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Gode Ordensbrødre

Våren er her! En vinter er over. Denne har på mange måter 
vært mitt livs vinter. Kulden føltes ikke bare på kroppen, 
men langt inn i sjelen. Mørket var totalt, men med våren 
kom også noen små lyse stunder som tinte opp en frossen 
sjel. Underveis denne vinteren møtte jeg igjen dødens 
grimme ansikt i form av en meget alvorlig sykdom hos et 
nært familiemedlem. Prioriteringen var da klar, familien 
først, og det viste seg heldigvis at min og andres innsats 
bar frukter så døden ble satt på vent.

For Rikslosjen har de siste månedene vært travle. Rundt omkring i 
Losjene er det avholdt Generalforsamlinger og påfølgende Installasjoner. 
Rikshirdens medlemmer har fått anledning til å komme rundt og innsette 
nye embedsmenn på deres ”hjemmebaner”. Ved sånne anledninger passer 
det også å dele ut Hederstegn til Brødre som har vært med i 25, 40 og 50 
år.

Det hører imidlertid til de store sjeldenhetene at noen skal hedres for 
hele 60 års medlemskap, men dette skjedde i Losje VIII Larvik den 14. april. 
Charterbroder og tidligere Riksdrott Erling Tenvik ble da hedret for sin 
lange medlemsperiode og for de tjenester han har gjort for vår Orden. 
Broder Erling er en meget våken og kunnskapsrik person. Denne kvelden 
ga han oss alle bevis på dette og jeg er svært glad for at jeg fi kk oppleve 
ham og de andre Brødrene ved Losje VIIIs 60 års åremålsdag.

Et fi nt forum for Brødrene til å møtes utover egne losjemøter er 
fellesmøtene. Disse møtene bygger opp broderskapet og samholdet i 
regionene og styrker ordensarbeidet. Her knyttes også viktige personlige 
relasjoner.

Det arbeides godt og målbevisst med alt som skal til for at våre to 
organisasjoner skal samordnes til neste år. Det er mange små og store 
saker som skal løses. Resultatet av dette arbeidet skal legges fram på 
høstens Drott/Hærmestermøte.

Men først står det en sommer for døren. Vi tar nå en pause fra 
Losjemøtene, men vi må ikke glemme hverandre for det. La oss ta vare på 
hverandre og holde kontakten gjennom den vakre nordiske sommeren.

Riksrådet ønsker alle våre Brødre med familier, samt våre Søstere i Losje 
Valkyrjen, en god sommer og vel møtt igjen til viktige møter til høsten.

GOD SOMMER

Med Broderlig hilsen
Ole M. Granum
Riksdrott
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Losje VIII, Larvik – 60-års Åremålsdag

Losje VIII i Larvik ble grunnlagt 15. april 
for 60 år siden. Dette ble markert på vårt 
møte – nesten på dagen 60 år etter – 14. 
april i år. Charterbroder Erling Tenvik var 
også til stede denne gangen og bidro til 
at kvelden bar preg av en dobbel feiring.

Mange besøkende
45 Brødre var til stede på vårt Åremålsmøte. 
Besøkende Brødre fra Losje IX (Tønsberg), 
Losje X (Skien) og Losje XI (Sandefjord) 
bidro til en velfylt Ridderhall. Losje XI stilte 
med 11 Brødre. Vi ble også beæret av besøk 
av R.D. Ole Michael Granum og I.R.l.v Kjell 
Fagerland fra Rikslosjen. Fra St. Mikael 
Hovedlosje møtte Hærmester Tormod 
Fjære. (Som også har Losje VIII som sin 
hjemmelosje)

Losjemøtet ble gjennomført på en særdeles 
verdig og stilfull måte. Losjens Råd og Hird 
skal ha takk for sin innsats denne kvelden. 

Det ble et godt og langt møte før vi kunne 
trekke ut i salongen for en aperitiff før 
Brodermåltidet.

Prolog og Torskeaften
For noen uker siden, ble jeg kontaktet 
av Arkivar i Losje VII Broder Arne Wallin. 

Han hadde funnet originalmanuskriptet 
til Prologen som ble lest ved Losje VIIIs 
stiftelse. Prologen var skrevet av Broder M. 
B. Landstad (Losje VII). Vi fi kk tilsendt en 
kopi av denne prologen, da vi ikke hadde 
denne selv. Den vil bli tatt godt vare på. Vi 
vil få takke Broder Arne i Moss for at han 
tenkte på oss. Brodermåltidet ble innledet 
ved at Hærmester Tormod Fjære leste 
denne Prologen 

Det var torsk med tilbehør som stod på 
menyen denne kvelden. Det hele ledsaget 
av passende drikke. At både stemningen 
var god og maten velsmakende, kunne 
måles på en enkel måte: Før maten ble 
servert, summet det høyt av glade stemmer 
i lokalet. Når alle hadde forsynt seg ble 
det nesten helt stille. En tydeligere, usagt 
anerkjennelse kan ikke noen kokk få.

Undertegnede hadde gleden av å debutere 
som toastmaster denne kvelden. Å dirigere 
bordsetet ved en slik høytidelig anledning, 
stod i forkant som en stor utfordring. Denne 
løste seg lett, takket være god innsats fra 
Brødrene i Fest- og arrangementskomiteen 
og dyktige talere på talelisten. 

Drott i Losje VIII Arild Fevang sto først 

Over fra v. Riksdrott Ole 
M. Granum, Charterbro-
der og 60 års jubilant 
Erling Tenvik og Drott 
Arild Fevang
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på talelisten. Deretter fulgte R.D. Ole M. 
Granum og I.R.l.v. Kjell Fagerland. Broder 
Kjell som har kjent Charterbroder Erling 
Tenvik siden hans tid som Riksdrott nevnte 
fl ere gode historier fra ”før i tiden”. 

De besøkende Drotter fra nabolosjene 
fremførte sine hilsener til både Losje VIII 
og Broder Erling. Samarbeidet mellom våre 
nabolosjer fungerer svært godt. Det er høy 
grad av kjennskap og vennskap Losjene 
i mellom. Dette kom godt til uttrykk i de 
gode talene som ble framført. 

Broder Erling holdt en fl ott, engasjerende 
og lærerik tale. En Broder med 60 års 
medlemskap bak seg, har ikke bare 
mange gode historier å fortelle – han 
er en del av den historien som fortelles. 
R.H.K. er tross sine 109 år, relativt ung 
i ordenssammenheng. Vi har hatt en 
kontinuerlig utvikling i stort og i smått. De 
som har vært en del av denne utviklingen 
er stadig blant oss, og det å få historiene 
”førstehånds” er gull verdt.

Broder Stein Gusdal fra Losje IX, Tønsberg 
rundet av Brodermåltidet med å takke for 
maten. Vi vil her takke Broder Stein for at 
han tok oppdraget som han for øvrig løste 
på en utmerket måte. 

Charterbroder Erling Tenvik – medlem i 
60 år
Møtet var en markering på fl ere vis. 
Charterbroder Erling Tenvik kan nå notere 
seg for 60 års medlemskap i Losje VIII. 
Han har hatt fl ere verv i Losjen og i R.H.K. 
Jeg vil spesielt trekke fram hans periode 
som den 18. R.D. (1972-1976) Broder 
Erlings tiltredelsestale hadde ”Kontakt og 
Samarbeid” som tema. 

Dette temaet/valgspråket skulle vise 
seg å være et godt signal om tider som 
skulle komme. Som R.D. gav Broder 
Erling sin tillatelse til prøvetrykk av det 
første nummer av St. Olavsposten. At 
det bladet du nå holder i hånden har 
sin 40-års Åremålsdag til neste år, vitner 
om framsynthet hos Broder Erling og at 
”Posten” absolutt har livets rett. 

Broder Erlings innsats gjennom alle 
disse årene har blitt satt pris på. Det ble 
markert fra Riksrådets side gjennom en 
stilfull seremoni hvor R.D. overleverte 

ham en vase fra R.H.K. som et synlig tegn 
på takknemlighet for hans innsats i R.H.K. 
gjennom disse 60 år.

Losje VIII: fra Villa Farris til Odd Fellow
Losje VIII ble grunnlagt etter initiativ fra 
Broder Lippert. Lippert var bosatt på 
Lauve utenfor Larvik, og medlem i Losje 
I. Broder Lippert og Broder Diesen startet 
forberedelsene til det som skulle bli St. 
Olavs Losje VIII i Larvik. 

Losjen ble stiftet på Villa Farris. De fem 
første årene ble møtene avholdt i andre 
etasje her. Historien forteller at lokalene 
etter hvert ble i trangeste laget. Frk. 
Stuvseth, vertinnen på Villa Farris åpnet 
derfor dørene til sin private leilighet for 
Losjen.

Etter fem år på Villa Farris, tok vi i bruk 
lokaler i Nanset Sanitetshus. Etter fem års 
tilhold her, fl yttet vi inn i lokalene til Odd 
Fellow. Der har vi vært siden. At vi fortsatt 
ikke er under eget tak, tyder på at vi trives 
med dagens ordning.

Juniorjubileum for seniorer
Losje VIII har modnet og de første brødrene 
har modnet i Takt med Losjen. For ti år 
siden startet derfor seniorgruppen opp. 
De mest voksne i Broderfolden treffes på 

Broder Tormod Fjære fremførte den gamle prologen
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formiddagen hver annen fredag i de ukene 
det ikke er Losjemøte for kaffe, en liten 
matbit og gode samtaler. 

Losje St. Olav VIII, Larvik vil takke alle 
fremmøtte Brødre for en hyggelig og 
verdig markering av vår 60-års Åremålsdag. 
Uten deres bidrag i form av fremmøte og 
taler, hadde ikke kvelden vært den samme.

Tekst Steinar Ytrevik
Foto Åge Christensen

Over: Kveldens jubilant Broder Erling 
Tenvik. 

T.v. Drott Arild Fevang mottok blom-
ster og gaver på vegne av sin Losje. 

Under: Det var torsk med tilbehør på 
menyen og det smakte.
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Foredrag av
Bokinspirator Liv Gade.

Torsdag 10.februar hadde 30 forventningsfulle 
damer møtt fram på Odd Fellow i
Tønsberg for å høre på landets eneste bokinspirator, 
Liv Gade fra Sandefjord.
Det var Losje Valkyrjen III, Tønsberg til RHK som 
hadde invitert til sosialaften for sine 
Søstre, hvor man også kunne invitere med seg 
venner og kjente.
Og dette svarte i aller høyeste grad til 
forventningene.

Liv Gade er som et sprudlene fyrverkeri når 
hun snakker om bøker. Hun snakker med ”store 
bokstaver”, og hun formidler leselyst og leseglede på 
en måte som kan ta pusten fra de fl este.
Hun hadde publikum helt i sin hule hånd.
Hun hadde et utvalg på 14 bøker som ble presentert 
for publikum. Blant disse var selvfølgelig
Cecilia Samartins bøker: Senor 
Peregrino,Drømmehjertet, Salvadorena, Mofongo og 
Mofongo-mat for sjelen (kokebok).Det var også en 
nykommer med, ”Tysteren” av Jan Erik Fjell. Han er en 
helt fersk krimforfatter, en spennende sådan.
Begge disse forfatterne gis ut på Juritzen Forlag. 
Andre bøker var ”Glass og aske”av Ann Syrehn 
Tomasevic (Gyldendal) ”Maleren fra Shanghai” av 
Jennifer Cody Epstein og ”Etterpå”av G.G.Musso. 

Hun har hatt gleden av å treffe Cecilia Samartin ved 
et par anledninger, noe som hun opplevde som en 
stor opplevelse.

I tillegg til omtalen av bøkene fi kk vi også høre dikt 
og gode historier. Det høre også med til
Historien at Liv Gade fi kk tildelt Forlagsprisen på 
Litteraturfestivalen på Lillehammer i 2007.

Hun reiser land og strand rundt og holder sine 
foredrag. Det ble en uforglemmelig kveld for de som 
hadde møtt frem for å høre henne.
Hennes siste ord til oss var:

HUSK – EN BOKELSKER GÅR ALDRI TIL SENGS 
– ALENE.

Dette kan anbefales til alle. Hun er vel verdt å høre 
på, så sett i gang Losjesøstre.
Prøv å få til dette dere og.

Med  Søsterhilsen, Liv Berit Daffi nrud
Visepresident (Losje III Tønsberg)
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Kong Magnus nærmer seg Heidaby med 
sin stridsmakt av Nordmenn og Daner.  Det 
spørges, at Venderhæren på ny, drar nordpå 
og røver og raner.  Da stanser Kongen 
på Lyrskoghede, og hæren til kamp gjør 
seg rede.  Av speidere til Kong Magnus 
det meldes, at Vendernes hær står i syd 
ganske nær, og at den er umåtelig svær.  
Sine høvdinger samler han da i sitt telt for 
at rådslå om det som er meldt.  De fl este 
syntes å mene som så, kun liten takk var av 
Daner at få, fordi deres land man verget.  
De rådet til atter at gå mot nord, for her 
var overmakten for stor, kun få ville livet få 
berget.  

Men ei  slike ord etter Kongens sinn var.  
”Jeg er redd”, så sa han,  ”jeg var ikke kar for 
lenger å verge mitt rike, begynte jeg først å 
vike.  Nei, kjempe jeg vil mot det hedninge-
pakk!   Så være det, Gud til ære og takk!  
Sørg for at alle menn hærkleder seg.  Sove 
får hver mann under skjoldet i natt, for 
kampsignalet kan komme bratt.  Fosterfar 
Einar, bli du hos meg”.  
Da kongen med Tambarkjelve var ene, 
sa han:  ”Einar, så taus du var. Mon ei min 
kongeplikt oppfylt jeg har?  Fosterfar, 
du kan ei annet mene?  ”Å nei, Konge”, 
lød Einars svar,  ”men lenge jeg mistro til 
Danene har.  Om de forråder oss under 
striden, er utsikt til seir for deg Konge, liten.  
Men hør nu mitt råd, hva vi to bør gjøre: Vi 
går forkledte i leiren omkring.  Kan hende 
vi da mang en uventet ting, som nyttig for 
deg turde bli, kan får høre”.

De gjør da som Einar foreslår, og ut i den 
mørke høstkveld de går.  Først vandret de 
rundt de Norskes rekker, stille og tyst hele 
natten utover.  Svart fra leirilden røyken 
trekker, kun vakter på post, ellers hver mann 
sover.  Så smøg de seg dit  hvor Danene 
lå.  Der hørte de folk som hvisket sakte 
om slaget, hvorhend det trolig vil stå, om 
hvordan sitt skinn vel best en kan akte.  
Avtalt det var nok:  Ved skogens rand vil 
danene stå, og så fl y alle mann.  Lure seg 
unna, det var ikke ille, så kunne de kjempe, 
som kjempe ville.

”Fostersønn, nyttig blir småting iblant,” sa 
Einar ”for rett nå rede vi fant på Danenes 
fl okk, hva de nok helst ville.  Deretter får vi 

fylkingen stille.  Men gå nå i teltet og unn 
deg ro, i morgen trenger du krefter for to”.   
Kongen seg kaster på leiet, og får ei på øyet 
den minste blund.  Allting veiet og atter 
veiet, synes det ham, skjønt til denne stund, 
Hellig-Olav, hans far, jo alltid hjalp til, at nå 
det ser ut som han svikte vil.  
Han kneler:  ”Far, om du vil eller ei, hjelpe du 
skal, det sier jeg deg!”

Natten svinner, det gryr av dag.  Da faller 
det ro og fred i hans sinn.  Før soloppgang 
kaller han Einar inn: ”Nå, fosterfar tviler jeg 
ei på min sak.  Hellig Olav var hos meg.  Han 
har til meg sagt: ”Ei frykte du hedningers 
overmakt.  Fylk dine folk, og før dem til slag, 
når du hører min lur!  Jeg går med deg i 
dag”.  

La hærblåsten lyde nå, fosterfar!  Hele 
min gamle trygghet jeg har”.  Vel stusset 
Einar, men straks gikk han ut, og hæren 
seg samlet, på Kongens bud.  Lengst i 
mot syd, hvor elven skiller, Danene han av 
forsktighet stiller.  Alle sin plass i fylkingen 
fi nner, og nå gryr dagen, mens solen rinner.

Rundt Einar beretter , at Kongens far, Hellig 
Olav selv, just hos ham var.  Gjennom hæren 
går det fra munn til munn, ”Hellig Olav 
er med oss i denne stund”.  I det samme 
er det, som høyt fra sky, luften fylles av 
klokkeklemt.  Den klokkeklang har de aldri 
glemt, fra Kristkirken er det, i Nidaros By.  
De jubler og roper: ”Hugg Venderne ned!  
Fremad til kamp!  Hellig Olav er med!

Kampluren lyder.  Mot Vendernes skarer 
Magnus sin fylking i storm fører frem.  Alt 
hugger de ned.  Her ingen de sparer.  Selv er 
Kong Magnus fremmest blant dem.  Hellig 
Olavs stridsøks ”Hel” han svinger.  Hvert 
hugg en Vender i marken tvinger.  Sverdene 
blinker, mens solen brenner, nå går de og 
vader i døde Vender.  Snart fi endefl okken 
på fl ukten seg kaster.  Hver en som kan, mot 
skipene haster.  Slaget er vunnet.  Til takk 
for seiren lyder nå salmesangen i leiren.

Lenge etter den blodige dag, ikke det 
gaves så hederfull sak som å regnes blant 
dem, som var til stede i ”Venderslaget” på 
Lyrskog hede.

Venderslaget  av Aksel Winge  (Magnus den Gode, år 1045)



9 St. Olavposten 2-2011 

Stiklestad 2012.

Losje XXII, Stiklestad skal feire sitt 25 års jubileum 27-29/7-2012.

Spelet om Heilag Olav vil være en sentral del av arrangementet.
I tillegg nevnes klosterbesøk på Tautra, Brodermåltid i 
Langhuset på Stiklestad + andre tilbud til Brødre og familie.

Mer informasjon vil komme senere.
Legg derfor sommerturen til Trøndelag i 2012.
Losje XXII,Stiklestad ønsker all Brødre en god 
sommer og velkommen til oss neste sommer.

 Arne Skive    Kjell Pettersen
 Drott     arr.ansvarlig
       

Første rekke
Petter Bjørgum, Kansler, Kjell Pettersen, Jarl, Arne Skive, Drott,Birger Skatland, Lendermann, Annar Vestrum, Skatt-
mester.
Andre rekke
Håkon Walberg Indre vakt, Ola Flyum Skald,Sigurd Jeremiassen 1. Sk. svein, Hans Kverkild 2. Sk. svein, Roald 
Brenne Ytre vakt.
       
Den nye Hirden ble den 01.02.11 Installert av Rikslenderm. Øystein Tunli med forrettende Skutilsveiner Knut 
Ingvoldstad og Ole Einar Haugan. Installasjonen ble gjennomført på meget fin og høytidlig måte.
Vi føler oss trygge på at disse Embetsmenn vil føre Losjen trygt i den kommende termin.

Embedsmenn i 
Losje St. Olav XXII
Stiklestad
2011 - 2012
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Harry Georg Storskogen er svært avholdt og 
respektert innen Losjen og Ordenen: Da vår 
Broder under Installasjonen 2. mars skulle motta 
Ordenens hederstegn for 50 års medlemskap, 
hadde Riksdrott bedt om å stå for overrekkelsen 
- til tross for at han hadde permisjon.

”Broder Harry har alltid hatt omtanke for andre, og 
vært raus med gode ord. Han la ned et stort arbeide 
den gang Gjøvik-losjen ble opprettet, og har også 
hatt embeter i Rikslosjen som har vist hans store 
evner og menneskelighet”, sa Riksdrott i sin tale etter 
utdelingen.
Det har blitt femti aktive år i losjen for Broder Harry, 
siden han ble tatt opp 5. april 1961. Her i Losje XIII 
har han blant annet vært Drott, Jarl, Lendermann og 
Skald, foruten å ha hatt en rekke verv i forskjellige 
komiteer. 
I Rikslosjen var han Skattmester fra 1976 til 1980. 
Der har han i tillegg vært med i valgkomiteen og 
utstyrskomiteen, han har vært revisor og varamann 
til revisor.
Den store innsatsen vitner om en Broder som har 
følt glede over å bidra - og som til fulle fortjener den 
honorære 33. Grad han innehar.

PÅ GODFOT MED FOTBALLEN
Den tidligere områdesjefen ved Hønefoss 

jernbanestasjon har fylt 88, men alderen tynger 
ikke den gamle idrettsmannen. Tempoet er 
misunnelsesverdig høyt.
Kanskje er kreftene honet gjennom fl ere tiår på 
fotballbanen. 
Først på Raufoss, der det ble en B-landskamp for 
laget til stedet der han er født.
En landslagstur til Island ble det også på Broder 
Harry og en av lagkameratene.
– Det var en stor opplevelse. Norge ble invitert til 
en stiftelse av et fotballforbund på Island i 1947. Av 
de 19 som fi kk være med, var to fra Raufoss. Det var 
populært på et så lite sted. Turen varte i ti dager, og 
jeg spilte én av tre kamper.
Broder Harry spilte både for Oppland og Øvre 
Buskerud kretslag før han fi kk jobb i NSB på 
Hønefoss. Fotballen fortsatte han med som 
midtbanespiller for Fossekallen. 
- Jeg ga meg da jeg var i 60-årene. Jeg brukte å si at 
jeg spiller på eldre old boys.

AKTIVE DAGER
 Rotaryklubben har også æren av å ha Harry i sin 
midte, mens kona Henny er med i vår søsterlosje 
Valkyrien. 
På formiddagen de onsdagene det ikke er 
losjemøter, fi nner man gjerne Broder Harry i 
kafeteriaen på Norderhovhjemmet rett utenfor 

HEDERSBRODER HARRY

I godstolen under et dikt av Karin Boye.  Kunst og vise ord har en fremtredende plass hjemme hos 
Harry Georg og Henny Storskogen.
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Hønefoss, der den Gyldne Ring holder til.
- Den Gyldne Ring er åpen for alle medlemmer i 
Losjen. Men det blir helst litt eldre Brødre som møtes 
til en prat om løst og fast over en kopp kaffe. Det er 
veldig koselig.
Det ble en del reising på Broder Harry da han var 
Riksskattmester mellom 1976 og  1980. Det var 
forresten fl ere fra Hønefoss-losjen i Rikslosjen på det 
tidspunktet. Edgar Rognlien var Riksdrott, og Axel 
Christiansen bekledde embetet som Rikskansler. 
– Det var ofte sånn den gang at fl ere fra et sted satt i 
Riksrådet sammen, forteller Harry. 
– Det var fi re spennende år der vi knyttet mange 
vennskapsbånd. Sammen med Edgar reiste jeg mye 
rundt om på installasjoner og slikt. Hvor mange 
losjer jeg besøkte som representant for Rikslosjen 
vet jeg ikke, men det var mange.
Ikke alltid gikk det like greit. I Bergen var Harry i ferd 
med å dusje da vannet plutselig ble iskaldt. Han 
skvatt til og gikk på ryggkulen i badekaret han sto 
oppi.
– Resultatet ble brist i fl ere ribben. Jeg stilte opp, 
men det er ikke det Losjemøtet jeg husker med 
størst glede, sier han tørt.

LOSJE XV GJØVIK
Men de hyggelige stundene er særdeles i overtall.
– Losjen betyr mye for meg. Det er en høytidelig 
stemning der. Her i Hønefoss har vi en veldig fi n 
Ridderhall med stjernehimmel. Når lysene dempes 
og det spilles orgelmusikk mens stjernene funkler, 
lener jeg meg tilbake og kobler helt av. Det er 
toppen, synes jeg.
Det går ikke å skrive om Broder Harry uten å nevne 
losjen i Gjøvik. 
– I begynnelsen av 60-tallet tok daværende Riksdrott 
Karl Flakstad kontakt med meg, med tanke på å stifte 
en losje der oppe. Han lurte på om jeg kjente noen 
bra mennesker i Gjøvik-området.
Raufossgutten Harry kjente mange gode folk på 
Raufoss og i Gjøvik, han, ikke minst fra idretten og 
speiderbevegelsen. Sammen med Brødrene Aage og 
Ulf Sunde fra Raufoss begynte han arbeidet med å få 
etablert Losje XV.
- Det ble mye reising på folka derfra. Losjen i 
Hønefoss var fadderlosje, så Brødrene ble tatt opp 
her i Hønefoss, sier Broder Harry.
Det var nok ikke alltid like enkelt å få til. Folk hadde 
sitt arbeid å skjøtte, og datidens vei de mange 
milene mellom Hønefoss og Gjøvik var neppe av en 
standard vi hadde våget oss på med bil i dag. 

STERK TILKNYTNING
Men vil man, så kan man. Med Losje XIII som 
fadderlosje ble elleve Brødre tatt opp til Gjøvik-
losjen i løpet av 1963. Den 30. november 1963 ble så 
Losje XV Gjøvik stiftet.

– Det var jo veldig spesielt å få være med på. 
Stiftelsen gjorde at det ble interesse for å danne 
egne losjer i områdene rundt Gjøvik. Lillehammer 
kom til, så ble det Hamar, så Eidsvoll. Losjen i Gjøvik 
hadde ringvirkninger i Mjøsa, pleier jeg å si. Otta bør 
også nevnes, sier Harry.
Broder Harrys initiativ til stiftelsen av Gjøvik-losjen 
har nok sitt å si for at tilknytningen dithen er sterk 
her i Hønefoss. På mange måter føles Losje XV som 
vår nærmeste.

MER SAMMENSVEISET
Femti år er lang tid. Samfunnet har endret seg 
dramatisk siden 1961. Økonomi og teknologi har 
endret måten vi lever på, og det virker selvsagt inn 
også på Losjen.
- Den store forskjellen ligger nok i at før hadde 
Brødrene mer omgang utenom møtene, både 
til hygge og nytte. Vi hadde ofte dugnader hos 
hverandre, blant annet. Det ble mye støping av 
grunnmurer, smiler Harry. - Det var en annen 
økonomi blant folk. Løsningen var å hjelpe 
hverandre, og det sveiset oss sammen.  
Blant det mye gode som kan sies om Broder Harry 
Georg Storskogen, er at han i så måte er et lim også 
for Losje XIII anno 2011. Den lune humoren, de 
vennlige ordene og det at han ser deg, gjør at du 
føler deg inderlig vel i hans nærhet.
En mer Broderlig egenskap fi nnes knapt.

Tekst og foto: Broder Morten L. Kværnstrøm

Vi er alle oppda-
gelsesreisende i 
livet, hvilken vei 
vi så enn følger.
Fridtjof Nansen

Vi er alle oppda-
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Nå i vårsemesteret 2011 har Rådet startet en 
serie planlagte innlegg eller aktiviteter på 
losjemøtene. Under kaffen den 21. februar fikk 
brødrene en grundig innføring i Heimevernets 
aktiviteter. For Broder Rolf Joar Stokke var nok 
framstillingen ikke grundig, men av en rent 
overfladisk, orienterende art. Han er nemlig 
svært så godt kjent med disse aktivitetene, 
da han er presse- og informasjonsoffiser i Det 
Opplandske regiment ved siden av en mer 
ordregivende funksjon.

For brødrene ble det en svært nyttig 
oppdatering av hva Heimevernet står for. Dets 
funksjon er nå sterkt endret i forhold til hva de 
fleste i losjen husker fra sine aktive år i Forsvaret. 
En rekke nyvinninger på uniformssiden, inklusiv 
en lett og behagelig hjelm gjør nok tjenesten 
i dag til en mindre påkjenning enn for en 
generasjon eller to siden.

Broder Rolf Joar kunne fortelle mye fra de 
rent forsvarsmessige aktivitetene i Hedmark 
og Oppland, uten å komme inn på militære 
hemmeligheter.  Av sivile oppdrag er det stadig 
behov for hjelp fra HV, som ved ras, flom og 
andre ulykker.
Den militære delen går i hovedtrekk ut på å 
øve i oppholdende strid inntil det kommer 
avløsning. For øvrig ønsker HV i det Opplandske 
regiment å peke på den skjevhet som foreligger 
i rekruttering til de lokale styrker. Dette bunner 
i at det blir skrevet ut relativt få rekrutter fra 19-
årskullene til Forsvaret i de to fylkene Hedmark 
og Oppland. Derved er det også lav interesse for 
videre engasjement i tilsvarende tjeneste i HV.

Broder Rolf Joars innlegg berørte mange 
etiske problemstillinger som vi ikke skal 
komme nærmere inn på her; hva det er, sier 
seg kanskje selv. Men brødrene fikk i alle fall 
et meget interessant foredrag med mange 
berøringspunkter mot morallære og etikk som 
det kan reflekteres over i etterkant.

Fellesmøtet for Mjøslosjene ble avviklet på 
Gjøvik den 21. mars. Dette ble en særdeles 
minnerik kveld for deltakerne, 57 totalt, derav 
29 gjester. Riksdrott Ole M. Granum holt en tale 

der han kom inn på rekruttering av nye Brødre. 
Det var ingen formaningstale med påbud og 
skremsler om forgubbing og så videre. Han 
roste Mjøslosjene som en gruppe fremgangsrike 
Losjer. Dette gjelder spesielt Losje XVIII 
Lillehammer og XXVI Eidsvoll.
Fellesmøtet samlet riktig mange Brødre, 57 
totalt hvorav 29 besøkende. Blant gjestene var 
Drott i Otta, Lillehammer og Eidsvoll, Hærmester 
i Provinsiallosje Mjøsen, Rikslendermann og 
Riksskattemester.
Broder Jan Arne Evensen i Gjøviklosjen ble 
under Brodermåltidet overrakt krus i forbindelse 
med at han nettopp hadde fylt 70 år. Han takket 
pent og sa at han syntes det var hyggelig å bli 
gjort krus på.
Drott i Losje XXVI Eidsvoll, Per Bjørn Skreden, 
holdt en både morsom og høytidelig takk-for-
maten-tale.

Et av elementene i den nye satsingen, forteller 
Drott i Gjøvik, Magne Skogstad, er gode 
musikalske opplevelser i Ridderhallen. Videre 
på programmet i første halvår 2011 står et 
kåseri på ettermøtet om andre verdenskrig 
på Rena. Broder Willy Røed var 19 år da krigen 
kom til Norge og husker krystallklart fra 
krigshandlingene i sin hjembygd.
Årets sommeravslutning vil bli spesiell, 
fortseter Drott Magne Skogstad. Den blir lagt til 
Gammelbilklubben på Kapp i Østre Toten. Der 
er det et par ganske enestående eksemplarer 
som vil bli vist fram. Helt sikkert blir det nok 
en ny omgang i hesteskokasteturneringen 
som nå er fast tradisjon på Gjøviklosjens 
sommeravslutninger.

Ny giv på ettermøtene i Losje XV Gjøvik
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Min Engel

da våre sjelers møte ved den første dag
vi møttes i kjærlighetens velbehag

hånd i hånd vi vandret i blomsterenge
der skjønnhet og duft aldri hjerter kan stenge

det beste til andre du ønsket kun å gjøre
din varme og omsorg måtte alle hjerter røre

med din vakreste kunst du alle gav mer
kun lovord om deg var der mange fl er

ditt hjerte det rommet oss alle som èn
kunne varme en sjel som var fanget i sten

din hånd var så liten men kraften så stor
din trøst var det største for meg her på jord

alle spor etter deg jeg kan se
står igjen som i glitrende sne

du skinnende stjerne i himmelhvelv
selv om du aldri hevdet deg selv

du sovnet så inn i din kjæres armer
da kom du til Gud som deg forbarmer

mot det himmelske lys du der opp steg
lik en sti for oss alle som søker den veg

aldri mer min hånd deg kan røre
eller din varme latter får høre

som et stjerneskudd til jorden daler ned
kanskje du nå har funnet din egen fred

i tanker og hjerte er du alltid med
kanskje en dag kan jeg virkelig se

at drømmer om deg som om du var her
nå er du sammen med englene der

mitt fullførte liv og stillheten venter
den endelige dag du kommer meg og henter

kurt johansson slåttvik  2011



Hedersbrødre i Losje XXI - Voss.

På Julemøte den 11.des 2010 hedret Losje XXI-Voss noen av sine eldste Brødre med utdeling av RHK 
sitt 25 års Hederstegn.  Det var en fl ott og stolt gjeng som mottok utmerkelsen på dette møtet. 
Disse Brødre er også Charterbrødre i Losje XXI-Voss, og var blant dem som i sin tid sto bak initiativet 
til å starte Losje XXI-Voss for snart 25 år siden.  Disse hadde også sitt opptak og sine møter hos vår 
fadderlosje Losje XII - Bergen, før Losje XXI-Voss ble stiftet i 1987.  Dessverre manglet vi en som også 
skulle hatt sitt 25 års Hederstegn denne kvelden. På grunn av sykdom måtte Broder Erling Bertin Bjørke 
melde avbud. Broder Erling har vært en sentral skikkelse i Losje XXI og betydd mye for oss. Han har 
sammen med kona si Guro i en årrekke leiet ut til møtelokaler til Losje XXI på Voss. For oss har dette 
vært lokaliteter som skaper en helt spesiell atmosfære i våre møter.
På bildet er også Losje XXI sin første Drott Broder Ivar Herre. Han har i alle år vært en spesielt trofast 
Ordensbroder som har vært på omtrent alle møter siden stiftelsen av Losjen. Han har alltid svaret ja når 
han er spurt om å ta verv og oppgaver i Losjen.  Broder Jakob Bøe er den Broderen i Losjen med lengst 
fartstid av alle våre medlemmer. Han mottok sitt Hederstegn ved en tidligere anledning. En fl ott og 
trofast Brodergjeng som alle har betydd mye for alle oss andre i Losje XXI. Vi Gratulerer!
RHK sin utsendte representant 2. Riksskutilsvein Broder Leif Jørgensen fra Losje XX - Haugesund ledet 
Seremonien på en verdig, trygg og fi n måte.

 

Med Broderlig hilsen
Sigfred Samlanes - Kansler.

På bildet fremst fra venstre:  Våre Hedersbrødre Broder Per Inge Brekke, Arne Olav Brunborg, Ivar Herre og Jakob 
Arne Bøe.  
Bak fra venstre:  Fra RHK 2. Riksskutilsvein Broder Leif Jørgensen og Losje XXI sin Drott Broder Geir Nesheim.  
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25 års jubileum
Det er med glede Brødrene i St.Olav XXI Voss

Inviterer
Til 25 års jubileum helgen

20. – 22. Januar 2012.
Vi kommer tilbake med fyldig program

og priser til høsten
Hold av helgen for et kulinarisk brodermåltid og

Et begivenhetsrik Jubileum
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Vennskap.  (Luthien)

Et vennskap er noe vi alle kan trenge,
og minnene er noe vi vil ha utrolig lenge.
Gjennom godt og vondt, man støtter hverandre,
selvom man ute på viddene kan vandre.
En venn for livet er verdt mer enn noen kan tro,
for i vonde eller gode tider er man alltid to.
Så jeg vil takke for ditt vennskap, 
og si hvor mye du betyr for meg,
for en venn som deg går man aldri lei.



Fra Rekrutteringskomiteen.
Etter de tilbakemeldinger komiteen har fått, og det er ikke mange, ser det ut til å være 
ujevn tilgang på kandidater i de forskjellige Losjer. Noen ser ut til å ha funnet tråden i 
det hele, mens andre sliter fortsatt. Arbeidet med å drive rekruttering krever at vi må 
satse fullt i et målrettet og bevisst arbeid på fl ere områder. Det være seg i egen Losje, 
eller sentralt.

Først og fremst må vi ha et godt produkt å tilby våre aktuelle nye. Dette har vi jo i vårt 
program, studier o.s.v. Men, kjenner vi som skal ”selge”, produktet vårt godt nok til å få 
tilslag? Det har ikke hele tiden vært slik, men komiteen håper med sin arbeidsbok at 
denne kan være til hjelp. Blant alle de tilbud som er ute nå, så er dette viktig!

 Vi håper nå at alle Losjer har skaffet seg sin egen aktive rekrutteringsgruppe som 
kjenner sitt produkt. Disse må også kunne defi nere sine målområder samtidig som de 
må ha en plan for sitt arbeid. 

Systematisk og godt arbeid gir alltid resultater på sikt. Som en annen Broder pleier å si: 
”En av ti sier JA”. Finn deres målområder, vær kreative og vær aktive. Dette gir garantert 
resultater til slutt.

Er det nå Losjer som trenger mer hjelp, så vær vennlig og kontakte oss i komiteen.

Husk også nå! Sommertiden bør være en like aktiv tid for å søke nye kandidater. De 
fi nnes alltid der ute og kanskje bare venter på en henvendelse fra Deg.

Rekrutteringskomiteen ønsker alle Brødrene en riktig god sommer!

For Rekrutteringskomiteen
Tom Mortvedt
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Det er ikke minnet om fortiden 
som gjør oss vise, men ansvaret for 
fremtiden.
George Bernard Shaw
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Fellesmøte og fellesopptak i Losje XIV Kristiansand og Losje XXIV 
Arendal.
Losjene i Kristiansand og Arendal har alltid hatt tette bånd og samarbeider på en meget 
god måte. Begge Losjene skulle ha opptak av til sammen 4 nye brødre (2 hver) på 
vårparten. Hva var vel mer naturlig enn å ha det ved vårt Fellemøte i Kristiansand 23.mars. 
Det ble en fl ott seremoni med nesten 30 brødre tilstedet.
På bildet ser vi til venstre: Tore Langaard (Kristiansand) Ole Kristian Sivertsen (Arendal) 
Kjetil Tønnesen Lund (Kristiansand) og Per Hugo Rannekleiv (Arendal). 
Vi ønsker dem velkommen til de respektive St.Olavs Losjene, og skal gjøre vårt beste for at 
de vil trives. Samtidig ønsker vi dem lykke til på ferden i gradene.
Med beste hilsen
Egil Dåsvatn, Drott Losje XIV

Tre generasjoner i Losje XVII Stavanger, 
Trond Bendix Evertsen ble tatt opp den 8.februar 11, her flankert av far Trond Bendix og 
bestefar  Magne Bendix Evertsen.



St. Olavposten 2-201118

Våre Hedersbrødre
Tildeling av 50 års Hederstegn i Losje 
St. Olav III

Mandag 21. februar hadde Losje St. Olav III besøk av 
Rikslendermann Øystein Tunli for installasjon av Råd 
og Hird.

Under punkt 8 og før Installasjonen fant sted, ble 
vår Broder Fritz Godberg Andreassen tildelt 50 års 
Hedersbevisning. Rikslendermann takket Broder 
Fritz for et langt og trofast Losjearbeide og minnet 
om at det ikke er en vanlig oppgave å tildele en 
Broder Hedersbevisning for 50 års arbeide i en Losje i 
Ordenen Riddere av det Hvite Kors. 
Broder Fritz er og har vært en meget aktiv Broder i 
vår Losje noe hans vitae viser.

Broder Fritz ble tatt opp i vår losje 8. mai 1961. Han 
har vært Ytre Losjevakt i perioden 1965 til 1969 
og 1975/1976. 1. Skutilsvein i årene 1984 til 1987, 
1997 til 1999, 2000 til 2003 og 2004 til 2005 og 2. 
Skutilsvein 1973til 1974. 

Broder Fritz har i de årene han ikke har hatt et 
embete vært en ivrig deltager i losjens fest og 
arrangementskomite, seniorråd, sykekomite og 
utstyrskomite for å nevne de viktigste.
Det må også nevnes at Broder Fritz er den 
tiende Broder i Losje St. Olav III som er tildelt 
Hedersbevisning for 50 års medlemskap.

Etter installasjonen ble det holdt et stilig 
Brodermåltid som hyllest til vår jubilant og det 
nyinstallerte Råd og Hird. Under måltidet ble det hilst 
fra Rikslendermann, Drott og øvrige brødre i Losjen.
Broder Fritz ønskes alt godt for fremtiden.

Tore Storm Ørebech
Drott, Losje St. Olav III Kongsberg

Foto: Broder Carl-Erik Mo
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50 år i Losje St. Olav XIII Hønefoss
Broder Harry Georg Storskogen ble 2. mars tildelt hederstegn for 50 års medlemskap i Ordenen. Han ble 
opptatt i Ordenen 5. april 1961, og slått til ridder 24. oktober året etter.
Broder Harry har vært svært aktiv i Losjearbeidet. Ikke bare i Losje XIII, men også i Rikslosjen, hvor han var 
Riksskattmester i fi re år fra 1976. 
I Rikslosjen har han også innehatt en rekke verv i komiteer.
Nevnes må også hans store innsats for å etablere Gjøvik-losjen, som ble stiftet 30. november 1963. Hønefoss 
er fadderlosje til Losje XV Gjøvik.
I Losje XIII har Broder Harry vært 1. Skutilsvein, Skald, Lendermann, Jarl og Drott. I tillegg har han innehatt en 
rekke verv i komiteer. Broder Harry innehar i dag 33. grad.
Hederstegnet ble overrakt av Riksdrott Ole M. Granum.

Tekst og foto: Broder Morten L. Kværnstrøm

NY 50 ÅRS VETERAN I LOSJE ST. OLAV NR. V

John Vister

Vårt Losjemøte onsdag den 5. mai 2010 ble litt spesielt da 
Rikslendemann Aker i tillegg til å installere vår nye Hird, 
hadde den glede å tildele 25 års hederstegn til broder Egil 
Eivind Madsen, 40 års hederstegn til broder Halvor Mørch 
Ødegård og 50 års hederstegn til broder John Fr. Vister.
Broder John Vister har tidligere vært leder av Ordenens 
Lovkomite, og i vår egen Losje har han innehatt de fleste 
tillitsverv, derav Drott.

Broder Johan Skjulhaug

Broder Harry Georg 
Storskogen fl ankert av 
Drott Losje XIII Hønefoss, 
Edgar Brentebråten (til 
venstre), og Riksdrott Ole 
M. Granum.
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 Moss 24.03.2011.

Utdeling av 25 års Hederstegn på Åremålsdagen Losje 
VII

På vår Åremålsdag  24.mars 2011 i Losje VII Moss, ble 
Broder Terje Johan Olaf Aasgaard tildelt Hederstegnet 
for 25 års Losjearbeid.
Verdige Riksseremonimester sto for den høytidlige 
overrekkelsen av Hederstegnet til     Broder Terje Johan 
Olaf Aasgaard og sa at det er en stor ære å få overrekke 
Hederstegnet  til en Broder som jeg også er Fadder til. I 
de 25 år som Broder Terje har vært med i vår Losje har 
vi stått sammen, på alle måter.
Verdige Riksseremonimester holdt en minneverdig tale 
til Broder Terje Johan om hans virke i Losje VII og om 
hans virke i Høygradene og Hovedlosjen, med mange 
velfortjente rosende ord. 
 Broder Terje Johan Olaf Aasgaard ble opptatt i 
Ordenen Ridder av Det Hvite Kors og Losje St.Olav 
VII den 24.02.1986.Og kom tidlig med i Losje VII Moss 
sitt embetsverk og er i dag Seglbevarer i St.Mikael 
Hovedlosje.
 Av viktige verv Broder Terje Johan har innehatt, nevnes 
vervene som Drott, Jarl, Lendermann samt medlem av 
Festkomiteen – Valgkomiteen, - Opplæringskomiteen, 
-  Tingbror, Rikslosjebror og Seglbevarer i Hovedlosjen 
som han nå innehar.

Vi i Losje St.Olav  VII Moss  gratulerer vår jubilant så 
meget og takker for den iherdige og viktige innsats han 
har utført i vår Orden i 25 år.

Allan Wold, Kansler, Losje VII Moss

Moss 24.03.2011.

Utdeling av 25 
VII

På vår Å
Broder Terje Johan Olaf Aasgaard tildelt Hederstegnet 
for 25 å
Verdige Riksseremonimester sto for den h
overrekkelsen av Hederstegnet til     Broder Terje Johan 
Olaf Aasgaard og sa at det er en stor 
Hederstegnet  til en Broder som jeg ogs
de 25 år som Broder Terje har v
vi stått sammen, p
Verdige Riksseremonimester holdt en minneverdig tale 
til Broder Terje Johan om hans virke i Losje VII og om 
hans virke i H
velfortjente rosende ord. 
Broder Terje Johan Olaf Aasgaard ble opptatt i 
Ordenen Ridder av Det Hvite Kors og Losje St.Olav 
VII den 24.02.1986.Og kom tidlig med i Losje VII Moss 
sitt embetsverk og er i dag Seglbevarer i St.Mikael 
Hovedlosje.
Av viktige verv Broder Terje Johan har innehatt, nevnes 
vervene som Drott, Jarl, Lendermann samt medlem av 
Festkomiteen – Valgkomiteen, - Oppl
-  Tingbror, Rikslosjebror og Seglbevarer i Hovedlosjen 
som han n

Vi i Losje St.Olav  VII Moss  gratulerer v
meget og takker for den iherdige og viktige innsats han 
har utfø

Allan Wold, Kansler, Losje VII Moss
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T.h. Fra Hederstegnutdeling i Losje XI Sande-
fjord den 26.4.2011. Fra venstre: Halvdan 
Feen, Johnny Bjerke, 25 år, RD, Torleif Sten-
tun for 40 år.
25 års tegn også til: Tore Pedersen og Finn V. 
Jørgensen, men ikke tilstede på bildet.

UTDELING AV HEDERSTEGN.
På Losje I Drammen sin Installasjon den 7 mars, ble det delt ut Hederstegn til to Brødre.
Verdige Riksjarl delte ut 25 års Hederstegn til Broder Jan Arne Blegeberg og Broder Rolf Wendt Andresen 
for lang å tro tjeneste i Orden. Dette var en høytidelig og fl ott seremoni. En stor takk til Verdige Riksjarl.
Losjen I Drammen takker Brødrene for deres innsats i Losjen. Broder Jan Arne utfører også arbeide i 
Provinsiallosje Viken, og som Riksarkivar i Riksrådet.

Med Broderlig hilsen
Asle Leif Skaret, Kansler

Losje XXII Stiklestad
Broder Villy Kvernmo etter å ha blitt tildelt ut-
merkelsen for 25 års medlemskap i RHK.
Her sammen med Rikslenderm. Øystein Tunli  og 
Drott i Losje XXII Arne Skive
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St. Olavposten skal være et bindeledd 
mellom Ordensbrødre og mellom Valky-
riesøstre. Det er Ordenens ledelse, St. 
Olavlosjenes ledelse og Valkyrielosjenes 
ledelse, samt enkeltbrødre i St. Olavlo-
sjene 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.

Neste nummer kommer 
ut 15. september 2011. 
Materialfrist 
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Skriv om små og store 
ting som har skjedd i 
din Losje

Rambech, Hans- Robert, Losje II
Født 17.01.1932  Død 25.03.2011

Antonsen, Tore Johnny Losje V
Født 27.12.1951  Død 14.03.2011

Johansen, John P. Losje III
Født 03.01.1937  Død 06.03.2011

Thoresen, Sverre Losje VIII
Født 18.04.1912  Død 24.02.2011

Askjem, Anders Losje IX
Født 10.02.1936  Død 14.02.2011

Matre, Martin B. Losje X
Født 23.08.1930  Død 11.02.2011

Grosberghaugen, Gunnar Johan Losje XVI
Født 23.05.1938  Død 27.01.2011
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Vi ønsker nye 
Brødre

velkomne i vår 
Orden:

Brødre som har gått bort:

Vi lyser fred over deres minne

Losje XII  Sundnes Jon Sigve    28.04.2011.
Losje XII  Kronheim Arne    28.04.2011.
Losje XVI  Mikkelsen Kjell    07.04.2011.
Losje XXIV  Rannekleiv Per Hugo    23.03.2011.
Losje XXIV  Sivertsen Ole Kristian   23.03.2011.
Losje XIII  Brentebråten Knut Magnus   16.03.2011.
Losje XIII  Aspelund Arvid    16.03.2011.
Losje XXVI  Engstrøm Lars Erik    14.03.2011.
Losje VII  Andersen Ivar Karl    10.03.2011.
Losje VII  Kristoffersen Lars    10.03.2011.
Losje VII  Roer Frode Andersen    10.03.2011.
Losje XVI  Pedersen Jan Egil    10.03.2011.
Losje III  Syvertsen Henning    07.03.2011.
Losje III  Haukland Kjell-Erik    07.03.2011.
Losje III  Stenersen Roger Garfi eld   07.03.2011.
Losje XXV  Kjøsnes Terje     03.03.2011.
Losje XII  Sandvik Vidar     23.02.2011.
Losje XII  Dahl jr. Fredrik    23.02.2011.
Losje XVIII  Engen Knut Erik    17.02.2011.
Losje XVIII  Solbakken Jon    17.02.2011.
Losje V  Forsberg Ketil    09.02.2011.
Losje XVII  Evertsen Trond Bendix   08.02.2011.
Losje I  Berglund Næss Stian    07.02.2011.
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St. Olavposten
Postboks 1110
2806 Gjøvik

                                                        

Atter en mørketid, vi bak oss har lagt,
sommeren er snart her, med all sin prakt.

Lysere dager med varmende sol,
det lengter vi etter her langt mot nord.

Små bekker og elver har nå livnet til,
renner mot havet med klingene spill.

Snø og is måtte for sollyset vike,
lerken er nå tilbake i sitt rike.

Alle småfugler vender hjem på ny,
de som sist høst, måtte sydover fl y.

Ja, all natur av sin dvale våkner opp,
trær og blomster står atter i knopp.

Vi opplever natureventyret atter en gang,
luften blir nå fylt med kvider og sang.

Ja, alt det vi drømte om, i en vinter kald og grå,
ennå en gang vi skal oppleve nå.

Så la oss ta vare på årstiden, som heter sommer,
og samle krefter til den neste, som raskt mot oss kommer.
Men husk kjære brødre, selv om vi fra våre møter har fri,
  har vi et løfte å holde, om alltid stå en Ordensbroder bi.

Arne O. Adolfsen.
Losje St. Olav IX Tønsberg.

2005.

En drøm om sommer.


