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Gode Ordensbrødre

D

e siste månedene har vært travle. Vi har avholdt Riksting
og en av våre Losjer har feiret sitt 100 års jubileum. Begge
disse begivenhetene var Losje St. Olav II Oslo sterkt involvert i.
På det første som arrangør og på det siste som jubilant.
Jeg vil få takke Losje II Oslo for et ﬂott arrangement av
Rikstinget. Det hele var lagt opp som en kompakt pakke der
alt foregikk innenfor Hotell 33s vegger. Dette var usedvanlig vellykket for oss deltagere.
Losjebrødrene i Losje II skjøttet sin oppgave på en smidig og effektiv måte slik at det hele
ble gjennomført knirkefritt.
Rikstinget selv ble avviklet i god Broderånd og det bør gis honnør til delegatene for
god møtedisiplin. På dette Rikstinget ble det gjort to historiske vedtak i det forslagene
om sammenslåingen av våre to systemer og den endelige godkjenningen av Lovdelen
i Konstitusjonen ble vedtatt for andre gang og er dermed er endelige godkjente. Det
nærmer seg slutten på en lang og arbeidsom periode. Mye arbeid gjenstår enda, men
viljen til å få dette til er på plass i alle ledd i vår organisasjon.
Det ble en tur til Oslo igjen et par uker etter Rikstinget. Denne gangen for å feire Losje
IIs 100 års jubileum. Og for et ﬂott jubileum! Her var det stil, broderskap og gjestfrihet. Vi
som kom som gjester ﬁkk med oss kulinariske opplevelser, historiske vandringer, et ﬂott
losjemøte og en bankett i omgivelser som nesten ikke har sin like andre steder. Takk for all
gjestfrihet som ble meg og mine embedsmenn til del!
Fornying, Forandring, Bevaring er tre stikkord for den kommende termin:
Fornye oss må vi gjøre gjennom å øke antall medlemmer i Ordenen. Dette er ikke enkelt,
men jeg er sikker på at vi alle kjenner noen som kunne passe inn i Broderﬂokken. Spør, det
er ikke verdens undergang om vi får et nei, men bare en spore til å fortsette.
Forandringen er vi i full gang med. Arbeidet med å sluttføre de høyere gradsavsnitt går sin
gang og om to år er byggverket fullført.
Bevaring er viktig. Vi må ikke glemme å bevare det vi har i tiden som kommer. Det er ikke
noe tvil om at St. Olavlosjene er grunnfjellet og det viktigste vi har i vår Orden. Det er i St.
Olavlosjene fremtiden ligger. Uten en god utvikling her vil vi ikke kunne utvikle oss.
Jeg ønsker alle våre Brødre med familie, samt våre Søstere i Losje Valkyrjen en god
sommer. Vi trenger alle en pause av og ti, slik at vi kan lade opp batteriene igjen.
Så møtes vi igjen til høsten, uthvilte og klare til å ta fatt på nye oppgaver.
God sommer.
Med Broderlig hilsen
Ole M. Granum
Riksdrott
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Det 57. Ordinære Riksting
i Oslo 5. - 6. mars 2010

Brodertreffet
Losje II Oslo inviterte til et hyggelig og
tankevekkende Brodertreff i forkant av Rikstinget.
Etter et godt tapasmåltid benket Brødrene seg
for å høre på kveldens foredragsholder Iver
Mysterud, dr.philos i biologi. Foredragets tittel
var: Hjerne, evolusjon, fettsyrer og nytt kosthold
– bakgrunn for livsstilssykdommer, psykiske lidelser og
atferdsproblemer.
På arbeidsmøtet deltok 66 stemmeberettigede
Rikslosjebrødre samt 10 stemmeberettigede
Embedsmenn. I tillegg deltok Hærmestere fra
Hovedlosjen St. Mikael og Provinsiallosjene, samt
Første Ærverdige og Opplyste Ridder.
Drott Losje II, Broder Svein J. Mathisenønsket
velkommen og håpet delegatene ville få et godt
møte
Rikslendermann ønsket delegatene velkommen
til Rikstinget. Han nevnte at det var spesielle
omstendigheter som gjorde at han i dag stod foran
forsamlingen.
Han spurte om det
var merknader til
innkallingen. Ingen
merknader fremkom.
Deretter var det
godkjenning av
dagsorden. Det var
kommet inn en sak fra
Losje XXV Steinkjer
som ville bli lagt inn
som sak nr. 7. Dette
ble godkjent. Deretter
gikk man over til
valg av dirigent, og
Rikslendermann ble
enstemmig valgt.
Deretter ble det
valgt møteskriver.
Rikskansler ble valgt.
Drott i Losje II Oslo, Broder Svein J. Mathisen ønsker velkommen.

4

Første sak på
dagsorden var

Beretning. Da denne var sendt ut til Losjene ﬂere
måneder tidligere ble den ikke lest, men vi sakser
følgende:
Det har i perioden vært avholdt 17 Riksrådsmøter, 2
felles Rådsmøter mellom St. Mikael Hovedlosje og
Riksrådet. Riksrådet har deltatt med Embedsmenn
på møter sammen med beslektede Ordner. I 2008
ble møtet arrangert av Odd Fellow. Riksdrott og
Rikslendermann deltok. Det er besluttet at møtene
heretter skal avholdes annethvert år.
Det har vært avholdt to Drottmøter i terminen. I
2008 ble møtet avholdt i Sandefjord, og i 2009
ble det avholdt Drott- og Hærmester møte på
Gardermoen. Begge ble avholdt over to dager.
Drottmøtet i 2008 ble kombinert med en samling av
Losjenes Lendermenn der agendaen var opplæring.
Opplæringskomiteens leder Broder Knut Olav
Sunde informerte om hensikten med, og bruken av
opplæringsmateriellet, og i 2009 ble det kombinert
med en samling hvor Losjenes Jarler deltok under
ledelse av Rekrutteringskomiteen. På dette møtet
var hovedagendaen redegjørelse fra komiteen
som Rikstinget hadde nedsatt, nemlig komiteen
for forsterkning/revitalisering/rekruttering under
ledelse av Broder Tom Mortvedt. Komiteens arbeid
ﬁkk Drottmøtes fulle tilslutning, og Riksrådet har
fulgt opp det som ble vedtatt på Rikstinget. Det
er Riksrådets oppfatning at begge samlinger var
vellykket, og Rådet er mektig imponert over det
engasjement og interesse som Embedsmennene la
for dagen på disse møtene.
I perioden har Provinsiallosjene i St. Antonius
Kapitèlet arbeidet meget godt med opptak av
mange nye Riddere. Det har vært stor møte
aktivitet denne høsten for Hovedlosjen og for alle
Provinsiallosjene (PLO).
I mars 2009 ble alle Embedsmenn i Hovedlosjen
forfremmet til 30. Grad samt at Hovedlosjen også ble
forfremmet til 30. Grad.
I løpet av 2009 har PLO Trøndelagen vært
forfremmet først til 9.Grad i februar og nå i oktober
til 12.Grad. PLO Borgar ble forfremmet til 9. Grad i
januar og står nå for døren til å bli forfremmet til 12.
Grad på januar møte i 2010.
PLO Miøsen er i 9.Grad, det er også PLO Viken og PLO
Kaupang, PLO Gula som er den siste av våre PLO’er
St. Olavposten 2-2010

De nye riksembedsmennene
1 rekke fra v: Rikskansler Tormod Carlsen, Riksjarl Leif Aker, Riksdrott Ole M. Granum, Rikslendermann Øystein Tunli og
Riksskattmester Roar Flatmoen.
2 rekker fra v: 1. Riksskutilsvein Palmar Ruste, 2. Riksskutilsvein Leif Jørgensen, Riksskald Peder J. Smehaug, Indre Rikslosjevakt Kjell Fagerland, Ytre Rikslosjevakt Arne Adolfsen og Rikssermonimester Ole Jørgen Andresen. (Foto: Palmar Ruste)

ble forfremmet til 8.Grad i oktober.
Pr. 05.01.2010 er det registrert 493 søkere, og siden
stiftelsen i 2003 er 368 innlemmet i de Høyere
Kapitèler. Alle planlagte Provinsiallosjer er nå stiftet.
Inntil 31.12.09. er det bestilt og utlevert 46
Ordensringer og 120 Certiﬁkater.

Merknader:
Losje III mente at beretningen skulle vise det som
hadde skjedd, og refererte til at det var inngått en
avtale med en utenfor Ordenen, som var bindende
for Rikstinget, og dette var ikke omtalt i Beretningen.
De ønsket at dette ble bekreftet eller avkreftet.
Rikslendermann sa at det var inngått en avtale,
og den stadfestet den Konstitusjonen som skulle
vedtas i dag. Avtalen med Hovedlosjen var at den
Konstitusjonen vi hadde i dag skulle gjelde, og
man bandt ikke Rikstinget opp mot noe som ikke
tidligere var bestemt.
Losje III ønsket at denne saken ble omtalt i
beretningen. Dette ble etterkommet.

Regnskap for perioden 01.01.2008 – 31.12.2009.
Ordenens Forsikringsfond.Riksskattmester gjorde
St. Olavposten 2-2010

rede for den økonomiske situasjonen for Ordenens
Forsikringsfond. Også her er økonomien god.
Ordenens Hjelpefondfond.Man hadde også god
avkastning i form av renter på dette.
Fond til Ordenens utbredelse.Riksskattmester
orienterte om at dette fondet også innehold et lån til
Hovedlosjen.
Administrasjonen Dette viste et overskudd på kr.
230.000,- mot et budsjett på kr. 33.000,- fordi man
har vært sparsom og kostnadsbevisst.Likviditeten
var god.
Riksrådet foreslo en disposisjon av overskuddet
med kr. 100.000,- til Fond for Ordenens utbredelse,
samt kr. 100.000,- til arbeidet med opplæring av
Embedsmenn og hadde Rikstingets tilslutning til
dette.
Så kom de to ”tunge” forslagene som ble vedtatt
første gang på Rikstinget i Haugesund 2008:
Riksrådet anbefaler overfor Rikstinget at St. Mikael
kapitèlet overtar ledelsen av Ordenen Riddere av Det
Hvite Kors umiddelbart etter Rikstinget i 2012.
Riksrådet anbefaler overfor Rikstinget at Loven i
Konstitusjonen vedtas til bruk etter Riksting 2012.
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Riksting forts.
Begge disse forslagene ble godkjente mot Losje St.
Olav III Kongsbergs 3 stemmer.
Det ble også fremmet et forslag for prosedyre for
etablering av nye St. Olav losjer.
Saken ble lagt frem for Rikstinget av Losje XXV,
diskutert og vedtatt.
Kontingent Riksrådet foreslo en
kontingentforhøyelse med kroner 56.- pr. termin/
halvår. Etter en del diskusjon ble følgende vedtatt
mot 4 stemmer:
Ordinær kontingent foreslås endret fra kr. 164 til kr.
220.- pr. termin/halvår fra termin 2 2010.
Forslag til budsjett ble enstemmig vedtatt.
Så var det diverse orienteringer.
- St. Olavposten, v/ Redaksjonsleder Stein Ek.
Brynilsen
Det har i perioden blitt utgitt 8 nummer, ca. 200 sider.
Tilgangen på stoff har vært noe ujevn.
Han ønsket at Losjene benyttet de lokale St. Olav
kontaktene bedre.
Redaksjonen har hele tiden fokus på å fremstille et
leseverdig blad.
- Rekrutteringskomiteen v/ Tom Mortvedt
Komiteen ble valgt på siste Riksting. I perioden
har de avhold 4 helgesamlinger, og vært på
Drottmøtene. De har vært på møter i enkelt Losjer
også.

I perioden har vi blitt 31 færre Brødre, og et
tankekors er det store antall Brødre som har meldt
seg ut. Komiteen ønsket en tilbakemelding fra
Losjene og grunnen til utmeldinger, slik at man
kunne se på årsakene. Gruppen har utarbeidet en
arbeidsbok, som de føler er relativt lite brukt.
Han avsluttet med å si at komiteen var til for Losjene
og deres arbeid.
- St. Mikael Hovedlosje, v/Hærmester Tormod Fjære.
Perioden 2008-2009 har vært arbeidsom og
krevende. Til tider har det vært et vanskelig
forhold mellom Hovedlosjen og Riksrådet I dag
ser vi optimistisk og lyst på fremtiden. Det er
gjenopprettet et godt arbeidsmiljø. Det er tapt noe
tid til planlegging og fremdrift, men nye planer er
lagt og Hovedlosjens oppgaver vil nå i mål til 2012.
Søknadsmassen til høygradene har normalisert seg
og pr. d.d. er det ca. 80 søkere i prosess.
Studie og opplæring er en viktig del av Hovedlosjens
arbeid. Studiemateriell er utarbeidet frem til 25.
Grad.Han takket det sittende Riksråd, så frem til
videre samarbeid med det nye Riksrådet.
- Kollegium Sirius, v/Broder Aage Kr. Hoel.
Sirius er en rådgivende komite, som ble opprettet i
1993. De har lagt frem en del forslag de siste årene.
Egne logoer for hver Losje. Samling av alle sanger i
en bok. Ny melodi for Ordenssangen.
De har arbeidet godt, og arbeider videre fremover
med nye saker.
Orienteringer fra Riksrådet:

Og etterpå var det forbrødring
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(Foto: Palmar Ruste)
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Utenlandske Statsborgere.
På siste Drottmøtet ble det klart indikert at man kunne dispensere og ta
opp utenlandske statsborgere.
Det er ikke aktuelt å endre Loven på nåværende tidspunkt. Inntil videre
vil Riksrådet derfor holde seg til den respons og tilslutning de ﬁkk
på Drottmøtet m.h.t. å gi dispensasjon til søknader av utenlandske
statsborgere.
Fullmakt - Skal Brødre kunne stille på generalforsamlinger med fullmakt
fra Brødre som ikke er tilstede.
Saken ble tatt opp på siste Drott- og Hærmester møte.Det var mange
gode argumenter for og mot. Dette er et spørsmål som den enkelte
Losje bør behandle i sine egne organer. De bør forankre dette i sine
egne Tilleggsregler.
Valgkomiteen hadde også denne gangen hatt en del utfordringer, men
hadde kommet fram til et samlet forslag.
Den største forandringen skjedde i Riksrådet der ingen ”overlevde” i sine
gamle embeder. Følgende ble enstemmig valgt i henhold til loven:

Avtroppende Drott i Losje III Kongsberg,
Broder Fred E. Thobiassen ønsker vel møtt
til neste Riksting som skal avholdes i
”Sølvbyen”. (Foto: Palmar Ruste)

Riksdrott, Ole M. Granum, fra Losje XV, Riksjarl Leif
Aker, fra Losje XXVII, Rikslendermann, Øystein Tunli, fra
Losje XVIII, Rikskansler, Tormod Carlsen, fra Losje VII,
Riksskattmester, Roar Flatmoen, fra Losje XVIII
Riksskald, Peder Smehaug, fra Losje XIX, 1.
Riksskutilsvein, Palmar Ruste, fra Losje XXIII,
2. Riksskutilsvein, Leif Jørgensen fra Losje XX,
Ind. Rikslosjevakt, Kjell Fagerland, fra Losje II,
Ytr. Rikslosjevakt, Arne Adolfsen, fra Losje IX,
Rikssermonimester, Ole Jørgen Andresen, fra Losje VII
For komiteene henviser vi til det fullstendige referatet.
Losje St. Olav III Kongsberg søkte om å få stå som
arrangør av det 58. Ordinære Riksting i 2012. Dette ble
enstemmig vedtatt.

St. Olavposten 2-2010

Avtroppende Riksskald, Broder Morten Arnesen, takkes for
innsatsen av Riksdrott. (Foto: Palmar Ruste)
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100 års jubileum i
Av Kjell Fagerland, Trygve Jarholt, Svein J. Mathisen og Per C. Hovden

I en av Oslos vakrest utsmykkede og ærverdige festlokaler, i Storlosjen, var det god stemning under festbanketten.

Losje nr. II i Ordenen Riddere av det Hvite Kors feiret
sitt 100 års jubileum 19. og 20. mars i Oslo. Det var
et omfattende program som ble gjennomført. Det
virker som om både Brødrene og deres ledsagere
koste seg i Oslo denne helgen.
Mye av tematikken i i løpet av helgen var historie
– både Ordenshistorie, men også historie fra gamle
Christiania og Oslo.
Fredags kvelden var vi på Engebret Cafè
Det var 74 forventningsfulle deltagere som møtte
hverandre i en atmosfære du må 150 år tilbake
i tiden for å ﬁnne. God mat og drikke gjorde
stemningen upåklagelig og man ﬁkk en ﬁn
anledning til å bli kjent med mange tilreisende.
Det summet rundt bordene som skapte store
forventninger for morgendagen.
Gamle Losjehallen – et minneverdig besøk
På lørdag formiddag var det besøk på Gamle
Raadhus. Gamle Raadhus ligger rett ved siden
av Christiania Torg, som var sentrum i det nye
Christiania /Oslo som ble etablert etter den store
brannen i Gamle Oslo begynnelsen av 1600 tallet.
Vi ﬁkk besøkt den gamle Losjehallen til Losje II,
som var Losje hall fra 1915 til 1962. Her ﬁkk vi en
forelesning av Arne Hilmar Johansen som hadde
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skrevet Ordenshistorien til Gamle Raadhus fra
midten av 1700 tallet fram til idag. Ca. 70 deltagere
fulgte med på historien til Ordenshuset. Det var
ikke vanskelig å se at man befant seg i en gammel
Losjehall med søyler og andre Symboler. Man ﬁkk
et godt inntrykk av en gammel storhetstid for
Ordensarbeid i hovedstaden på den tiden.
Videre ﬁkk alle en ”levende” historie om Christiania
og levevilkårene i den gamle byen. Det som
kanskje var spesielt interessant var historien om
hvordan man bygde hager i gamle Christiania som
skulle medføre en bevegelse fra de mørke kratt
de til de åpne landskaper. I disse hagene hadde
gamle Christiania beboere brukt tradisjonelle
Ordenssymboler i sine hager, for på denne måte å
markere denne bevegelsen.
Dersom andre er interessert i å se den gamle
Losjehallen så er det der bymuseet er i dag. Det er
åpent for besøkende hele sommeren.
Etter en hyggelig og sosial lunch på restaurant
i Gamle Raadhus gikk herrene for å skifte til
”arbeidsantrekket” for Losjemøtet og damene dro på
shopping i byen.
Jubileumslosjemøte i Frimurerens Hall
Selve Jubileumslosjemøtet ble
gjennomført i Frimurerenes hovedlosje (forts. s. 10)
St. Olavposten 2-2010

Oslo
Over og til v.: Losje II’s stiftelsesdokument fra 1910 var lagt
frem for gjennomlesning , likeledes besøksprotokoll for
100 års jubileumet.
De mange besøkende benyttet anledningen til å forevige
øyeblikket med blekk på papiret.

Over: Det var mange fremmøte på Gamle Raadhus som ﬁkk
et historisk tilbakeblikk i Losje II’s opprinnelige lokaler fra
1915.

Over: En svært kunnskapsrik og engasjert Guide ga
en god innføring i livet i Christiania

Til h. Den alltid engasjerte Broder Kjell Fagerland
fra Losje II ønsket hjertelig velkommen til Brodertreffet fredag kveld, på erverdige Kafe Engebret
anno 1857
St. Olavposten 2-2010
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Jubileet i
Oslo forts.

Ikke mindre enn 15 besøkende
Drotter hadde tatt veien til
Jubileumsmøtet i Oslo.

(forts.)
i Oslo. Den første Hallen ble brukt og det var en
unik stemning på møtet gjennom lyssetting og en
uforglemmelig atmosfære.
Det var 110 Brødre til stede på Jubileumsmøtet og
nesten hele Rikshirden var til stede (unntatt Y.R.lv.).
Med besøkende Drotter fra 16 Losjer og hele 25
Losjer representert på dette Festlosjemøtet, så følte
man at nesten hele Ordenen RHK i Norge var samlet.
Selve møtet ble gjennomført med stil, stemning og
høytid for en slik anledning. Lystenningen, sangen og
stemningen med så mange Ordensbrødre tilstede
i en slik fornem Hall, kan knapt beskrives med ord
og gir uvilkårlig en god følelse av å tilhøre et sterkt
Broderlig felleskap.
Losje II’s stiftelsesdokument fra 1910 var lagt frem for
gjennomlesning , likeledes besøksprotokoll for 100
års jubileumet.
De mange besøkende benyttet anledningen til å
forevige øyeblikket med blekk på papiret.
Bankett og Festmiddag
Det var 150 feststemte og pyntede festdeltagere
som ﬁkk sin velkomstdrink i foajeen til Den Norske
Frimurerorden i Nedre Vollgate vis a vis Stortinget.
Når feststemningen var i gang, gikk vi opp i 2’dre
etasje til en nyrestaurert festsal, kanskje Norges
ﬂotteste, med en gedigen takhøyde og en fantastisk
lysekrone.
Høye Drott Svein Mathisen ønsket alle og spesielt
damene velkommen til Losje II sin store dag og ga
ordet videre til kveldens toastmaster Kjell Fagerland.
Under middagen ble det holdt taler av Riksdrott Ole
M. Granum, Jarl fra Losje I kom med noen tilbakeblikk
og gratulasjoner fra Fadderlosjen.
Broder Trygve Jarholt ga et historisk tilbakeblikk
fra Losje II og vår høye Drott Svein Mathisen sa
noen velvalgte ord om losjens utvikling og fremtid.
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Så slapp fremmøtte Drotter og representanter
fra øvrige Losjer til med sine gratulasjoner og
overrekkelse av gaver.
Det ble servert røkelaks til forrett, hel stekt okseﬁlet
til hovedrett og jordbærkake til dessert. Selvfølgelig
med tilpassede viner. Kongens skål, Kongesangen,
Ordenssangen og Ordenens skål ble gjennomført
med stil, som resten av festmåltidet. Kveldens takk
for maten taler, var Broder Truls Birkelid fra Losje XII,
Bergen.
I salongen etterpå ble det servert kaffe og
forfriskninger til musikk av gamle medlemmer fra
Kjell Karlsens orkester med Odd Børre som vokalist.
For anledningen deltok også gjestesanger Christine
Fagerland. Det ble danset og stemningen var
upåklagelig og ett vellykket 100 års jubileum var vel
i havn.
Fremtiden
100 år er både kort og lang tid. For Losje II så har det
vært en historie fra Stiftelsen og frem til idag. Det vi
vet er; at 687 Brødre har brukt kortere eller lenger tid
av sitt voksne liv I Losje II.
100 år er milepæl og bør markeres. Losje II har blitt
en moden Losje, men ønsker å vokse raskere både i
innhold og antall medlemmer. I Oslo er det mange
tilbud og byen er nok mer ”travel” enn mange andre
byer i Norge. Akkurat der har vår Orden og Losjen i
Oslo en funksjon, i det å gi et tilbud, å ta det mer med
ro og få mer innsikt om hvem en selv er i et godt
Broderfellesskap.
Det er 8 år siden Drammen gjennomførte sitt 100
års jubileum. De som deltok der, føler at det samlet
oss som Orden. Losje III skal ha sin 100 års jubileum
i 2012 og alle som har deltatt på disse første 100 års
markeringene, gleder seg allerede til den kommende
Jubileums markering.
St. Olavposten 2-2010

Losje II’s Hird under Jubileumsmøtet 20.03.2010
Bak fra v.:2 Skutilsvein: Ulf Thore Hebjerk,1 Skutilsvein: Trygve Jarholt,Skald: Helge
S. Arnesen, Indre Losjevakt: Olav Vegå, Ytre Losjevakt: Per Torolf Hammerud, Musiker
Bjørn Harry Johansen
Forran fra v.:Kansler: Per Chr. Hovden, Jarl: Ragnar Bratsberg Hansen, Drott: Svein J.
Mathisen, Lendermann: Kjell Karlstrøm,Skattmester: Harald Richard Christiansen

Riksdrott Ole M. Granum gratulerte jubilanten på vegne av Riksrådet.

Over: Drott Losje II’s bord ved Banketten

Til h.: Drott Svein J. Mathisen Losje II,
ønsket alle velkommen.

St. Olavposten 2-2010
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Norrøn ”mytologi”

Y

nglingesagaen av slendingen Snorre
Sturlason (1178-1241) redegjør for
en gudelære med Æser og deres heim i
Valhall. Æsene lå en gang i strid med en
annen gudeslekt ”Vanene”. Som en del av
fredslutningen ga gudene hverandre gisler.
Slik kom Njord, Frøy og Frøya til Æsene.
Æsene brøt etter hvert opp fra Åsgard og
bega seg nordover for å grunnlegge et
nytt rike. De etablerte seg i Odense på
Fyn og sendte speidere omkring i Norden.
Etter hvert ﬂyttet Odin til Sigtuna der han
døde sottedøden etter et langt og godt liv.
Njord, og etter ham Frøy, arvet riket. Frøy
bygget et tempel i Uppsala og ble stamfar
for Ynglingeætten. Yngve var et av Frøys
mange navn.
Snorre skrev også ”Edda” en lærebok
om skaldskap der mange mytologiske
sagn og dikt er gjengitt. ”Gylfarginning”,
”Skaldskaparmål” og ”Håttatal” ﬁnner vi her.
Den ”Eldre Edda” funnet på Island på 1600
tallet (Ukjent forfatter fra ca 1250) består
av 10 gudedikt. Den beskriver ikke noen
sammenhengende gudelære. ”Voluspå”,
”Håvamål” og ”Trymskvida” er fra ”Den Eldre
Edda”
Saxo Grammaticus (1150-1220) skrev en
”Danmarks historie” der han tok med en
mengde gamle sagn og myter om guder og
gudinner. Han skrev på latin, i en snirklete
og omstendelig stil, som ikke er lett å lese.
Han viser sitt mishag med gudenes gjøren
og laden, og tar ofte i tekstene avstand fra
gudene som smakløse og uanstendige.

Grammaticus var begge kristne menn,
og de hadde først og fremst historiske og
litterære interesser. De gamle tekstene om
gudene var ikke kjent blant vanlige folk før
på 1800 tallet. Da ble denne litteraturen
inspirasjonskilde for datidens diktere og
litteraturhistorikere som formulerte en
slags ”gudesaga” som folkeskolebarn fant i
lesebøkene sine.
Det er langt fra sikkert at de Islandske
Eddaenes guder og myter er de samme
som dansker, svensker og nordmenn
holdt hellig. Stedsnavn og annen historisk
forskning tyder heller på at dette bare
er tilfelle i liten grad. Her i vårt land og i
Sverige er det mye som tyder på at gudene
”Ull” og ”Tyr” har hatt de sentrale roller i
gudeverdenen. I den Islandske diktningen
er disse perifere skikkelser, men det ﬁnnes
spor i stedsnavnforskningen i Norge også
etter store ”edda-guder” som Odin, Tor og
Frøy.
Gudesagaen kan fascinere en leser også i
dag, selv om vi er klar over at det hører mer
til i hylla sammen med eventyrene, enn
som spor av en religion.
Med hilsen fra ”Skald” i St Olav III Erik
Magnus

Vi må forstå at Eddaene ikke nødvendigvis
gir beskjed om hva oldtidens nordboere
virkelig tenkte og trodde om religiøse
forhold. Snorre Sturlasson og Saxo
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Tanker rundt en Broders bortgang
Ivar Sørensen, Losje X Skien

Jeg vil gjerne dele med dere noen tanker
som uten videre kommer i disse dager hvor
ﬂere av våre Brødre er gått bort:
Vi er nok travle mennesker de ﬂeste av oss,
men vi begynner uvilkårlig å tenke over
ting og reﬂektere når vi mister noen av
våre nærmeste eller noen av våre Brødre.
Det er selvfølgelig tungt å miste en Broder,
men gjennom vårt losjearbeid skal vi jo
forberedes, også på døden. De ﬂeste av oss
har sikkert opplevd å sitte i en begravelse
med sorg i hjertet, men også blandet med
blide og lyse tanker om gode minner om
den avdøde og et godt levd liv. Et verdig
farvel er viktig og det er et av de mest
fundamentale deler av vårt Ordensarbeide.
Det er ikke alltid lett å begynne å prate om
døden, eller ta kontakt med de som har
mistet en ektefelle eller nær familie. Etter
hvert opplever jeg likevel i disse dager at
jeg som Drott ikke bare har en plikt til å ta
kontakt med familier som har mistet noen
av sine kjære, men jeg opplever at når jeg
tar meg tid til å møte de pårørende kjenner
jeg virkelig på de gode følelsene av å være
omgitt av et spesielt fellesskap, i sorg, ja,
men også av omsorg, gode samtaler og
nærhet i ord og tanker. Det gjør noe med
selv travle mennesker når en gjennom
dette opplever en spesiell ro og verdighet
og oppdager eller erkjenner at det er dette
som er noe av det viktigste for oss, som
Brødre, mennesker og medmennesker. Vår
Ordens grunnlag i Amerika gikk jo nettopp
på dette med å bistå ved begravelser og
skape en verdig avskjed.
Så jeg oppfordrer alle Brødrene til å dvele
litt ekstra ved tanker rundt en Broders
bortgang og kjenne på de følelser som
ﬁnnes i oss. Ikke bare sorgtungt og trist,
men som en dyp og nødvendig tanke rundt
hva som er det viktigste for oss mennesker
her i livet og som en forberedelse til en
verdig avskjed den dagen vi selv skal forlate
dette livet. La oss akseptere at livet består
av så vel gleder som sorger og at begge
St. Olavposten 2-2010

deler er nødvendig for å leve et fullverdig
liv!
Jeg nevnte omsorg og bistand ved
begravelser som viktig for oss alle. Her må
vi vel også erkjenne at vi nok kan gjøre mer
for våre Brødre som mister noen av sine
kjære eller for de etterlatte etter en Broder
som går bort. Det er ikke alltid en føler
at tiden strekker til i en hektisk hverdag,
men jeg vil likevel understreke at vi bør
være mer bevisste rundt dette og søke
å bidra der vi kan. I slike situasjoner er vi
alle sårbare, men desto viktigere blir det
å vise omsorg og å ta oss tid til omsorg.
Den som får en hilsen eller et besøk fra en
Losjebror i slike stunder tror jeg vil være
evig takknemlig for en slik støtte. Ved siden
av å være påpasselig med å besøke syke
Brødre eller Brødre som trenger hjelp, vil
dette vise at vi er en del av et omsorgsfullt
og livslangt Broderskap. For den enkelte
Broder å vite dette vil virkelig styrke vår
Orden.
Å være forberedt på døden er sentralt i
vårt Ordensarbeide. I dette ligger å være
forberedt på at vi selv skal dø en gang. Men
mine reﬂeksjoner har den siste tiden gått
vel så mye på å være forberedt på at våre
medbrødre kan gå bort. Har vi da fått gjort
og sagt det vi ønsker å gjøre eller si til en
Ordensbroder? Kanskje vi av og til føler at
vi har noe ugjort eller usagt? Det vil være
synd å erkjenne dette i ettertid når det er
for sent.
La oss derfor være oss bevisst på den tiden
vi har til rådighet - til å tale og meddele
oss til en enkelt Broder eller Brødrene i et
møtet. Vi bør benytte enhver anledning til
å gjøre mot våre medbrødre det vi ønsker
at de skal gjøre mot oss! La dette være en
påminnelse om at vi må skille det viktige
fra det uviktige og bruke vår tilmålte tid på
best mulig måte.
Vi må ikke svikte på disse fundamentale
deler av vårt Ordensarbeide!
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Engler blant oss

Per Bjørnstad, en Ordensbroder med
med sterkt sosialt engasjement
planene. Det har vært en lang vei med leting etter
hjelp og støtte, kontakt med gårdeiere etter egnet
lokale. Det hele har også resultert i et samarbeid
mellom Kirkens Bymisjon og Sarpsborg Kommune.

Når Per Bjørnstad brenner for en sak er han
vanskelig å stoppe. Med tilfredshet kan han i dag
se at hans personlige engasjement for å hjelpe
rusmisbrukerer har resultert i et ﬂott tilbud i regi av
Kirkens Bymisjon i Joneidgården i St. Marie gate.
Sarpsborg har fått et nytt allsidig tilbud til
rusavhengige. I regi av Kirkens Bymisjon drives det
arbeidstrening for rusavhengige samt jobbtrening,
støtte og ﬂere helsetilbud for de som har ønske og
vilje til å komme ut av vanskelighetene.
En viktig person i denne prosessen har vært Per
Bjørnstad en tilsynelatende vanlig pensjonist i
nabolaget.
I begynnelsen av St. Marie gate har en engel tatt
bolig. Kirkens Bymisjon og Sarpsborg kommune
samarbeider om hjelp og støtte for de med
rusproblemer.
Lander englene
Men hva ﬁkk Per Bjørnstad til å sette himmel og
jord i bevegelse. Med en klar visjon om å gi byens
rusmisbrukere en trygg havn og mulighet for en ny
start på livet?
- For meg har dette en medmenneskelig dimensjon
som bunner i en lang historie. Jeg er storfornøyd
med at vi har fått til et tilbud for denne gruppen
i Sarpsborg, sier Per Bjørnstad, initiativtakeren til
senteret.
Per begynte for ﬂere år siden å arbeide med sine
planer, og sammen med Knut Holmen ved Kirkens
Bymisjon, som han kom i kontakt med i forbindelse
med hans arbeid i rusomsorgen, ﬁkk Per realisert
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Positivt engasjement
- Det er bare helt klart at uten Per Bjørnstad hadde
vi ikke vært der vi er i dag, sier Per Christian Skauen,
gateprest og leder for Kirkens Bymisjon i Sarpsborg
og Fredrikstad.
- Takket være han er det nå etablert ﬂere tilbud
til de som har stoffproblemer i Joneidgården i
St. Marie gate. Han lot seg ikke stoppe og gikk
personlig ut og søkte om midler fra Sosial- og
Omsorgsdepartementet. Han har ordnet med avtaler
og drevet hele prosjektet fram til mål. Han er en
person som følger det kristne påbud om å engasjere
seg i andres nød, og det er utrolig ﬂott gjort av ham,
påpeker Skauen.
Etter to måneders drift er Skauen godt fornøyd
med resultatene. Mange avrusede og rusavhengige
får hjelp, og det har blitt et nytt samlingspunkt for
frivillige og givere. Per har gitt håp og ny framtid til
mange mennesker.
Takknemlig for hjelp
Per Bjørnstad selv liker helst å holde seg i
bakgrunnen. Han merker også at det har tatt på
kreftene med å få mye oppmerksomhet omkring
prosjektet og vil helst holde en lav proﬁl.
- Jeg er svært takknemlig for at Kirkens Bymisjon
ved Per Chr. Skauen har tatt hånd om prosjektet. Det
har de gjort på en fantastisk måte. Jeg vil også takke
alle som har hjulpet til fram mot målet og en spesiell
takk til Knut Holmen, sier Per Bjørnstad.
Gårdeieren er også svært tilfreds med å huse en god
sak og ser på Kirkens Bymisjon som en god kraft.
- Vi var i utgangspunktet litt skeptiske, siden det
handler om rusproblemer, men tar av oss hatten for
Per Bjørnstad. Han samler folk fra Kirkens Bymisjon,
kommunen og oss i lokalene og forklarer sin visjon.
Alle ble ”frelst” på hans ideer. Han har også bidratt
med å skaffe utstyr til å komme i gang. I dag er vi
faktisk stolte over å ha en gård der dette ﬁnner sted.
Vi ser også at de ansatte i Kirkens Bymisjon som
jobber her virkelig gir mye av seg selv i sitt daglige
arbeid. Her handler det om mye mer enn en vanlig
jobb. De legger ned en ﬂott jobb for å hjelpe disse
menneskene, sier Rolf Lanne, gårdeier.
Tekst og foto: Tommy Charles Olsen
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Lyngørporten 2010
Losje XXIV Arendal arrangerte igjen en Brødresamling på Lyngørporten den 6. og 7. februar 2010. Vi
bringer her noen bilder fra samlingen og vi håper å
kunne komme tilbake til noen av innleggene som
ble holdt der.
Bilde over: Sørlandet er like vakkert om vinteren
som om sommeren.
Over t.h.: Broder Morten Arnesen, Losje XXIV Arendal
Til h.: Broder Vidar Nilsen Losje XI Sandefjord
Under: Broder Ivar Sørensen, Losje X Skien

St. Olavposten 1-2010
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Våre Hedersbr

Jubilanter i Losje St. Olav III Kongsberg
Den 22. februar ble Brødrene Aage Beck (til v. ) og Knut Haugen fra
Losje III Kongsberg tildelt Ordenens Hederstegn for hhv 50 års og 40
års medlemsskap. Riksskattmester Leif Aker sto for utdelingen.
Losje St. Olav III Kongsberg
Jan Strømsem, Kanlser
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Hederstegn til en Hedersbroder.
På Installasjonsmøte 1. mars 2010 i Losje I Drammen, ble Broder Arne
Kristoffersen tildelt Hederstegn for 50 års Losjearbeide.
Verdige Rikslendermann stod for den høytidelige overrekkelsen, godt hjulpet
av dyktige Skutilssveiner.
Broder Arne ble innviet i Losjen 6 april 1960 33 år gammel, og han kom tidlig
med i Embedsverket, allerede i 1963 som 2. Skutilssvein.
Siden ble det mange tillitsverv i årene som kom.
Vi kan nevne: Lendermann 1966/1967, Jarl 967 til 1969, Drott 969 til 1974. med
pause på 2 år, så igjen Drott fra 1976 til 1978.
Broder Arne ble med i Rikslosjen som:
Riksjarl 1982 til 1986. Riksdrott 1986 til 1990. Riksseremonimester 1990 til
1994.
Riksarkivar 1994 til 2000, der Broder Arne utførte et betydelig arbeid
for Rikslosjen.
Broder Arne innehar også fra 4. til 9. Grad i St Antonius kapitelet, samt 33. Grad.
Vi i Losje St.Olav I gratulerer vår jubilant så mye, og takker for den iherdige ,
og viktige innsats han har utført i vår Orden i 50 år.
Jan Blegeberg
Årmann i Provinsiallosje Viken

St. Olavposten 2-2010
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Ord for dagen på
Rikslosjemøtet

Riksskald Peder Jonas Smehaug

Snøen kom, og med den stillheten.
Kulden kom, og med den roen.
Hva gjør vi slike dager, vi som ikke har
en jobb å gå til?
Kanskje besøker vi en venn,kanskje usker vi
på Losjebroderen som ligger på sykehuset,
eller han som har isolert seg hjemme og
ikke kommer på møtene?
En engelsk studie av eldre menn
konkluderer med at
positive mennesker har større sjanse til å
holde seg friske.
Personer med negative personlighetstrekk,
som for eksempel aggresjon, angst, sinne
og depresjon, har lettere for å utvikle bl.a
hjertesykdommer.
Sinne er faktoren som har dårligst
innvirkning.
Derimot gir lykke et sunt hjerte.
Det er ikke bare riktig kost, mosjon og
røykekutt som kan være godt for hjertet.
Det hjelper faktisk bare å være lykkelig,
viser en amerikansk studie.
Og hvis du ikke er et naturlig lykkelig
menneske, så prøv bare å late som om.
Det kan hjelpe hjertet ditt, sier en forsker
ved Columbia University.
Jeg hadde en venn som ﬁkk dødsdommen
for snart 6 år siden.
Han døde sist høst. Før han døde stod han
fram på TV og i et ukeblad.
Der sier han: ”Saken er gjenopptatt, og det
er falt ny dom.
Den lyder på 17 til 22 måneder.”
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Hva gjør en slik beskjed med oss
mennesker?
Min venn brukte tiden bl.a. til å hjelpe
andre i samme situasjon.
Som pasientkontakt ﬁkk han utrettet
veldig mye i forhold til behandling av
kreftpasienter.
Så var han opptatt av de små ting som gir
mening i livet.
”som å fange en stemning, lytte til løvet som
rasler i vinden,observere en liten fugl på ei
grein, og ikke minst, å få stå opp og begynne
dagen sammen med kona.
Selvfølgelig er det mye jeg gjerne skulle ha
opplevd, som barnebarnas konﬁrmasjoner og
bryllup,og utviklingen deres fremover. Det får
jeg ikke.
Derimot er jeg privilegert som får være
sammen med dem nå,i lek og alvor.”
Min venn valgte å være positiv, valgte å
bruke de positive sidene i sin personlighet.
Da kommer også de positive opplevelsene,
noe jeg tror er med på å forlenge livet, og
livet blir mer verd å leve.
For 1 mnd. siden var jeg sammen med 2
Losjebrødre for å dele ut hederstegn for
25-års medlemsskap i Ordenen RHK til en
Broder, som nå beﬁnner seg på et sykehjem
i en kommune ute på trøndelagskysten.
Han sitter i rullestol, er pleietrengende og
har problemer med språket. Likevel, Broder
Per hadde gledet seg til denne dagen, og
møtte oss sammen med samboeren, Klara,
som hadde dekket bord og laget middag til
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oss. Denne stunden sammen med Per, som
sist møtte i Losjen for 9 år siden, men som
trofast har holdt sitt løfte, ble en opplevelse
vi, hans Losjebrødre, sent vil glemme. Da
hederstegnet var festet til hans bryst, og et
svakt ”takk” hørtes, kom tårene hos oss alle.
Da, i slike stunder, Brødre Riddere, er livet
verd å leve!
Av og til når jeg er i sentrum i Trondheim,
stikker jeg innom ”Vår Frue kirke” en
døgnåpen kirke, åpen for alle, og især for de

som faller utenfor i vårt samfunn. Der går
jeg inn i et lite siderom og setter meg ned
for å meditere. Der er det helt stille, men
lyden av rennende vann høres. Likevel er
det helt stille! Denne forunderlige stillheten
må jeg oppleve på nytt og på nytt.
Lyrikeren Dagny Tande Lid har skrevet
et dikt hun kaller ”De stille dager” se
nedenunder.

De stille dager
De stille dager da intet hender
er gode dager, vel verdt å leve.
Da blir det tid til å trimme huset,
da blir det bruk for min arbeidsneve.
Da har jeg tid til å se på snøen.
Det er så vinterlig vakkert der ute.
Hvert tre er pyntet med iskrystaller.
Jeg tørker støv av en vindusrute.
En ensom middag. Ja vel. Men herlig
å være hjemme, å eie tiden.
Å kunne gjøre hva jeg har lyst til.
Å dyrke dovenskap eller ﬂiden.
De stille kvelder da intet hender
Da kan jeg sitte i kosekroken
og bli betatt av et skjebnedrama.
Men jeg er kresen i valg av boken.
Så godt å krype til sengs og sove.
En ensom fugl i et ensomt rede.
Visst har jeg venner. Men de stille dager
da intet hender, er fylt av glede.

St. Olavposten 2-2010
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Fellesmøte på Hamar 8. April 2010
Mjøslosjene, var invitert til Hamar til fellesmøte 8.
April i år. Det var nå Losje St. Olav XVI Hamars tur til
å arrangere dette faste fellesmøtet som holdes to
ganger i året. Losje XXIII Otta, Losje XVIII Lillehammer,
Losje XXVI Eidsvoll og Losje XV Gjøvik stilte opp med
fyldige delegasjoner og i alt 87 brødre samlet seg i
Hallen. Her ble det et minnerikt møte for alle, vi som
var gjester hadde godt utbytte av å oppleve hvordan
Brødrene på Hamar gjennomfører sine møter og alle
ﬁkk oppleve det høytidelige i en så stor Broderskare.
Fellesmøtet var beæret med tilstedeværelsen av
Riksdrott Ole Granum og hans følge: Rikslendermann
Øystein Tunli, Riksskattmester Roar Flatmoen og 1.
Riksskutiulsvein Palmar Ruste. Broder Torgrim Holtet
ble under losjemøtet overrakt Hederstegn for 25 års
medlemskap av Riksdrott.
I salongen mellom festsalen og Losjehallen ble det
etter hvert vanskelig å forﬂytte seg, men stemningen
steg desto mer. Gamle kjente utvekslet minner, nye
bekjentskaper ble stiftet og praten gikk livlig.
Brødrene i Hamarlosjen er vant til et varmt måltid
etter møtet, så også denne gangen. Enkelt med godt
og stilig dekket hestesko med lange bein.
Broder Torgrim Holtet, losje XVI Hamar, ble under
taffelet gjenstand for mange rosende ord for lang og
innsatsfylt tjeneste i vår Orden. Den 21. Mars 1985
ble han tatt opp og kunne nå motta beviset på 25
års Broderskap. Riksdrott, Broder Ole, hadde ei lang
liste over hva Broder Torgrim har fått med seg av
verv og oppgaver, da han holdt tale for jubilanten.
Han har blant annet vært Drott i ﬁre år samt Skald og
Kansler. I høygradene har han dessuten nedlagt et
stort og viktig arbeid. På fellemøtet måtte han tre inn
i sitt verv som vikarierende musikkansvarlig under
losjemøtet.
Det var nok en hel del raske inntredener i
stedfortrederroller denne kvelden. Særlig
fungerende Drott, Broder John Richardson,

Broder Torgrim Holtet ﬁkk Hederstegn for 25
års medlemskap

understreket det i sin tale under taffelet og uttrykte
glede over at alt hadde gått bra til tross for den
improviserte gjennomføringen. Også de mange
deltagende gjester fra nabolosjene visste han å sette
pris på. De aller ﬂeste hadde også anledning til å
delta i Brodermåltidet, 84 Brødre hadde anmeldt sin
deltakelse.
Riksdrott, Broder Ole, viste i sin tale også til at
Mjøslosjene ble vist stor tillit på siste Riksting
ved at tre av de fem i Riksrådet kommer herfra.
Det betyr også at det ventes mye av oss og at vi
viser oss tilliten verdig. Da ﬁkk han anledning til
igjen å understreke at rekruttering ville være et
hovedsatsingsområde i den kommende periode. ”Vi
skal ikke bare vokse i kunnskap, men også i antall
Brødre” la han til.
Blant de mange talerne under taffelet var Broder
Einar Volla, som på vegne av Hamarlosjen inviterte til
olsokprogram på Norsk Utvandrermuseum.
Broder Truls Bikrkelid, tidligere Riksdrott, besøker
gjerne en Mjøslosje. Lang reise er ingen hindring.
Denne kvelden ﬁkk han den ære å takke for maten.

Broder Svein Erik Strande

Du skal av og til lese bøker så vanskelige at du billedlig talt må stå
på tå inne i deg selv for å nå opp. Bare på den måten kan du få et
avgjørende gløtt over din egen uvitehets mur, en åpenbaring som vil
anspore og påskynde din åndelige vekst.
Hans Børli
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Første rekke fra venstre:
Br Asbjørn Lorås eks Drott XXII, Br. Bjørn Hovdahl, Arne Skive Drott XXII, Br. Idar Loe XIX.
Andre rekke fra venstre og tidligere Drotter i XXII: Br. Johan-Arnt Wuttudal XXV, Br. Kjell Pettersen.
Br. Klaus Myran, Br. Inge Roel, Br. Knut Aasland XXV.

Fra Losje St. Olav XXII Stiklestad
Tirsdag 2. februar gjennomførte Losje XXII Stiklestad
Installasjon ledet av Ytre Rikslosjevakt Peder J
Smehaug. Det var totalt 39 Brødre til stede hvorav
10 Brødre fra Losje XIX Trondheim og Losje XXV
Steinkjer.
Det ble også delt ut Ordenens Hedersbevisning
for 25 års medlemskap, for første gang i losje
XXII Stiklestads historie. Kvelden ble derfor en
historisk begivenhet og den som ﬁkk denne meget
velfortjente hedersbevisning var Broder Bjørn
Hovdahl. Broder Bjørn ble tatt opp i Losje XIX
Trondheim. Det var 4 Brødre som ble tatt opp den
gangen for 25 år siden og 2 er fortsatt medlem i
Losje XXII Stiklestad, og begge to var til stede denne
begivenhetsrike kvelden. Disse to var Broder Bjørn
Hovdahl og Broder Olav Thingstad. Broder Olav vil få
sin Hedersbevisningen senere.
Lendermann i Losje XIX Trondheim for 25 år siden, og
den som gjennomførte opptaket av de nye Brødrene,
var Broder Idar Loe. Broder Idar tilhørte den gangen
en kjerne av Brødre som jobbet for å etablere en
Losje på Innherred, resten er historie som man sier.
Broder Idar var derfor spesielt invitert til denne
kvelden.
St. Olavposten 2-2010

Når man besøker andre losjer, spesielt de noe eldre
losjene er det helt vanlig å se ﬂere brødre med
Ordenens Hedersbevisning. Nå var stunden kommet
til den første Losjen på Innherred. Noen uttrykte det
slik: ”Losje XXII Stiklestad begynner å bli voksen”.
Broder Bjørn var Losje XXII Stiklestads første Drott.
Alle som har hatt Drottvervet i denne Losjen etter
Broder Bjørn, med unntak av en som har sluttet i
vår Orden, var til stede denne kvelden. Nevnes i
rekkefølge:
Broder Asbjørn Lorås (charterbror)– Broder Johan
Arnt Wuttudal, Losje XXV (charterbror) – Broder Knut
Aasland, Losje XXV – Broder Kjell Pettersen – Broder
Klaus Myran – Broder Inge G Roel som ble avløst som
Drott denne kvelden av Broder Arne Skive.
Broder Bjørn har som Drott trukket opp en del
retningslinjer for hvordan tingene skal utføres og
hvordan vi skal opptre i en Losje. Vi som har kommet
etter har prøvd å føre dette videre. Egentlig var det
ganske greit for vi kan vel si det slik at det vi nå
snakker om det sitter i veggene her for alltid.
Gratulerer med Hedersbevisningen Broder Bjørn.
Broder Inge G Roel
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Brødre som har gått bort:

Neste nummer av
St.Olavposten kommer
ut 15. september. Frist
for stoff til dette nummer er 15. august. Skriv
om små og store ting
som foregår i din Losje.
I denne utgaven ﬁkk vi
ikke med alt stoffet som
ble sendt inn. Vi håper
at vi skal få muligheten
til å bruke dette i senere
utgaver.

St. Olavposten,
Postboks 1110, 2806 Gjøvik

St. Olavposten skal være et bindeledd mellom
Ordensbrødre og mellom Valkyriesøstre. Det
er Ordenens ledelse, St. Olavlosjenes ledelse
og Valkyrielosjenes ledelse, samt enkeltbrødre
i St. Olavlosjene og enkeltsøstre i Valkyrielosjene som gjennom administrative og åndelige innlegg, samt formidling av opplevelser i
sosiale samvær skal bidra til større forståelse
og kunnskap om Ordenen og hverandre over
Losjegrensene.

Redaksjonen for ST. OLAVPOSTEN:

rhkposten@losje.org

Ansvarlig redaktør: Riksdrott,
Redaksjonsleder:Svein Erik Strande,
tlf 61 17 25 48 m. 90 83 42 14,
sstran@broadpark.no
Øvrige redaksjonsmedarbeidere: Stein Arne
Ek Brynilsen stein.ek@online.no,Roy-Arne
Ekern,roy-eker@frisurf.no, Rolf Joar Stokke,
rolf.joar.stokke@hamarmedia.no
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Vi lyser fred over deres minne
St. Olavposten 2-2010
3-2008

Vi ønsker nye
Brødre
velkomne i vår
Orden:

St. Olavposten 2-2010
3-2008
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RETURADRESSE:
RHK-Norge
St. Olavposten
Postboks 1110
2806 Gjøvik

Det lysnet i skogen, da ilte jeg
frem,
snart sto jeg hvor bakkestupet
skrånet.
Jeg så den vide bygd, jeg så mitt
kjære hjem,
jeg så hvor de fjerne åser blånet.
Jeg så de brede fjorder der skar seg
inn i bukt,
og elven så jeg blinke og krumme
seg så smukt
- jeg lenges til de sollyse sletter.”
Jørgen Moe

