St.
Olavposten

ORGAN FOR ORDENEN
RIDDERE
AV
DET HVITE KORS
4/2011 Årgang 39

God Jul
og
Godt Nytt År

Innhold
Gode Ordensbrødre
- Riksdrott Ole M. Granum

side

Drott/Hærmestermøtet

side

4

Tanker om Rekruttering

side

10

Pilegrimsleden på Ringerike

side

12

Riksskalds tale på
Drott/Hærmestermøtet
- Riksskald Peder J. Smehaug

side

14

”Gi oss de tretten dager tilbake”

side

15

- Riksjal Leif Aker

- Broder Erik Magnus

3

Tiden går

side

16

Fellesmøte i Haugesund

side

18

Trad. rakﬁsklag i Losje XIII

side

20

Fellesmøte på Eidsvoll

side

22

Fellesmøte Kongsberg

side

24

Hvit - renhetens farge

side

25

Diverse nytt
Døde Brødre
Nye Brødre
Nysnømorgen i skogen

side
side
side
side

26
30
31
32

-Broder Nils Harald Staff

- Broder Svein Erik Strande

Fra Drott/
Hærmestermøtet side 4

Riksskald Peder J. Smehaugs
tale på Drott/Hærmestermøtet
side 14

Side 31 ”Adgang”
© Billedkunstner Tor Olav
Foss,
2320 Furnes

Rikslosjen for Ordenen Riddere av Det Hvite Kors i Norge
Stiftet 22. januar 1908

Adr: R.H.K. - NORGE, Postboks 1110, 2806 Gjøvik
Ordenens hjemmeside: www.losje.org

Riksrådet:
Riksdrott: Ole M. Granum, Losje XV,
m. 920 91 842 e-post: rhkrd@losje.org

2

Riksjarl: Leif Aker, Losje XXVII
m. 909 34639 e-post: rhkrj@losje.org

Rikslendermann: Øystein Tunli, Losje XVIII,
m. 95 23 56 52 e-post: rhkrl@losje.org

Rikskansler: Willy Laursen, Losje III
m. 93 48 13 21 e-post: rhkkans@losje.org

Riksskattmester: Roar Flatmoen, Losje XVIII
m. 95 23 76 57 e-post: rhkskattm@losje.org

St. Olavposten 4-2011

Gode Ordensbrødre
Snart er 2011 historie og vil bli en del av vår minnebank, men
handlingene vi gjorde og beslutningene vi tok bærer vi med
oss inn i neste år.
Lenge har året 2012 stått for oss som noe fjernt, men nå er det
like rundt hjørnet. Er vi klare til den store sammenslåingen?
Har vi de menneskelige og materielle resurser som kreves?
Jeg mener at det kan svares et klart ja på dette. For et år siden skrev jeg at 2011 ble
selve arbeidsåret der utallige store og små saker skulle føres i havn. Dette har slått
til og jeg vil berømme alle Brødre som på en eller annen måte har bidratt til å føre
prosessen fram til der vi er i dag. Vi er ikke ferdige, men nå ser vi at dette greier vi.
Jeg vil spesielt få takke Hovedlosjen som gjennom de siste årene målbevisst har
arbeidet med å tilbringe utvalgte Brødre kunnskap og kompetanse for de oppgaver
som venter.
Privat har 2011 også vært en utfordring da jeg på vårparten måtte kaste inn
håndkledet fordi et nært familiemedlem ble alvorlig syk. Nå i høst var det min tur. Jeg
gikk plutselig mye ned i vekt og ble svært slapp. Etter doktorbesøk med påfølgende
besøk på sykehuset ble det påvist en ﬂekk på høyre lunge. Det ble tatt vevsprøver av
denne uten at de fant noe annet enn en betennelse. En oppfølgende prøve viste det
samme.
Så det ble ikke den mest alvorlige diagnosen. Helsetilstanden har gradvis blitt bedre
uten at fastlegen har greid å ﬁnne ut av det. Da blir vel konklusjonen sekkeposten
Virus!
Dere kan lese om høstens Drott/Hærmestermøte i bladet. Dette møtet viste at vi er
en samlet Orden som er klar for framtiden. At det er noe uenighet om valgkomiteens
arbeid er bare et sunnhetstegn.
Jeg håper å kunne møte mange av dere i løpet av vinteren.
Jeg vil på vegne av meg selv og Riksrådet takke dere alle for året som har gått, og
ønsker alle Ordensbrødre og Ordensøstre med familier en GOD JUL og et GODT NYTT
ÅR.
Med Broderlig hilsen
Ole M. Granum
Riksdrott
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Dette er et utdrag fra
Rikskanslers referat.
For fullstendig referat
henviser vi til din Losjes
Kansler.
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Drott-/Hærmestermøtet 2011 ble avviklet
på Gardermoen 29. og 30. oktober 2011.
Denne gang var Drott og Jarl invitert fra
St. Olavlosjene. I tillegg var alle Rikslosjens
Embedsmenn invitert. Hovedlosjens
Råd deltok med sine Embedsmenn med
unntak av Seglbevarer som var syk. I tillegg
møtte Hærmestere og Seglbevarer fra
Provinsiallosjene, Første Ærverdige og
Opplyste Ridder, Knut Leira og formenn i
Ordenens valgte komiteer. Totalt var det 90
Brødre som deltok.
I Riksdrotts sykefravær ledet Riksjarl møtet.
Han ønsket velkommen med å lese opp en
hilsen fra Riksdrott.
I sin velkomsttale konsentrerte Riksjarl
seg om det som nå ligger foran oss,
sammenslåingen i 2012. Han oppsummerte
hva som hadde skjedd fra første samling
på Rudshøgda i 1997 og til i dag. Det er
nedlagt et stor arbeide av mange Brødre
i denne tiden, og på mange områder
har vi nærmet oss målsettinger som ble
meislet ut den gang i 1997, og nådd de
forutsetninger som ligger til grunn for å
komme i mål i 2012. På et område har vi
ikke klart å nå våre mål, mål vi ligger milevis
for ikke å si årevis fra å nå, og det er antall

Brødre i vår Orden. Dette bør oppta oss alle.
Han refererte til uttalelser fra Budbærer i
1997, og fra daværende Riksdrott Thore
Kirkevold om akkurat dette problemet. I
ﬂere fora har dette blitt tatt opp, men hvor
langt har vi kommet? Han var sikker på at
– ﬂere med han – ﬁnner dette særdeles
bekymringsfullt, ja nærmest ser på dette
som den største trussel for Ordenens
eksistens på sikt.
Vi har forutsatt en medlemsmasse med
ﬂere tusen medlemmer enn hva vi er i
dag, og lagt opp til en organisasjonsplan
deretter. Dette misforholdet kan ikke
løses ved å velte enda større økonomiske
belastninger på de eksisterende Brødre,
uten å øyeblikkelig stange i en økonomisk
smerteterskel. Det er også en grense for
hvor mange verv en Broder vil ta på seg.
Dersom det ikke skjer et mirakel, må vi
senke ambisjonsnivået og tilpasse vår
Konstitusjon til en organisasjon på størrelse
med det vi faktisk er. Dessverre er det for
sent å endre på dette før 2012, men det er
viktig å starte en revisjon av Konstitusjonen
etter mars 2012, og tilpasse den til vår
organisasjonsstørrelse. Og like viktig at det
påfølgende Riksting ikke skjer senere enn
St. Olavposten 4-2011

PÅ GARDERMOEN
2014 for å få så rask effekt som mulig.

Den økonomiske situasjon.
Riksskattmester kunne opplyse om at
den økonomiske situasjonen pr. i dag er
god og i henhold til budsjett. De ﬂeste
Losjene har vært pliktoppfyllende når
det gjelder innbetaling i forbindelse med
halvårsrapportene. Reisefordelingsskjemaer
har også bedret seg noe i den siste tiden.
Selv om alt ser bra ut nå, står vi foran store
utfordringer, og han ville ikke bli overrasket
om det ble et negativt resultat til Rikstinget.
Orientering ved Rikskansler.
Som RJ var inne på så går medlemstallet
stadig nedover. Siden siste Drottmøte har
vi mistet 15 Brødre og er i dag 1474 Brødre.
Rikskansler kom med en anmodning om at
Losjene blir ﬂinkere til å holde tidsfrister når
det gjelder innsendelse av halvårsrapporter
og referater. Her slurves det fortsatt blant
en del Losjer.

Orientering fra
Administrasjonsutvalget.
Utvalget ble nedsatt av Riksrådet
og Hovedlosjens Råd for å se på og
forberede alle detaljer i forbindelse med
sammenslåingen i 2012. Utvalget har
bestått av Riksjarl som formann, Rikskansler,
Seglbevarer Hovedlosjen, Riksskattmester
og Stattholder Hovedlosjen. Utvalget fant
ut at det var behov for en IT ansvarlig
og en fast sekretær. Disse stillingene ble
bekledd av Brødrene Olav By og Fred Edgar
Thobiassen.
Riksjarl orienterte om arbeidet som er
gjort pr. dato. Det er nedlagt et stort arbeid,
hvor mange detaljer etter hvert har falt på
plass, men det er ennå mye som gjenstår.
Konstitusjon m/Forskrifter er nå ferdig
og vil bli trykket opp i A5 format og være
klar til RT. Enkelte seremonier i Ritualene
til St. Olavlosjene må endres, og her har
Ritualkomiteen gjort et godt arbeide.
Broder Olav By som er Ordenes IT ansvarlig,
holdt en orientering om alt arbeide som
gjenstår på det området.
Riksjarl har skrevet en artikkel i St.
St. Olavposten 4-2011

29/10 - 30/10

Olavposten om de vesentligste endringer
som vil skje i St. Olavlosjene. De vesentligste
endringer blir at Losjene får et nytt Charter
som skal henge sammen med det Losje
har i dag, Skald går inn i Losjenes Råd og
Broderen som i dag benevnes som organist
skal ha Embedstittel Kantor, velges på
Generalforsamling og Installeres sammen
med de øvrige Embedsmenn. Han er første
varamann til Rådet.
Broder Roar Svendsen orientert kort
om Kantors arbeide. Han har utarbeidet
Kantors arbeidsbok.

Endringer i Ritualene. Avstemming.
Ritualkomiteen har nedlagt et godt
arbeide når det gjelder arbeide med
endringer av enkelte seremonier som
måtte endres i Ritualene til 1. og 3.
Grad. Det som i første rekke måtte
endres er Mottagelsesseremoniene
i alle Grad grunnet Embedstittler, og
Installasjonsseremoni for Kantor. I
den forbindelsen hadde de lagt inn
tiltaleformer, bla. når Skutilsveinene
presenterer de besøkene for Drott. I
tillegg hadde de arbeidet med plassering
av Symbolene, herunder lesning av
Bibeltekster. Videre var tenning og slukking
av Evighetslyset tatt inn i Ritualene.
Etter en del meningsutveksling, ble
delegatene enig om at vi i denne
omgang kun skal endre på det
som er helt nødvendig, nemlig
Mottagelsesseremoniene og Seremoni for
Installasjon av Kantor. Når det gjelder tiltale
og omtale blir det som i dag.
Endringene som skal gjøres trykkes opp i
et praktisk format, slik at vi slipper å trykke
opp nye bøker nå, og kanskje på nytt i 2014.

Rikstinget 2012. Losje St. Olav III.
Drott Losje St. Olav III ga en kort orientering
om det kommende Riksting. Losje III kan ta
i mot ca 160 Brødre i Ridderhallen hvor ca
115 allerede er reservert.
Han kom videre inn på selve
arrangementet, hvordan det var tenkt lagt
opp fredag og lørdag 9. og 10. mars. Det
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vil bli sendt ut innbydelse til Losjene, og
når det gjelder plass i Ridderhallen til de
2 Rikslosjemøtene så arbeides det med
en løsning for overføring på storskjerm
i tilstøtende lokaler for at ﬂest mulig av
Brødrene skal få overvære disse historiske
møtene.

Ny redaksjonskomite til St.
Olavposten.
Riksjarl orienterte om brev som var gått ut
fra Riksdrott, ang. ny redaksjonskomite til St.
Olavposten. Losje XV ønsker nå at en annen
Losje overtar denne jobben.
Losje XIII har sakt seg interessert men
venter svar på noen spørsmål som er sendt
Riksdrott.
Under møte kom det frem at losje St. Olav
XXV også er interessert.
Riksdrott vil svare på henvendelsene.

Valgkomiteens orientering om
arbeidet så langt.
Komiteens formann, Broder Tor Gustavsen,
orienterte om komiteens sammensetning
og at det har vært og er et vanskelig
arbeide. Rykteﬂommen har ikke gjort
arbeidet noe lettere.
Medlemmer av komiteen fremgår av
Matrikkelen.
Komiteens mandat er å ﬁnne
egnede Brødre til å bekle 6 plasser i
Konstitusjonskomiteen, 10 Embeder i 31.
Grad og 10 Embeder i 32. Grad.
Komiteen startet opp sin aktivitet høsten
2010, og har avhold 6 møter i tillegg til epost og telefon.
Helt fra starten av har det vært klart at
det som ble diskutert i komiteen skulle
holdes mellom medlemmene, men
dette har overhode ikke blitt overholdt.
Tilbakemeldinger kom raskt, og dette førte
til et mer anstrengt samarbeidsforhold.
Lekkasjen kuliminerte med brev fra
Riksrådet ang. komiteens medlemmer
hadde plassert seg selv i posisjoner. Dette
var i en tidlig fase og kun midlertidig til
de hadde funnet andre kandidater. Etter
brevet fra Riksrådet trakk alle medlemmer
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som har 30. Grad seg fra alle eventuelle
posisjoner.
Ved en kartlegging av aktuelle Brødre
er det 61 Brødre til disposisjon. 26
Embedsplasser skal besettes. 37 Brødre har
sagt seg villig til å påta seg verv. 6 Brødre er
med i valgkomiteen. 8 Brødre er i Senatet,
10 Brødre har av en eller annen årsak takket
nei.
Komiteen har også fått innspill fra enkelte
Brødre og Senatet.
Komiteen la så frem sine forslag til Embeder
pr. dags dato.
Avslutningsvis ba han om tilbakemeldinger
fra Drotter og Hærmestere, som må være
komiteen i hende innen 10. november.
Etter Valgkomiteens orientering kom
det frem enkelte merknader/forslag til
det fremlagte, da spesielt forslaget på
Brødre i 32. Grad. Disse merknader ble ikke
kommentert av Valgkomiteens formann.

Musikk i Symbolgradene.
Broder Halvdan Feen har fortsatt det vider
arbeide med musikken i Symbolgradene
etter innspill fra Losjene, og har på enkelte
melodier fått med seg profesjonelle
musikere. Nye CD-er er lagd for alle 3
Grader, samt Minnelosje. Disse ble utdelt
til Losjene. Han demonstrerte noen
av melodiene, og ingen hedde noen
merknader. Det betyr at den musikken som
Losjene nå har fått skal brukes på møtene.
Diverse orienteringer.

Kollegium Sirius v/Broder Aage Hoel.
De har ikke hatt noen store prosjekter
siden sist vi var samlet. Tiden har nok vært
viet det forestående Riksting. Kollegiet
er, på lik linje med andre, ikke så glad for
tallene som blir lagt frem når det gjelder
medlemsmassen, men med en skikkelig
innsats har de god tro på at pilen skal peke
oppover igjen. Han anmodet Brødrene om
å sette rekrutteringsarbeide i første rekke
igjen.
De har arbeidet med retningslinjer for
begravelser/bisettelser. Slike retningslinjer
ble utarbeidet for noen år siden for at
St. Olavposten 4-2011
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Losjene skulle ha den samme utførelse på
en slik seremoni. Det viser seg at ikke alle
Losjer følger de retningslinjer som er utgitt.
Drotts tale er noe alle har med. Den skal
være kort og konkret. Losje XI har laget en
mal på en tekst som kan være med i denne
talen Den kan også være et alternativ og
brukes som et minimum.
Han ønsket så Brødrene lykke til med
arbeidet.

Hovedlosjen v/Hærmester.
Han innledet med å fortelle at
Hovedlosjens virke går mot slutten, og
deres virksomhet opphører helt og holdent
i mars 2012.
9 års virke er lagt bak oss men av ﬂere
årsaker er han ikke helt tilfreds med det
resultat de totalt overleverer.
Han nevnte bla. at læreheftene for de siste
5 Gradene, Gradene 26-30 ikke er i stand
de burde være, men det er ennå tid til å
bearbeide disse.
Ritualene er ikke ferdig i sin helhet. En del
arbeide gjenstår og han var ikke sikker
på at de klarer å få alt klart til Riksting.
Overlevering for alle Ritualer fra Budbærer
har absolutt ikke gått etter planen.
Derfor dette etterslepet. Han mente at en
Ritualkomite måtte komme på plass slik at
mulig etterslep kan tas av denne gruppen.
Organisering av RHK må tas opp til grundig
gjennomgang. Av hensyn til tidligere
avtale med Budbærer har Hovedlosjen
ikke hatt mulighet til å komme fram med
synspunkter på dette meget viktige emnet.
Dette er et gjennomgripende arbeide som
griper inn i Konstitusjonen og som blir en
sak for den nye ledelse.
Hovedlosjens arbeidsoppgaver fremover
mot sammenslutningen vil i det vesentlige
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forts.

gå via det felles Administrasjonsutvalget.
De vil i den nærmeste fremtid opprette
en eller to nye hurtiggrupper for rask
oppløfting i Gradene.
Dette er en påtrengende nødvendighet
dersom vi skal ha valgbare Kandidater i 30.
Grad både i 2014 og 2017.

St. Olavposten v/Broder Svein Erik
Strande.
Han kunne fortelle at siden siste Drott/Hærmestermøtet har de gitt ut 4 nummer
av St. Olavposten med 96 sider. Økonomien
er bra, men de sliter med å få inn stoff fra
Losjene. Det foregår mye der ute som det
kunne skrives om, for eksempel tildeling
av Hedersbevisninger og alle sosiale
sammenkomster utover det ordinære
Losjemøte.
Ettermøter med spesielt innhold som
for eksempel rakaﬁskaften, luteﬁskaften.
Fellesmøter, julemøter, jubileer osv. osv.
De ﬂeste Losjer har oppnevnt kontakt
til St. Olavposten, og de har et spesielt
ansvar på dette området. I den tiden
redaksjonskomiteen har bestått, side 2004,
har de hatt mye hjelp fra Broder Ole M.
Granum helt frem til han ble Riksdrott.
Losje XV har hatt redaksjonen av St.
Olavposten siden 2004, og ønsker nå
avløsning. 2 Losjer har meldt sin interesse,
og de håper at en av disse er villig til å påta
seg oppgaven.

Riksjarl oppsummerte disse to dagene.
Takket for en ﬁn helg og et meget godt
møte i Broderskapets ånd. Det hadde vært
greie og saklige debatter. Han ønsket alle
vel hjem.
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Glimt fra Drott/H
(Foto: Palmar Ruste/Svein Erik Strande)
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Vår kjære plikt
v/Steinar Ytrevik

Larvik

Jeg har nå hatt gleden av å være i Broderfolden i
over to år. Jeg har lært mye nytt – og jeg vet at mye
gjenstår.
Jeg opplever et behov for å skrive ned noen av de
tankene jeg har fått i løpet av denne tiden.
Et stadig tilbakevendende sitat jeg ofte møter, er
Erkedrott Johs. Grubens ord i sin hilsningstale til
Losje St. Olav V, Fredrikstad i 1919:
I Ordenens arbeide skal alle gi, intet kreve! Plikten til å
gi Losjen innhold ligger i første rekke på den enkelte
Broder. Arbeidet i Losjen skal være en skole til utvikling
av det beste i oss, kun på den måten kan Losjen fylle sin
oppgave innen vår Orden”
En stund ﬁkk jeg inntrykk av at Losje- og
Ordensarbeid stort sett medfører hardt arbeid, tungt
ansvar og alvorlige forpliktelser – og hva du enn
sier – moro er det ikke. Det har heldigvis vist seg at
det ikke er slik. Jeg vet at mange Brødre tar et svært
stort ansvar ved å bekle embeter og ved deltakelse
i diverse komitéarbeid år etter år. Signaler om
slitasje hos enkelte ﬂagges også. Allikevel står disse
Brødrene last og brast i sine posisjoner og utfører sin
plikt til alles gagn. Disse er et forbilde for oss som er
nye i Ordenssammenheng. Både de som fortsatt er
aktive og de som har stått i posisjoner og embeter i
tidligere tider.
Begrepet kjær plikt blir grundig belyst i vår
Jubileumsbok. Jeg skal ikke gå nærmere inn på det
i denne sammenhengen annet enn å si noe om hva
jeg legger i dette begrepet. Jeg tenker at; jo, det er
en plikt som hviler på mine skuldre – og det er meg
en sann glede å utføre den. Enten fordi jeg liker selve
utførelsen, eller det viktigste; vissheten om at jeg
bidrar med noe som kommer mine Brødre til gode.
”Alle kan ikke gjøre alt, men alle kan gjøre noe” er et
annet velkjent sitat. Jeg vil her forsøke å dele mine
tanker med dere om dette ”noe”.
Erkedrott Grubens ord om at den enkelte Broder
har ansvar for å gi Losjen innhold står for meg
sterkere og sterkere. Alle kan naturligvis ikke inneha
Embeter og sitte i alle komitéer til enhver tid,
men alle kan ta sin tørn når de blir forespurt. Den
enkeltes livssituasjon og ulike personlige forhold vil
naturligvis være noe styrende for deltakelsen.
Komitéer og Embeter har vært nevnt. Finnes det
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andre plikter i Losjen, da? Naturligvis gjør det dét.
Ettermøtene er en ﬁn arena for å fortelle om ”seg
og sitt” gjennom et lite foredrag eller dialogmøte.
Noen har interessante arbeidsplasser de kan fortelle
om. Andre har kanskje noen temaer de brenner litt
ekstra for og vil dele med andre. Dette er ting som er
interessant for andre å lære om. Bruk av ettermøter
på denne måten er i høyeste grad med på ”å gi
Losjen innhold”.
Under selve Losjemøtet har man også anledning til
å ytre seg. Innlegg ut over de ”faste postene” er også
med på å berike møtet.
Det sies at skrekken for å tale i forsamlinger er større
enn frykten for både terrorisme og døden selv.
(Frykten for tollere rangerer visstnok et sted mellom
døden og det å tale i forsamlinger) Det er altså helt
normalt å grue seg litt for å ta ordet. Selv erfarne
talere kan kjenne litt på suget i magen noen ganger.
Det vi aldri må glemme er at i Losjen er vi blant
venner som vil oss vel. Hvis ordene kommer ut
litt på tverke og man ikke er så ”nydelig, tydelig
og prydelig” som man ønsker, er ikke det så farlig.
Snubler du litt i det formelle, er ikke det farlig heller.
Det retter du opp til neste gang. Husk, vi lærer hele
livet. Ditt bidrag er ønsket og kjærkomment! Dine ord
blir en del av Losjens innhold den kvelden.
Den enkelte må naturligvis selv kjenne etter hvor
mye han vil utfordre seg selv og ﬂytte grenser.
Heldigvis ﬁnnes også andre måter man kan bidra på.
En enkel måte å bidra er rett og slett å møte opp på
Losjemøtene! Det å sitte i en velfylt Ridderhall gir en
god følelse for de ﬂeste. Du kan kanskje ikke få andre
til å gå på møter hvis de ikke har anledning, men du
kan ta ansvar for at du kommer dit selv. Ditt blotte
nærvær er en viktig skjerv til å skape et inspirerende
møte.
Jeg har lært at familie og arbeidsforpliktelser skal
prioriteres framfor Losjemøter. Slik har det også vært
for meg ved et par anledninger. Jeg har også lært at
da hilser man via en annen Broder. Og nettopp din
hilsen, den kvelden, var med på å sette sitt preg på
dette møtet. Det kostet deg ikke stort og det var gjort
på et øyeblikk, men du var med på å bidra også den
kvelden. Med din hilsen viste du at du tenkte på oss.
Vit at vi også tenkte på deg! Gjensidig omtanke er
ikke et ringe resultat av din handling.
Ditt talent, din livssituasjon, dine interesser og
andre forutsetninger kan på gitte tidspunkt sette
grenser for dine muligheter for å ta på deg de store
forpliktelsene. Det er også disse forhold som skaper
ditt handlingsrom. Let etter de mulighetene du har
i det rommet du oppholder deg i akkurat nå! Ligger
det noen muligheter du kan plukke opp der? Hvis
svaret er ja, grip mulighetene du har. Bidra på den
måten som du kan – akkurat nå.
St. Olavposten 4-2011

Ordenen Riddere av Det Hvite Kors
Losje St. Olav XXII Stiklestad

Vi har den glede å invitere til 25 års jubileum!
Feiringen foregår 27 og 28. juli 2012.
Rammen rundt arrangementet vil være historiske steder og hendelser i Innherred.
Fredag 27. juli
Vi drar til Stiklestad Nasjonale Kultursenter for å oppleve fremførelsen av ”Spelet om Heilag Olav”.
Spelet er kjernen i festivalen ”Olsokdagene på Stiklestad” som arrangeres hvert år i slutten av juli.
Stykket er en blanding av fri diktning og historiske hendelser bygget på Snorres kongesagaer.
Til nå har over 790 000 personer sett forestillingen om Olav Haraldssons fall på Stiklestad, som blir
oppført på Nordens største og eldste friluftsteater.
Etter spelet blir vi med når storbonden Kolbjørn Gunnarsson inviterer inn i sitt majestetiske langhus
”Stiklastadir”. Storbonden og hans familie steller til etegilde og historiestunder i gildehallen.

Frostatingets segel

Tinghaugen på Frosta

Lørdag 28. juli
Drar vi med buss til Frosta, der første stoppested vil være
Tinghaugen på Loktu.
Fra spelet om Heilag Olav
På dette sted var i middelalderen et av norges fire store lagting, Frostating.
Deretter tar vi en tur inn i Logtun kirke som ligger like ved stedet hvor
Frostatinget ble hold. Her får vi et foredrag om Frostatinget.
Videre fra Logtun kirke får vi en guidet tur til øya Tautra på Frosta, mest kjent
for restene av et cistercienserkloster fra middelalderen.

I nærheten av dette ble det i 2006 ferdigstilt et nytt kloster også tilhørende
cistercienserordenen; Tautra Mariakloster eller Sancta Maria de Tuta insula.
Her stopper vi og deltar på middagsbønnen (Sekst). Besøkssentret blir åpnet
der vi kan få handle i klosterbutikken samt se en film om klosteret.
Klosteret ble for øvrig kåret til årets bygg i 2006 av byggebransjen i Norge.
Etter dette kjører vi til Valberg slektsgård hvor vi får servert lunch, før turen går
tilbake til Levanger.
Kl 17:00 blir det losjemøte i Losje XXII lokaler i Levanger sentrum.
Deretter blir det festbankett ved Backlund hotell.

Sancta Maria de Tuta insula

Påmelding:
All påmelding i forbindelse med jubileet skal skje direkte til Losje XXII Stiklestad.
Det vil bli sendt ut invitasjon til alle Losjer over nyttår, der man kan bestille deltakelse på det enkelte arrangement.
Se også våre hjemmesider https://stiklestad.losje.org/. I venstre marg kan man der trykke på ”25-årsjubileum”.
Nærmere informasjon om jubileet blir å finne der.
Priser på de forskjellige aktivitetene blir på linje med det vi er kjent med fra lignende arrangementer i RHK.
Spørsmål om arrangementet kan rettes til stiklestad@losje.org
Overnatting:
Vi har reservert hotellrom ved Backlund Hotell, Levanger. Bestilling av rom gjøres via Losje XXII Stiklestad.
Losje XXII Stiklestad håper mange Brødre fra det ganske land har anledning til å feire sammen med oss.
Ledsagere er selvfølgelig også velkommen. Kun Losjemøtet på lørdag er reservert for Brødre av vår Orden.
Legg gjerne sommerferien til Midt-Norge i forbindelse med dette arrangementet.
Vel møtt på Stiklestad 27 og 28. Juli 2012!

St. Olavposten 4-2011
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”Lyset, Gleden og det Gode i oss”
Nårr Julenatten senker seg over det kalde nord
N
Nå
Gir Lyset håp
ååp om en forsoning ppåå denne jord
Lyset gir oss alle glede, kraft, håp
ååp og tro
Til å se det gode i mennesker og å bygge bro
Lysene tennes nå i våre
re hytter, llå
låver
ver og hus
La deg gjerne rives med av livets egen rus
Midt i vintertiden ffå
fårr vi en oppmuntring stor
Vi ser alt det gode som i Lyset bor
Se Lyset og det gode som oss sammen binder
Værr takknemlig for den varmen du ﬁnner
V
Væ
Let etter det gode hos andre og i deg selv
Det vil gj
gjøre
gjø
re deg godt i den mørke kveld
Men ikke alle ser Lyset, noen sliter tungt
Forsøk å inkludere disse og gj
gjørr din dont
gjø
Du kan ikke være et Lys for alle mennesker
Men vær et varmt Lys for noen mennesker
Ivar Sørensen
Drott
Losje St. Olav X, Skien
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Ordenen Riddere av Det Hvite Kors

Losje St. Olav XXI - Voss

Helgen den 20.-22. januar 2012 har vi gleden av å invitere våre
Ordensbrødre m/ledsager til vårt:

Program
Fredag 20. januar


Kl. 17:30 - Vinsmaking på Park Hotel Vossevangen: OBS! Dette er et tilbud for de som er spesielt interessert og
som kanskje ankommer tidlig på fredag. Vi har avtalt med Park Hotel v/ Jan Bruse Andersen om en omvisningsrunde
med vin-smaking der han vil ta deg med inn i vinens verden. Hotellet har kanskje Norges største og mest anerkjente
privateide vinkjeller. Omvisning og smaking på noen utvalgte viner. kr. 375,-



Kl. 20:00 - Brodertreff fredag kveld (m/ ledsager) på Park Hotel. Her kan du velge mellom to forskjellige menyer.
Enten ”Tapas buffé” m/ varm mat til kr. 450.-, eller ”Smalahove” inkl. 1 stk. øl / akevitt til kr. 585,-



Kl. 10:00 - Vi starter med en omvisning i Vangskyrkja som ligg i gåavstand frå Hotellet. Voss Kyrkje ofte kalla
Vangskyrkja er en steinkirke som ligg sentralt midt på Vossevangen. Den ble trolig bygget rundt år 1270. Kirken har
trolig vært hovedkirke i Hordafylket og soknekyrke for et stort område. Utvendig er kirken dominert av det store og
høye mørke tretårnet som er bygd rundt år 1600, samt de åtte massive støttepilarene ved ytterveggene.



Kl. 11:30 - Viser vi Panoramafilmen ”Voss i 4 årstider” i Voss sitt nye Kulturhus, som ligg i gåavstand fra Hotellet.



Kl. 16:00

Lørdag 21. januar

Losje XXI sitt Jubileumsmøte
Det blir satt opp busstransport mellom Hotellet og møtelokaler.



Bankett på Park Hotel Vossevangen kr. 800,-

Kl. 20:00

- - M e n y - 

Blomkålsuppe med Salmalaks og strimlede grønnsaker


Hjort flatbiff med Chevresaus og potetterte


Konfektkake med vaniljeis og bær

Påmelding og overnatting til arrangementer som det skal betales noe for:
Det er reservert rom på store deler av Park Hotel Vossevangen til arrangementet. En bør allikevel være tidlig ute for å
reservere seg plass. Priser inkl. frokost på enkeltrom pr. natt er kr. 1.050,-. Dobbeltrom pr. natt pr. person kr. 850,-.
Reservering av rom og påmelding til arrangementer i forbindelse med jubileet skal skje direkte til Park Hotel Vossevangen.
Påmelding sendes til Åshild på e-post: rekneskap@parkvoss.no med referanse Losje XXI-Voss
Ved bestilling, opplys derfor om hvilke arrangement ovenfor du / dere ønsker å delta på med navn, fra hvilken Losje samt
antall personer. Påmeldingsfrist er 15. desember 2011. Bestilling / reservering vil bli bekreftet på e-post fra hotellet.
All betaling i forbindelse med arrangementet og overnatting skal også skje direkte til hotellet innen forfall som vil stå i
bekreftelsen. Dette gjelder også for de som vil melder seg på arrangement, men som ikke skal overnatte på hotellet.
Eventuelle spørsmål vedrørende bestilling kan rettes til Åshild på e-post rekneskap@parkvoss.no eller på tlf. 56531005.
De vil bli sendt ut en invitasjon til den enkelte Losje i løpet av høsten. Informasjon vil også bli lagt ut på vår Web-side på
adressen: https://voss.losje.org

St. Olavposten 4-2011
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Riksskalds tale på Drottog Hærmestermøtet
lørdag 30.10. 2011.

Riksskald Peder Jonas Smehaug (foto Palmar Ruste)

Å leva, det er i livet - å ﬁnna det største verd
Det er vel ingen av oss som ikke har hørt
eller sunget denne vakre salmen av Anders
Vassbotn, med tone av Per Steenberg. For
min del sitter hvert ord og tone spikret
inn siden barndommen, da vi sang den på
skolen mange ganger i løpet av uka. Denne
gjentagelsen kunne nok fortone seg litt
kjedelig og kanskje litt intetsigende for
noen. Men for mange satte ord og toner
spor etter seg, slik også hos meg. De tre
versene rommer etter min mening svaret
på hele livets gåte:
Å leva, det er å elska
det beste di sjel fekk nå,
å leva det er i arbeid
mot rikare mål å trå.
Å leva, det er i livet
å ﬁnna det største verd;
å leva, det er å vinna
til sanning i all si ferd.
Å leva, det er å leggja
all urett og lygn i grav;
å leva, det er som havet
å spegla Guds himmel av.
Ordene sitter der, og tonen med, men
hvilken betydning hadde innholdet i
teksten for oss da? Trolig betydde de ikke
så mye den gangen. Men i voksen alder, og
senere i livet, har møtet med ord og toner i
denne salmen grepet meg mange ganger.
Siste gang var i bisettelsen av vår kjære
Ordensbroder Tormod Carlsen i Jeløy kapell
31. august i fjor. Jeg husker at jeg tenkte
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på hvor riktige alle ord i salmen var i den
sammenhengen.
Versene har også fått sterk betydning for
meg etter de tragiske hendelsene i Oslo
og på Utøya 22 juli i år. Vi har fått oppleve
sårbarheten i livet. Vi har fått erfare hvor
kort vei det er fra lykke og glede, til kaos,
redsel, sorg og uendelig fortvilelse.
Å leva, det er å elska det beste di sjel
fekk nå. Hele livet strekker vi oss etter
nye mål. Vi bærer på drømmer og søker
etter opplevelser og trygghet som gir
mening i livet. Innerst i oss leter vi etter det
optimale, det som skaper ro og harmoni
i hverdagen. I vårt ordensarbeid får vi
god hjelp gjennom opplæring, ritualer og
gjentagelser på våre møter. Det beste di sjel
fekk nå. Aner vi en begrensning her? Har
vi, hver enkelt av oss, et ansvar for hva vi vil
og kan oppnå i livet? Gjelder det også i vårt
Ordensarbeide?
Å leva det er i livet, å ﬁnna det største verd.
Hvilke verdier er viktige for deg og meg? I
vår sammenheng går jeg ut fra at vi er på
søken etter de samme; de rene, de edle, de
gode og de sanne verdier. Til sist i dette
verset blir vi invitert til å være sanne. Du
verden som jeg lengter etter at dette skal
bli virkelighet i vår Orden!
I det siste verset blir vi invitert til begrave all
urett og løgn. Denne oppfordringen må vi
alle Ordensbrødre i Ordenen Riddere av det
Hvite Kors ta med oss inn i det viktige året
som står foran oss. Gjør vi det, tror jeg vi får
St. Olavposten 4-2011

se Guds himmel blir speglet av, og vi kan
trygt gå videre i vårt ordensarbeide.

Herbergsverten

Har vi så noe å lære av hendelsene i
sommer? Ja, det tror jeg. Hvis vi gjengjelder
vold, drap og urett, med engasjement,
samhold, samhørighet, kjærlighet, omsorg
og medkjensle. Hvis vi etter urett evner å
tilgi og arbeide for fred med hverandre, da
tror jeg på fremtiden for oss!

Herberget var fylt til trengsel,
Det var lys og livlig fest.
Da banket det på døren.
Det kom en fremmed gjest.

Da jeg spurte Riksdrott tidligere i høst hva
han ville at jeg skulle snakke om til dere
Ordensbrødre , i ”Hjerte og Ånd” og ”Ord for
dagen”, sa han: Snakk om fremtiden, Peder.
Jeg har kanskje ikke snakket så mye om
den. Men vi kan være trygg på at den
kommer, og jeg er ganske sikker på at
den vil bringe oss mange gleder og gode
opplevelser, hvis du og jeg vil? Vår Riksdrott
gav oss ordet Kjærlighet i fjor høst. Hans
ønske var at vi alle Brødre i Ordenen
RHK må ha kjærlighet til hverandre og til
Ordenen. Og han ville at vi skal ta det med
oss inn i fremtiden og la det vokse og gro.
I mitt innlegg for ett år siden avsluttet
jeg med lignelsen om de ﬁre lysene, og
med ordene: ”La aldri ﬂammen fra håpet
forsvinne i ditt liv, og la hver og en av oss
verdsette FRED, TROSKAP, KJÆRLIGHET og
HÅP.”
La oss bry oss litt mer om hverandre på vei
inn i fremtiden.
Prest og forfatter Karsten Isachsen sier ett
sted: ”Solen går alene over himmelen. Gå
ikke alene over jorden. Ha bruk for noen!
Noen har bruk for deg!”
Gode Ordensbrødre, lykke til med
fremtiden!
Vel møtt i 2012 på Kongsberg!

En husvill, reisende stakkar
I kappe av fattigmannsgarn,
Til fots med bylt over nakken,
Med kone, og snart med barn
Og verten sa til sin kone:
”en uventet fattigmannsgjest.”
Hun svarte travelt:” så legg ham
i Stallen hos ku og hest!”
De festet drøyt og lenge
Hvert fat hver kanne ble tom,
Og hva som skjedde i stallen
Bekymret ingen seg om.
De festet til det ble morgen.
Festet seg grå og trett.
En hadde spist for mye,
Og en hadde drukket for tett.
Verten gikk ut for å kjøle
Sin panne i morgenens vind fra vest
Og der ﬁkk han så av en hyrde
Fortalt om den riktige fest.
Og stjernen som tentes i natten
Så mørket ble strålende glans
Og toner av himmelske sanger
Fra engler i svevende dans.
Da så han med angrende blikk
Mot stallen ved siden av
Så nær var det evige under
Som han hadde festet seg fra.
Tor Arild Lassen, Losje IV Sarpsborg

St. Olavposten 4-2011
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KONGSBERGS STOLTHET
Kongsberg kirke må ha gjort et uslettelig inntrykk
da den ble innviet for 250 år siden, ikke bare på
bergstadens egne innbyggere, men også på
tilreisende. Det ser vi på den store innﬂytelsen kirken
skulle få på arkitektur og dekorativ kunst i bygdene
rundt bergstaden.
Mest kjent i denne sammenhengen er Fossesholm
Herregård med tapeter malt av E.G. Tunmarck og
etasjeovn støpt etter modeller skåret av Hendrich
Bech. Posthusets tårn er en kopi av tårnet på
Kongsberg. Tårn inspirert fra Kongsberg ﬁnner vi
for øvrig også i kirkene i Gransherad og Hovin i
Telemark. De små korskirkene i Åmotsdal (1792),
Vinje (1796,) Rauland (1803) og Hjartdal (1812)
viser også innﬂytelse fra kirken, da alle har fått
prekestolalter som i Kongsberg.
Mange folkekunstnere var også facinert av
Kongsberg kirke. På ei seng i ivistoga på Øvre Tubaas
i Heddal har Peder Ellingson Berget malt Kongsberg
kirke. I Numedal har Sebjørn Kverndalens takmaleri
på gården Rustand i Nore ﬂere likhetstrekk med
Tunmarcks motiv av ”Forklarelsen på berget”. I
Nore stavkirke er motivet av ”Kristus i Getsemane”
inspirert av Tunmarcks supraporter over døra
i syd. En annen Numedøl som var inﬂuert av
interiøret i Kongsberg kirke var Kittil Haukjem.
Han videreutviklet rokokkoens blomstmotiv og
asymmtriske akantusranker og malte med dette
noen av de første smøygerosene i den norske
rosemalingstradisjonen.
Ezechiel von Dram skal ha blitt kalt til Kongsberg
for å hjelpe til med utsmykningen i kirken, uten at
noen arbeider kan knyttes til han. Det kan derimot
prekestolen i Rollag stavkirke datert 1763. Dette
er det eldste rokokkoarbeidet i Numedal. Samme
år malte han også altertavlen i Veggli stavkirke.
Takmaleriene i Hedenstad kirke kan også være malt
av han. Rokokkorankene i hjørnene er klart inspirert
av Tunmarcks arbeider i Kongsberg kirke.
Hovel Christopher Gaarder kom til Kongsberg for
å arbeide som assistent for rokokkomalerne som
arbeidet i Kongsberg kirke. Gaarder ble boende i
bergstaden etter at kirken sto ferdig, og livnærte
seg som organist og dekorasjonsmaler. Han kan
ha laget orgelet i Svene kirke. Dette var en gave
fra sølvverksarbeiderne i 1797, og de gullforgylte
utskjæringene på hver side viser klar inspirasjon fra
Glogerorgelet i Kongsberg kirke.
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Ordenen Riddere av Det Hvite Kors
Losje St. Olav III
Kongsberg

Invitasjon til 58. ordinære Riksting
Losje St. Olav III har den ære å invitere til dette historiske Riksting som ﬁnner sted på
Kongsberg 9. og 10. mars 2012.
Møtet foregår over to dager med følgende agenda:
Fredag 9. mars:

Lørdag 10. mars:

Lunch i Logegården
Fullmaktskomiteen møtes
Registrering av Rikslosjebrødre
Riksting 2012 arbeidsmøte
Omvisning i Kongsberg kirke
Uformell middag i Logegården
Frokost på hotellet (for de som overnatter)
Losjemøte etter gammel ordning
Lunch i Logegården
Losjemøte etter ny ordning med installasjon av Embetsmenn i 31. Grad
og 32.Grad.
Bankett i Smeltehytta i Kongsberg Bergverksmuseum

Logemøtene er åpne for Brødre i 3. Grad og høyere grader.
Ridderhallen kan romme ca 160 Brødre. Det er ca 115 plasser som er reservert, men det er
ikke bestemt hvordan de siste ca 40 plassene skal disponeres. Dette vil vi måtte bestemmes
i samråd med Riksrådet. Det vil bli undersøkt alternative løsninger slik at ﬂest mulig kan
overvære denne historiske begivenheten for vår Orden
Opplysninger om bestilling av hotellrom, eksakte tider for møtene, priser på de forskjellige
måltidene og tidsfrister for påmelding vil bli meddelt den enkelte Losje i en detaljert E-post
i god tid før jul.

Vel møtt på Kongsberg 9. og 10. mars 2012
For Losje St. Olav III Råd og Arbeidsgruppe Riksting 2012
Tore Storm Ørebech
Drott,Losje III

St. Olavposten 4-2011
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30 års jubileum
Losje Valkyrjen nr. IV, stiftet 6.12.1981, feiret
sitt 30 års jubileum lørdag 29. oktober.
Ved registrering i Foreningen Nord-Norges ﬂotte hus,
ble alle Søstre ønsket velkommen av entusiastiske
og sprudlende Bergenssøstre. Etter Kaffe med
deilige kaker og en lang hilserunde med småprat,
ble vi hentet med buss og kjørt til Odd Fellows
Losjelokaler, som var leid i anledning dagens store
Losjemøte.
Vi var i alt 78 høytidsstemte Søstre som bekledde
Hallen denne dagen. Hele Landslosjens Råd var
til stede, samt alle landets Grunnlosjer som var
representert med to Rådsmedlemmer hver. I tillegg
hadde mange 3. Gradssøstre tatt turen til Bergen for
å være med på feiringen, og for å vise sin støtte og
respekt for medsøstre i Bergen.
Landspresident Synnøve Kristiansen foretok
for anledningen den høytidelige innvielsen av
Losjehallen før møtestart.
Deretter ønsket President Wibecke Johnsen
velkommen og ledet møtet med en fast og varm
hånd. Hun takket hjertelig alle gjester som hadde tatt
turen til Bergen for å delta på Jubileumsfeiring, og
mente at dette måtte da være historisk med tanke
på at vi i dag var 78 Søstre samlet på et Losjemøte.
Hun orienterte så om Losjens historikk, om motgang
og medgang, og om dagens samhold og den
optimisme som nå preger deres Losje. �Takket være
Søstrenes innsats har vi i dag Jubileumsfest. Dette
er beviset på styrke og Søsterånd�, sa President
Wibecke. Hun takket spesielt sine medsøstre i egen
Losje.
Landspresident og alle gjestende Presidenter eller
stedfortredende Rådsmedlemmer, fremførte sine
gratulasjoner og hilsninger. Mange velvalgte, ﬁne
ord.
Et høytidelig og stilig gjennomført møte i Hallen. Vi
glemmer det aldri!
Tilstede var fem av Søstrene som har vært med helt
fra starten av. Det var dagens President, Wibecke
Johnsen, Marit Olaug Follesø, Gunvor Bergås, Britt
Kirkøen og Jacqueline Karin Bjørkelund. Sistnevnte, i
dag medlem i Losje I Oslo og Landsvakthavende.
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servert en liten aperitiff av stilige Losjebrødre, før
kveldens toastmadame Toril Dyngen inviterte inn til
et festdekket bord. Vår toastmadame var et fyrverkeri
til forlystelse og glede gjennom hele kvelden. Tusen
takk til henne.
President Wibecke åpnet taffelet med å ønske
velkommen til jubileumsfesten. Hun presenterte så
to ﬂotte gjestende damer som skulle tas opp i 1. Grad
9. november. Dette til stor stas for alle jubilerende
Søstre.
Landspresident Synnøve holdt en ﬁn tale og
berømmet Søstrene i Losje Bergen for all innsats for
å bevare og videreføre sin Losje. Hun minnet også
om at Installasjonen av Losje Bergen for 30 år siden,
var den første oppgaven vårt første Landsråd hadde.
Sånn sett en historisk begivenhet. Landspresidenten
avsluttet sin velformulerte tale med å si at vi alle
følte varmen og Søsterånden allerede da vi møttes
for registrering. Ønsket så Losje Bergen alt godt i
årene fremover. Flere gode ord og taler innimellom
serveringer av velsmakende retter. Høy stemning og
søsterlig glede gjennom hele taffelet.
Søster Åshild Li fra Losje Trondheim avsluttet et
vellykket måltid og takket for maten på vegne av oss
alle. Gode ord og ros til kveldens eminente vertskap.
Utlodning, kaffe og utsøkte kaker før Søstrene fra
Bergen avsluttet den strålende jubileumsfesten med
�korsang� som en gest og takk til sine gjester.
På vegne av alle gjestende Søstre, takker
jeg Søstrene i Bergen for et helt utrolig ﬂott
jubileumsarrangement. Her har vi fått alt. Varme,
høytid og glede. Tusen takk!
Jeg vil også benytte anledningen, på vegne av
Landslosjens Råd, til å takke for tilrettelegging av
Presidentmøtet påfølgende søndag.
Møtet ble avholdt i Losjens nye, ﬂotte Losjelokaler
på Kokstad, og her var det i god Bergensk Søsterånd
også tenkt på alt. Deilig hjemmelaget varmrett
til lunsj, gode kaker med kaffe, og koselige,
omtenksomme Losjesøstre som serverte og la alt til
rette for oss. Tusen hjertelig takk!
Mary Støwer Prestløkken
Landssekretær

Vel tilbake i Foreningen Nord-Norges lokaler ble vi
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Losje XVIII
Lillehammer
på tur

12. – 15. mai 2011 var 11 brødre fra losjen på tur
til Edinburgh. Noen hadde også med seg sine
respektive.
Vi ankom The Point Hotel sent torsdag kveld og
hadde en trivelig aften i hotellets lobby/bar.
Fredag morgen gikk turen til Rosslyn Chapel med
buss og en trivelig dansk guide. Når vi kom frem
til Rosslyn Chapel ﬁkk vi en ﬁn omvisning av en
autorisert Rosslyn guide. Det var mye symbolikk å se,
og mange ﬁkk pirret nysgjerrigheten.
På turen tilbake ble det tid til litt sightseeing i byen,
før det ble tid på egenhånd til shopping og pub
besøk
Middag på kvelden ble holdt på The Dome – en
eldre bygning fra ca. 1775, som blant annet hadde
huset The Commercial Bank of Scotland. Det ble en
stilfull aften med god mat og godt drikke.
Lørdag var vi på utﬂukt til Glenkinchie Distillery, like
utenfor Edinburgh. Forruten omvisning i destilleriet,
ble det tid til å smake på forskjellige årganger av
deres Whisky. Mange benyttet også muligheten til å
kjøpe med en ﬂaske. På turen tilbake stoppet vi for
felles lunsj, før det igjen var tid på egenhånd.
Noen av oss var på spøkelsestur i undergrunden,
og ﬁkk innblikk i hvordan de fattige levde før. Andre
besøkte Edinburgh Castle.
På kvelden hadde vi en trivelig middag på hotellet.
Søndag formiddag hadde vi ikke noe program, før
turen gikk tilbake til Norge.
Med broderlig hilsen
Ståle J. Rustadstuen og Stein Åge Granlund
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LANDSLOSJE VALKYRJEN
TIL ORDENEN RIDDERE AV
DET HVITE KORS
RÅDET

Landslosje Valkyrjens Råd
ønsker alle
Valkyrjesøstre og St.Olavsbrødre
med sine familier
en Gledelig Jul og et Godt Nytt år.
Vi takker for god kontakt og støtte
i året som er gått
og ser frem til fortsatt godt
samarbeide
i det nye året.
For Landslosje Valkyrjens Råd
Synnøve Kristiansen
Landspresident
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Riksskalds ”Hjerte og ånd” ved Drott - /
Hærmestermøtet 29.10.2011.
”Vi burde alle prøve å hjelpe hverandre. Vi burde
ordne oss slik at vi kunne leve på og glede oss over
andres lykke, ikke over andres sorger og ulykker. Vi
skal ikke hate eller forakte hverandre. Det er plass
for alle på denne jord. Og den gode jord er fruktbar
og kan gi nok til alle mennesker. Livet kunne blitt
fritt og godt å leve. Men vi har gått oss vill.”

spørsmålet bli stilt, om hvor Gud var oppe i alt dette?
Ja, hvor var han? Og hvilken Gud snakker vi om? Alle
religioner (i alle fall nesten alle) forfekter at der er
bare en Gud, den Allmektige. Han var nok langt borte
dersom vi ser ham fra vårt ståsted – men for dem
som utførte handlingene var han midt i blant dem, ja
faktisk var det for ham de utførte handlingene!

Dette er ord fra ﬁlmen ”Diktatoren” av Charlie
Chaplin. De er i sannhet gyldige i dag også!

Jeg legger mer og mer vekt på innholdet i Joh. 1-1
og da spesielt åpningsordene.
- I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og
Ordet var Gud. Alt er blitt til ved ham, og uten ham
er ikke noget blitt til av alt som er blitt til. I ham var
liv, og livet var menneskenes lys. Og lyset skinner i
mørket, og mørket tok ikke mot det.
Resten av ”skapelseshistorien” kjenner vi.

Den 11. september i høst ble terrorbombingen av
tvillingtårnene i New York for ti år siden markert
på ﬁn og verdig måte, samtidig som vi ble minnet
på hva resultatet av religiøs fanatisme kan føre
til. Enda nærmere oss er terroren vi opplevde
på Utøya og i Oslo. I den seneste tid har vi fulgt
på fjernsynet forfølgelse av kristne i Egypt. Slike
terrorangrep har vi vel ikke sett maken til siden
Korsfarernes massakrer i Jerusalem og utslettelsene
av katarene i Syd-Frankrike. (De ekte korsridderne
– Tempelherrene – innså at dette var forferdelig
galt, og med sin kjærlighet til, og respekt for sine
medmennesker, oppnådde de sarasenernes respekt
og tillit, og hadde disse to parters ledere fått større
innﬂytelse enn konger, keisere og paver, ville kanskje
verden sett annerledes ut i dag).
De like forferdelige handlinger under det forrige
århundres kriger – den annen verdenskrig med
terrorbombing av engelske og tyske byer – verdens
vakreste by Dresden som ble rasert i krigens siste
dager uten at det fantes den minste antydning til
tropper eller krigsmateriell der. Napalmbombing
av sivile i Vietnam. Massakre i Serbia, Kosovo og
andre steder på Balkan. Vi kan nevne hundrevis
av eksempler på hvordan vilkårligheten utsletter
tusenvis – ja millioner av uskyldige mennesker, svært
ofte, ja faktisk nesten alltid i en eller annen religions
navn, og alltid for en annen og for mange kanskje
ubetydelig handling.
Eksempler på dette ﬁnner vi mange av i konﬂiktene
mellom Israel og Palestina.
I år er det nøyaktig 50 år siden jeg tjenestegjorde i
daværende DANOR – bataljonen, for å være med å
bidra for fred mellom partene. Men freden kom ikke
da, og den har heller ikke kommet ennå. Altså 55 år
med konﬂikter og kriger.
Like etter 22. juli kunne vi i mange media høre og se
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Jeg tror det er viktig for oss nå etter hvert å spørre
oss selv om det ikke snart er på tide å bli enige om
at Gud er noe som ﬁnnes inne i våre egne hjerter og
sinn. Vi må slutte å skylde på Gud når noe går galt – å
takke er ikke fullt så ille hvis man føler trang for det
– men alle mellommenneskelige handlinger bygger
på at det vi alle bærer i oss og som vi må lære oss til
å bygge sterkere - og ikke minst innse at vi har det i
oss.
Vi som driver ordensarbeid er i høy grad med på å
fremme dette som bor i oss. Ordensarbeidet skal
hjelpe oss til å ﬁnne veien fremover – mot lyset
– som skal oppﬂammes i våre hjerter.
Dette lyset, denne Gud, som bor i oss og som
styrer våre tanker og gjerninger, er med ett eneste
ord – kjærlighet. Medmenneskelig kjærlighet,
medmenneskelig forståelse, medmenneskelig
aksept for at vi ikke alle er like, broderkjærlighet,
familiekjærlighet, kjærlighet til land og folk, som
vi også synger om i en av våre fedrelandssanger.
Så snart vi er i stand til å la kjærligheten styre våre
gjerninger – og det må gjelde alle mennesker på vår
klode, først da vil freden senke seg, og vi kan ﬁnne
gleden ved å leve og bo sammen i en omfavnende
kjærlighet til hverandre.
Den eneste måten vi kan oppnå dette på er å
begynne med oss selv. La oss være enige om at
mistenkeliggjøring, misunnelse, baksnakkelser,
anonyme beskyldninger av typen - ”jeg har hørt”
– ”det sies at den og den” og for å nevne den verste
ﬁende i våre dager, tasteknappen ”send”, kan bare
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skape frustrasjoner og ytterligere mistenkeliggjøring.
Slikt plikter vi å holde borte fra vår Orden, Brødre, la
oss være åpne og oppriktige overfor hverandre. La
oss ikke spare på rosende ord når det er på sin plass.
Lær deg å ta imot rosen som eventuelt kommer. Og
la oss snakke direkte til hverandre hvis det er noe
man enten ikke liker, er uenig i, eller rett og slett
usikker på.
Det sies at vi nordmenn ikke er ﬂinke til å gi ros,
men jeg tror at vi er ennå mindre ﬂinke til å gi ris
der det er på sin plass – og når man begynner å gå
bakveier og snakke om i stedet for å snakke med, da
har vi begynt nedbrytingen av nestekjærligheten
og det gode samvær, det gode samliv, det gode
fellesskap. Neste skritt på denne nedbrytingens vei
er onde gjerninger – terrorhandlinger som vi har sett
uhyggelige utslag av her hjemme i sommer og ute i
verden nå i høst.
Men like viktig som forståelse og kjærlighet er
evnen til å tilgi. Dersom vi ikke kan tilgi våre ﬁender,
men bare tenker på gjengjeldelse og hevn, vil vi
aldri komme ut av den onde spiralen som avler
vold. Jeg vil gjenta ordene som den unge AUFer,
Helle Gunnestad, skrev på sin blogg like etter

terrorangrepet:
”Når en mann kan forårsake så mye ondt – tenk
hvor mye kjærlighet vi alle kan vise sammen.”
Hun var så redd for hatet og hevnen. Vi vet også at
våre myndigheter, ja hele folket valgte samme vei
– kjærlighetens vei.
Brødre Riddere! Så skulle den profane verden, i vårt
kjære fedreland, verden utenfor oss bli våre veivisere.
Jeg har hele tiden som medlem av denne Orden
trodd at det var vi som skulle påvirke den profane
verden. Derfor Brødre, må vi starte nå. Vi må begynne
å leve etter våre hjerters befalinger. Vi må begynne å
holde de løfter vi har gitt hverandre og til vår Orden.
Vi må prøve å etterleve våre høyeste idealer og
bringe de ut til andre.
Nå må kjærligheten få plass i vår hjerter.
Knel ved meg ved minnets alter,
ofre der ditt eget jeg.
Hold ditt ord og hold ditt løfte,
hjelp din Broder på din vei.
Lær å elske, ei å hate,
Gjør du livet lyst og trygt.
Da har du og jeg tilbake
Livets verdier til sist.

Gode Ordensbroder,
Hvem er seende nok til å dømme?
Alle har vi våre inderlige ønsker.
Men, vi må også gjøre vårt ytterste for å huske, lære
og forstå - før vi gjør våre valg her i verden.
Da kan det kanskje være godt og klokt inne i mellom
- å ta hånden fra plogen og se seg tilbake.
Du får da anledning til å se hvor meget man har
pløyd - hvordan man har pløyd - og om det er godt
og ærlig pløyearbeide man har utført?
Det er kanskje heller ikke så dumt å sjekke om
plogfuren går rett fram – eller om den er skakk-kjørt?
Eller tenke igjennom om man overhodet egner seg
for pløyearbeide?
For det er vel på pløyearbeidets utførelse at
pløyemannen skal kjennes?
Slik er det vel kanskje også med oss som er Brødre??
Men, så skal vi høste - og Guds mølle maler
langsomt!
Det korn som vi sår, og som vi brakte til overﬂaten og
til mølle for et år siden, er kanskje slett ikke blitt malt
enda?
Kanskje males det i øyeblikket?
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Kanskje males det ikke i det hele tatt?
Men, sikkert er det at før kornet er blitt malt til mjøl,
kan ikke deigen settes, og før brødet er bakt, kan
sultne munner ikke mettes!
Sannhetens høye harmoni er derfor et vanskelig mål!
Vi som er Brødre må ikke gi opp arbeidet av den
grunn.
Ikke stanse i vandringen mot målet.
Om resultatene kan synes vanskelig, må vi forberede
veien for de Brødre som kommer etter oss.
Og vi vet fra historien at det var en Broder som
forberedte veien for en annen Broder, ”som var større
enn han var, og som kom etter ham!”
Forresten tilkommer det ingen Broder å dømme
hvorledes Ordenen er drevet i svunnende år, det vi
skal kjennes på - er hvordan resutatet er blitt i dag.
Hvem tør forresten å hevde at han er seende nok til
overhodet å dømme?
Med broderlig hilsen,
Bjørn Aasheim, Losje II, Oslo
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Losje St Olav XXIV Arendal har for 7. gang gleden av å invitere til

Brødresamling
Lyngørporten
4. -5. februar 2012
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Våre Hedersbrødre

HEDERSMERKER TIL HEDERSKARER I LOSJE XIII
Under Fellesmøtet for Losjene i Drammen, Oslo, Kongsberg og Hønefoss 19. oktober, overrakte Riksjarl Leif
Aker merker for 25 og 50 års medlemskap.
Brødrene Harald Syversen og Rolf Gandrud ble hedret for henholdsvis 25 og 50 års medlemskap i Ordenen
og Losje St. Olav XIII Hønefoss.
I talen sa Riksjarl blant annet at begge jubilantene hadde en imponerende CV å vise til i Ordensarbeidet.
Her er Broder Rolf Gandrud avbildet med Drott Edgar Brentebråten. Broder Harald Syversen var ikke til
stede da bildet ble tatt.
Tekst og foto: Broder Morten L. Kværnstrøm
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Losje XVIII Lillehammer.
Broder Dag Åsmund Larsson fra losje XVIII Lillehammer ﬁkk sin velfortjente 25 års
hederstegn tildelt av Rikslendermann Øystein Tunli under Fellesmøtet for Mjøslosjene
som ble avholdt på Lillehammer den 13 Oktober 2011. Det ble en høytidelig sermoni,
og med ca.60 brødre tilstede ble det en minnerik og en ﬂott opplevelse for jubilanten.
Rikslendermann holdt en kjempeﬁn tale til broder Dag Åsmund, og mimret
blant annet om de ﬁne årene de hadde sammen da jubilanten satt som Drott, og
Rikslendermann var Kansler i losje XVIII.

Med Broderlig hilsen
Kurt Eriksen Drott

St. Olavposten 4-2011

27

D
I
V
E
R
S
E
N
Y
T
T

RAKEFISKLAG I LOSJE XIII HØNEFOSS
Hønefoss-losjen har avholdt sitt tradisjonelle rakeﬁsklag for i år. Det varmet at såpass mange fra andre
Losjer stilte (som vanlig), til tross for at det i år både var Fellesmøte og et Høygradsmøte i Hønefoss tett på
datoen for laget.
Og som man ser var stemningen høy på ettermøtet 16. november.
Tekst og foto: Morten L. Kværnstrøm

Interessant foredrag på ettermøte
Pensjonert rektor på Bjørnsveen Ungdomsskole i Gjøvik, Rolf Norland fortalte levende og viste bilder på
ettermøtet i Losje XV den 31. oktober, fra sin reise til Jerusalem.
Sammen med 13 deltagere fra Gjøvik var han med på en reise til Israel i 2009. Formålet med reisen var å
få et innblikk i levevilkårene for jøder og palestinere i landet. Brødrene i Gjøviklosjen ﬁkk et godt bilde av
palestinernes levevilkår under jødisk okkupasjon. Det var helt tydelig at trakasseringen av palestinere hadde
gjort et sterkt inntrykk på ham.
Norland fortalte at de ﬁkk treffe den palestinske guvernøren på vestbredden og ﬁkk en omvisning i de
palestinske områder der. Reisen gikk også til dødehavet og til Jordanelven og ble avsluttet med et besøk i
Jerusalem.
Broder Jan Gunnar Olsen
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Fra Rekrutteringskomiteen.
Nok et semester er snart over. Men hvor står vi med hensyn til den innsats vi skulle gjøre med hensyn til
rekrutteringsarbeidet? Tallenes tale sier her helt klart sitt. De mål vi hadde satt oss er ikke nådd. Dette kan ha
mange årsaker. Gjør vi alt vi kan for å få ﬂere Brødre i vår Orden, eller lar vi alt bli ved sitt vanlige? Har vi valgt
de rette personer til å lede rekrutteringsarbeide i de enkelte Losjer? Bruker vi det materiellet som ﬁnnes og
de muligheter vi har for hjelp? Dette siste er jeg litt tvilende til. Rekrutteringskomiteen har fått svært liten
respons tilbake på om det vi har produsert er bra eller dårlig, eller om det i det hele tatt blir brukt? En liten
indikasjon på det siste er tallene som fremkommer. I de Losjer der Rekrutteringskomiteen arbeider, Riksjarl
innbefattet, viser tallene en positiv tendens. Hvorfor da ikke i de ﬂeste andre Losjer?
Rekrutteringskomiteen planlegger et møte om kort tid, og vi ser gjerne at det kommer oss i hende noen
kommentarer på det arbeid vi har nedlagt. Dette være seg både positive og negative tanker om det som
ﬁnnes, eller nye tanker i rekrutteringsarbeidet.
Losjenes tanker og meninger i denne sak kan sendes meg på mail: tmortved@online.no
Alle saker vil bli tatt opp i komiteens møte.
Som nevnt tidligere trenger rekrutteringen et systematisk og godt arbeid. Dette gir på sikt alltid godt
resultat. Som en annen Broder pleier å si: ”En av 10 svarer JA”. Finn deres nye målområder, vær kreative og vær
aktive.
Rekrutteringskomiteen ønsker aller Brødrene en Riktig God og fredfylt Jul!
For Rekrutteringskomiteen
Tom Mortvedt

19. oktober var det fellesmøte for Losjene VII, IX, X og XI i Skien.
Det var et godt møte og som vanlig hyggelig å treffe Ordensbrødre fra nabolosjene.
Med Broderlig hilsen
Odd Caspersen
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Neste nummer kommer ut 15. februar
2011.
Materialfrist
15. januar.
Redaksjonen ønsker
dere alle en god og
fredfull jul og et godt
nytt år.

Brødre som har gått bort:

Berg Haakon Losje IX

Født 05.10.1921 Død 31.10.2011

Løberg Christian Edvard Losje X
Født 02.07.1934 Død 29.10.2011

Arntsen Oddmund Losje V
Født 11.05.1918 Død 15.10.2011

Verpe Carl Aksel Losje I.

Født 13.10.1944 Død 07.10.2011

Hope Alv. Losje XXI.

Født 16.02.1937 Død 01.09.2011

Gjevikhaug Johan A. Losje V.
Født 20.09.1946 Død 11.08.2011

Kvam Arne Losje XXV.

Født 16.08.1943 Død 03.07.2011

Det vesentlige ved
lykken er ikke
rikdom og nytelse,
men aktivitet, den
frie utfoldelsen
av evner, samt
vennskap med
gode mennesker.

Vi lyser fred over deres minne
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Brødre
velkomne i vår
Orden:

Losje XXVI
Losje XXVI
Losje XXVI
Losje XII
Losje XX
Losje II
Losje VII
Losje VII

Birkeland Jan-Eilif
Kiær Lars-Henrik
Petersen Aksel
Frantzen Rune Egil
Eriksen Terje
Stamen Reitan Drasko Max
Monge Lars Erik
Olsen Glenn

07.11.2011.
10.10.2011.
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29.09.2011.
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01.09.2011.
01.09.2011.
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