den opplevelsen
det er å få 16, 17. og 18. grad. Det å få oppdraget
og å være i stand til å gjennomføre det, ble spesielt
for oss.
- Gir dette større mot og trygghet til å ta på seg slike
arrangement senere?
- Ja, så absolutt. Vi ønsker det, og kan ikke se noen
begrensninger for oss i PLO Trøndelagen!
Gode tilbakemeldinger ansporer oss til å stå på for
Ordenen.
Broder Per Arthur ble på Rikstinget på
Kongsberg valgt som øverste leder av Kollegiet, og
har tittelen Overkommandør. Han har det øverste
ansvar for bl.a. å godkjenne Andragender.
- Hva er dine tanker for utviklingen videre i
Ordenen?
- Etter Drott- /Hærmestermøtet i slutten av
oktober, er mitt håp at rekrutteringen vil skyte
fart. Jeg tror vi må gå nye veier og være mer
utradisjonelle i dette viktige arbeidet. Vi må ta
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innover oss at vi lever i en ny tid, som krever nye
løsninger, nytenkning og ikke minst dristighet.
Jeg vil berømme losjene i Hønefoss og Drøbak i så
måte.
- Hva inspirerer deg?
- Nettopp slike dager som dette inspirerer meg.
Men på den annen side bekymrer forgubbingen
i losjene og i Ordenen. Jeg savner større
bredde i alder blant våre Brødre, en bedre
miks aldersmessig. Samtidig er det viktig å ha
kontinuitetsbærere blant oss. De viser oss en trygg
og god vei videre.

Overkommandør Per Arthur Leknes

Tekst og foto: Broder Peder J. Smehaug, losje XIX

E

mbedsmannskollegiet i Provinsiallosje
Trøndelagen gjorde etter hans mening en
fremragende innsats.
- Disse lokalene innbyr til innlevelse og
opplevelse. De egner seg nettopp for slike møter
som vi har hatt i dag.

- Hva med rekrutteringen til høygradene?
- Brødre i 3. Grad vil fra nå av få en invitasjon til å
gå videre. Det blir etter min mening lettere for den
enkelte å bestemme seg for å gjøre nettopp dette.
- Utfordringer for Losjene fremover?
- Det er selvsagt rekruttering. Men skal vi klare
å ta vare på de Brødrene vi allerede har, kreves
det at vi har kvalitet på det arbeidet vi utfører.
Dette gjelder spesielt Losjemøtene. De må få et
åndelig og administrativt innhold som gjør at du
og jeg får lyst til å gå på neste møte.
- På Riksplan?
- Etter Rikstinget har vi viktige saker som er
vedtatt, og som skal settes ut i livet løpende. Vi må
sørge for at disse sakene ikke blir sovende, men at
de aktiviseres slik det er vedtatt.
- Og så må vi ikke glemme at vi nå er en hel
Orden.

Storårmann Svein Johan Mathisen
St. Olavposten 4-2012

St. Olavposten 4-2012
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Noen tanker til Jul
Jul på ny

Det nærmer seg høytid og julekveld,
gi da en gave i form av deg selv;
ved å være mere til stede der du er,
for alle dine og de du har kjær

Du møter i julen en minnenes sang,
den bærer vår tanke til barndommens vang.
Med sne over skogene høye,
skjultes hvert kors for vårt øye.
Da gikk vi med fullkommen glede i sinn
til høytiden inn.

Vår lille klode føles mindre og mindre
Alt er tilgjengelig, det er snart ingen hindre
Medienes makt kan etter hvert bli så stor
at det lett kan føre noen på et villspor

Der hjemmet er lite og stuen er trang,
og moren om barnet i Betlehem sang.
Og faren beveget og stille,
fortalte om kongen, den lille.
Da hørte vi englenes jublende hær,
forunderlig nær.

Det er fantastisk å kunne sitte for seg selv,
men følge med på alt i verden likevel
Vi kan søke rundt på webben og i skyen
ta inn alt som skjer hos naboen og i byen
Nye medier gir muligheter, men er også en fare
Ikke alle ser det, det er vanskelig å forklare
Det å beherske dette er begrensningens kunst
Bruk det med fornuft og det gir oss en gunst

Og jul etter jul skal de samme ting hende,
en stue ble pyntet, et juletre tent,
og blandet sin stemme til koret.
Og lyttet til sangen og ordet,
og festen var helt uten brist og skår
hvert eneste år.

Det er mange former for avhengighet;
en stor mantra heter nå tilgjengelighet
I stedet for å prate og chatte på distanse
burde vi heller gi de nærmeste en sjanse

Så dro vi fra hjemmet og barndommens egn,
og dagene vekslet med solskinn på regn,
og skiftende lys over landet,
vårt liv og vårt syn ble forandret.
Den lykke som julen kan skjenke de små
kan ikke voksne nå.

Jeg tror vi alle trenger noen fredningssoner
fra nyhetsjag, medier og mobiltelefoner
Benytt julen til å øve på å ha det litt stille
eller prate og leke tror jeg også mange ville

Men da først – på veien – i lyst og i nød,
forsto vi, hva Betlehemsstjernen betød.
Hver sorg i dens lys skal forsvinne!
Derfor kan ingen nu finne!
Mens minnene leger med tanker i skjul
En gledelig jul.

Julen er en fin og dyrebar høytid for de fleste
Det er tradisjoner og fellesskap på sitt beste
Barndommens jul kan vi vel alle minnes
Let, den kan sikkert fremdeles finnes
Så sier vi God Jul og mener det oppriktig
Et ønske om ro og tid til det som er viktig
Nyttårsforsetter kan vi mennesker også ha:
Møt et medmenneske med et smil hver da’!

God jul og godt nyttår til alle Brødre med familie.
Hilsen Broder Tor Arild Lassen, Losje IV Sarpsborg

Ivar Sørensen
Drott Losje St. Olav X Skien
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Losje St Olav XXIV Arendal har for 8. gang gleden
av å invitere til

Lyngørporten
2. og 3. februar 2013
Et Brodertreff til ettertanke, felleskap og glede!
Vi møtes lørdag 2. februar til lunch kl 12.00 og
avslutter søndag innen kl 14.00.
Lørdag kveld serveres treretters middag og vi hygger oss sammen.

Fra programmet:
Storkommandør Leif Aker:
”Fra skomakerverksted til Universet”
Per Christan Prætorius Østeby:
”Pilegrimstur fra le Puy til Santiago de Compostela”
Stein Gusdal:
”Rekruttering med innslag fra representerte losjer”
Forfatter Trond Svandal:
”Hellige krigere. Johanitterne på Værne kloster”

Overnatting på Lyngørporten luksushus inkl full
forpleining: Dobbeltrom kr 1 800 pr person. Enkeltrom kr 2 000 pr person.
Vi ønsker dere hjertelig velkommen til en god tradisjon som ikke blir helt den samme uten deg!
Påmelding innen mandag 10. januar 2013 til RHK
Arendal, arendal@losje.com eller tlf 90 14 813.

Heder og lykke blant Brødre og Søstre på Gran Canaria
Av Broder Bjørn Aker

S

øndag 4. november var 5 St.Olavsbrødre, 2
Valkyrjesøstre og en Birgittasøster samlet
i Puerto Rico, for å markere Broder Terje
Johan Aasgaards ekteskap med sin kone Marit.
Samtidig fikk Reidulf Hansen overrakt sin

25-årsmedalje (fullstendig overraskende), 2
år forsinket. Han bor på Gran Canaria hele
vinterhalvåret og i Nord-Norge på sommeren.
Vi hadde en fin ettermiddag på verandaen
til Bjørn Aker og en hyggelig middag på en
restaurant etterpå.

Fra venstre: Tormod Fjære Losje VIII Larvik, Bjørn Aker (VII Moss), Terje Johan Aasgaard (VII Moss),
Reidulf Hansen (VII Moss) og Torstein Jyhne (II Oslo).
24
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Storkommandør Leif Aker runder 60 år
Torsdag 4. oktober var Losjemøtet Embedsmennene holdt et innlegg med tilbakebi Losje XXVII Drøbak viet vår kjære likk på Broder Leifs liv i vår Orden, fra han søkte
opptagelse og frem til i dag.
Storkommandør 60-årsdag.
Av Broder Tor Frode Bråthen, Losje XXVII Drøbak

D

et var 45 brødre tilstede, med følgende gjester: Storårmann, Storkantor, 1.
Stormarskalk, 1. Ærverdige og Opplyste
Ridder, Drott fra Losje VII Moss og Brødre fra
Losje IV Sarpsborg, Losje V Fredrikstad, Losje
VII Moss, Losje X Skien, Losje IX Tønsberg, Losje
XVIII Lillehammer og Losje XXVI Eidsvoll.
Drott ønsket alle velkommen til dette møtet
som var en takk og hyllest til vår Storkommandør,
Broder Leif Aker, i forbindelse med hans 60-årsdag.

Aktiv Broder

Broder Leif har hatt mange verv gjennom årene
- og dette er en losjebroder som ikke har hvilt
gjennom sine år i Losjen. Broder Leifs uvurderlige
innsats ved stiftelsen av Losje XXVII Drøbak ble
trukket frem.
Drott avsluttet med å takke Broder Leif for 22 år
med iherdig Losjearbeide og gratulerte jubilanten
med dagen.
Etter møtet i Ridderhallen samlet alle brødrene seg til middag. Mange taler med gode ord ble
Broder Leif til del. Stemningen var høy og møtet
vil huskes av Brødrene som var til stede.

Første Ærverdige og Opplyste Ridder overrekker gave fra Senatet.
St. Olavposten 4-2012
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Veteranen Knut Olav Ingvoldstad

90-årsjubilant i Losje XVIII Lillehammer

På møtet i 18. Grad i
Frimurerlogens lokaler i
Trondheim fikk vi et kort møte
med veteran og en av nestorene
i Ordenen. Broder Knut Olav
Ingvoldstad, Losje XVIII
Lillehammer, fylte 90 år niende
september i år – og stadig like
aktiv.

Vår kjære Broder Knut Olav
Ingvoldstad rundet 90 år søndag
9. september 2012. Dagen ble feiret
hjemme hos jubilantens sønn på
Lillehammer, med besøk av mange
Losjebrødre både fra Lillehammer
og nabolosjer.

- Opplevelsene i dag?
- Det ble etter hvert betimelig for meg å få friske
opp 18. Grad. Det ga meg veldig mye.
Håndtrykket til 90-åringen er fast og godt og han
uttaler til slutt at bildet av ham må bli bra!
Jeg møtte en hedersbroder!

Av Broder Kjell Stubbrud, Drott Losje XVIII
Lillehammer

B

Tekst og foto: Broder Peder J. Smehaug, Losje XIX
Trondheim

roder Knut Olav er en av Losjens ”grand old
men”. Han er – til tross for sin høye alder
– en av Losje XVIIIs mest aktive Brødre.
Og ikke bare er han trofast deltaker på møter i
egen Losje, men han reiser ofte på besøk til andre
Losjes møter, spesielt til Hamar og Gjøvik.
Broder Knut Olav ble tatt opp som Broder den
12.01.1978, og ble slått til Ridder den 05.04.1979.
Han har innehatt en rekke Embeter i egen
Losje, og var Drott i perioden 1989-1990 og
1999-2000. Han var også medlem av Rikshirden
som Rikskansler i perioden 1990-1994, og var
Hærmester i Provinsiallosje Miøsen i perioden
2005-2007.
Broder Knut Olav innehar 33. Grad og er Væpner
i Losje St. Mikael til Ordenen Riddere av Det
Hvite Kors – Senatet. Vi Brødre i Losje XVIII
Lillehammer er svært glade over å ha Broder Knut
Olav blant oss, slik at vi kan nyte godt av hans
store kunnskap om Losjen og Losjearbeid, som
han velvillig deler med Brødrene.

E

tter møtene var han strålende fornøyd. Som
alltid møter han oss med sitt vinnende vesen
og med et varmt smil om munnen.
- Du ser uforskammet sprek ut Broder Knut!
- Takk for det. Jeg har nok hørt det før. Jeg er så
absolutt privilegert, og har hatt god helse til nå.
Men jeg har sviktende syn og hørsel, noe som
etter hvert hindrer meg en del.
- Kan du gi oss oppskriften på et godt liv?
- Jeg tror det viktigste er å leve regelmessig. I
tillegg lønner det seg å være aktiv, for å styrke
seg både fysisk og åndelig. Det henger sammen.
Jeg har vært aktiv trimmer hele livet, noe jeg tror
betaler seg ved at du får bedre helse og mindre
plager i alderdommen.
- Hva har Losjen gitt deg?
- Den har betydd og betyr mye for meg. Jeg ble
tatt opp i Ordenen i 1978, og har nesten hele tiden
siden da hatt tillitsverv i egen Losje og i Ordenen.
Jeg har bl.a. vært Drott i egen Losje, Rikskansler
i 4 år og Hærmester i Provinsiallosje Miøsen. Nå
Broder Knut Olav Ingvoldstad
har jeg ingen slike forpliktelser, noe som gjør at
jeg er fri til å gjøre det jeg selv ønsker.

Åndelig påfyll

- Det har blitt noen Losjemøter i løpet av disse
årene?
- Jeg har regnet ut at jeg har deltatt i over 800
Losjemøter av ulike slag. Nå blir det rundt 3 møter
i måneden, i egen Losje og i nabolosjene.
- Hva vil du si er drivkraften?
- Å få åndelig påfyll, noe som styrker en både
åndelig og fysisk. Jeg er veldig takknemmelig for
å få møte alle Brødre rundt om, igjen og igjen.
Opplevelsene på hvert møte gir meg nye krefter.
- Hvordan kommer du deg til møtene?
- Jeg bruker bil. Jeg har hatt førerkort i 72 år. Men
synet kan hindre meg i å kjøre selv etter hvert.
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Til alle Valkyrjesøstre og St.Olavbrødre med familier

Husk

Med ønske om
En God Jul og et Godt Nytt år
Og en stille høytid med glade dager.

materialfristen
til nummer 1 2013

Ta vare på hverandre,
strekk ut en nestehånd
og vev en vakker sløyfe
av kjærlighetens bånd.
Hilsen
Landslosje Valkyrjens Råd

15. januar

Synnøve Kristiansen
Landspresident
St. Olavposten 4-2012
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Broder Johan Martin Blybakken og
Broder Odd Steinar Austmo
til minne

For meg var alltid Gåten
en mørk og lukket gate.
Men finn i mine viser
og kjenn fra mine hender
den rislingen av varme
som skiftes mellom venner.
Den vil jeg etterlate.  
Det hvite i oktober
skal bleke alle plener.
Hvert livsens tre skal smake
det siste og det samme.
Du har ig jen å takke
for at du fikk være stamme
og bære grønne grener.
Einar Skjæraasen

L

osje St Olav XXII Stiklestad vil minnes
januar 2012 som en sorgens måned, da to
av våre trofaste Brødre døde med få dagers
mellomrom.

Johan Martin Blybakken

Broder Johan Martin Blybakken, født 6. august
1947, døde hjemme den 6. januar, med sine
nærmeste rundt seg.
Broder Johan Martin slet de par siste årene med
kreftsykdommen, men deltok i våre møter så sent
som høsten 2011.
Broder Johan Martin var en person med en
stor porsjon omtenksomhet, nestekjærlighet og
hjelpsomhet, slik at det var lett å bli glad i ham.
Vinne Kirke var overfylt under Broder Johan
Martins begravelse, noe som viser hvor mange
som satte pris på ham.
Våre tanker går til hans frue Anne Lise og hans 3
døtre med familier.

Odd Steinar Austmo

Noen få dager senere, den 23. januar 2012 fikk
vi den tunge beskjeden at Broder Odd Steinar
Austmo født 6. november 1952 hadde gått bort
etter et kort sykeleie.
Broder Odd Steinar deltok på vårt julemøte med
god hjelp fra andre Losjebrødre, og han satte
enormt stor pris på å kunne få være sammen med
oss Losjebrødre på dette møtet, som ble hans siste.
Broder Odd Steinar var både i Losjen og
blant kolleger på jobben en omgjengelig og
pliktoppfyllende person, og vil bli sterkt savnet
begge steder. Våre tanker går selvfølgelig til fru
Helene og barna Kristin m/familie og Vegard.
Myrtekvistene har falt for våre to Brødre, vi har
tatt avskjed med dem, men de vil likevel alltid bli
husket i Losjen og som gode venner.
Vårt spørsmål er alltid når døden inntrer i så ung
alder – HVORFOR ?
Vi får som regel aldri tilfredsstillende svar på
det. Vi må godta at det gikk slik og at den høyere
styrelse ikke alltid følger vår menneskelige
tankebane.
Vi lyser fred over Broder Johan Martin og Broder
Odd Steinar sitt minne.
Arne Skive, Drott Losje XXII Stiklestad
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Broder Johnny Thorin til minne

Jan Petter Jarholt til minne

S

V

ist søndag vandret jeg langs bredden av
Nidelven. Snøen hadde lagt seg, solen kom
frem og de nakne trærne kastet skygger
på bakken. Det knirket der jeg gikk. Like ved
elvebredden er det reist et felles minnesmerke over
de døde som ikke ønsker egen gravsten. På en av
plakettene fant jeg navnet jeg lette etter: Johnny
Thorin. Bare det. Og jeg tenkte at det var akkurat
det han ønsket – ikke skille seg ut – være der blant
andre.
Jeg står der en stund og minnes. Jeg minnes
dagen jeg besøkte ham for første gang på St.Olavs
hospital. Han var flyttet fra Larvik sykehus, og lå
der og manglet et bein. Han hadde smerter i det
beinet. - Her ligger jeg, Peder, mens hjertet mitt
ble igjen i Tønsberg.
Hele sitt liv hadde han levd der. Der var hans losje
og Brødrene i Losje IX.
Siden ble det mange besøk, der og på sykehjem og
senere hjemme hos ham og hans kjære Gerd på
Rosenborg.
Broder Johnny sovnet stille inn på St. Olav
hospital 17. august. Han ble bisatt i Svanholm
seremonirom, i nærvær av familie og
Ordensbrødre i Losje St. Olav XIX.
Seremonien og minnestunda etterpå brakte oss
tettere inn på mennesket og Ordensbroderen.
Jeg minnes siste turen hjem fra brodertreffet på
Rica Nidelven i juni, der vi satt i bilen og snakket
om runde dager for oss begge i oktober. – Jeg er
sliten og ønsker ikke å bli 80 år, sa han. Det virket
som han hadde gitt opp.
Jeg står der ved elva, og hører suset fra hastig
rennende vann. Jeg går bort fra minnesmerket,
takknemmelig for at jeg fikk være hans venn og
Broder. Jeg tenker på et vers av Per Lagerkvist.
”Alt er næra, alt er langt ifrån.
Alt er givet menniskan som lån.
Alt er mitt, och alt skal tagas från mig,
Innom kort skal allting tagas från mig.
Træden, molnen, marken der jag går.
Jag skal vandra –
ensam, utan spår.”

år Gode Ordensbroder og venn Jan Petter
Jarholt døde lørdag 11.08.2012, nær 52 år
gammel. Broder Jan Petter tilbragte 19 år
i Losje St. Olav II til Ordenen Riddere av det Hvite
Kors. Vi vil alltid huske hans levende engasjement,
inkluderende vesen og hans gode humør og
smittende latter.
Han var et ja-menneske som alltid tok på seg
oppgaver og utførte dem samvittighetsfullt. Best
vil kanskje de fleste av oss Losjebrødre huske ham
fra hans mange år som Skald og hjertets talsmann.
Broder Jan Petter delte uten frykt og omsvøp sine
innerste tanker og sine filosofiske tanker – og det
var mange av dem.
I vårt arbeid holder vi foran oss de tre ordene Tro
– Håp og Kjærlighet, og som han så ofte sa til oss:
”Av disse tre ordene er Kjærlighet det største”.
Broder Jan Petter Jarholt var en sann Ridder, og
han holdt ditt skjold rent gjennom striden. Han
visste også at for en sann Ridder er ikke døden
slutten, men den åpner en ny dør.
Jeg vil dele noen ord han engang gav oss:
”Det å kunne si at vi ofret oss for andres beste er
det enkleste, men samtidig det vanskeligste av alle
offer. Det å kunne gjøre noe for andre ved å gi av
oss selv, på bekostning av oss selv, kan virke som
ett offer. Men om dette kan redde dagen eller livet
for noen andre, er vel offeret lett å bære”.
Hjelp
Meg i det å ofre meg selv
Vil så gjerne
Det å gi
Av meg selv
Til alle
Hvem blir da mitt offer
Om ikke meg selv
Takk for alt! Og hvil i fred vår venn og
Ordensbroder !
Med Broderlig hilsen Olav Vegå, Drott Losje II
Oslo.

Av Broder Peder J. Smehaug, Losje XIX,
Trondheim
St. Olavposten 4-2012

29

Neste nummer
kommer ut 15.
februar 2013.
Materialfrist
15. januar.
Skriv om små
og store ting
som har skjedd i
din Losje.

Brødre som har gått bort:
Hagen, Per Magne, Losje XVIII
Født 22.01.1958 Død 9.10.2012
Mathisen, Knut jr, Losje XI
Født 26.08.1941 Død 03.10.2012
Karlsen, Finn Ravn, Losje VIII
Født 29.04.1924 Død 30.09.2012
Wedø, Thor Vidar, Losje XIX
Født 26.05.1947 Død 01.09.2012

Vi ønsker nye
Brødre
velkommen i vår
Orden:
’Resonans’ © Broder Erik Audun Utistog,
Losje XIII Hønefoss.

Vi lyser fred over deres minne
St. Olavposten,
Postboks 36, 3502 Hønefoss
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Olsen, Trond
Lindum, Tom
Bråthen, Arne Johnny
Midthaug, Bjørn
Saastad, Dag
Bjørke, Roger
Hølen, Kim Roar
Nordengen, Morten
Larsen, Dan
Thoenbakken, Espen
Vollan, Johnny Asle
Hølen, Kenneth
Bjørnås, Tore
Sandbakken, Terje
Engan, Tommy
Kvehaugen, Torleif
Staal, Egil
Lunde, Per
Støyva, Magne
Kvandal, Helljar
Tørrisplass, Kjell
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Ingen natt foruten morgen
Ingen natt foruten morgen,
ingen morgen foruten dag
Ingen gleder uten sorgen,
ingen seier uten slag.
Ingen dag foruten kvelder,
før det atter blir en natt.
Intet lys når solen heller,
da har mørket overtatt.
Alle døgn har intervaller,
ingen kan vi endre det.
Når så mørket stille faller,
føles ro og stille fred.
Gode Ordensbrødre, Gode Valkyrjesøstre,
sender dere denne lille julehilsen
og ønsker dere alt godt i året som står for døren.
Ser frem til mange gode dager og kvelder
i samvær med Losjebrødre og Losjesøstre.
Med julehilsen fra Første Fader av Norden, Truls Birkelid.

