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Gode Ordensbrødre
Vi står foran årets mørkeste tid. Siden sommeren har lyset
sakte men sikkert forlatt oss. Året 2010 ebber ut.
Hvordan har dette året vært? Her er det vel like mange svar
som det er lesere. For meg privat har det vært det verste
året jeg har opplevd. Jeg har fått kjenne på følelser jeg ikke
trodde fantes. Mørket senket seg over meg da året var som
lysest og det er bare Broder Tid som nå har hjulpet meg
fram til en stille aksept av situasjonen.
Som øverste embedsmann i vår Orden har det vært et utfordrende og
spennende år. Det har vært utfordrende fordi det var noen innbygde spenninger
blant enkelte Brødre foran Rikstinget i mars, som var til hinder for den videre
utviklingen fram mot 2012. Dette løste seg i løpet av sommeren/høsten.
På høstens Drott/Hærmestermøte var det de praktiske oppgaver som sto i fokus.
Denne gangen var det Kanslerne som møtte i tillegg til Losjenes Drotter. Hele
møtet bar preg av god fokus på de utfordringene vi står overfor.
Ved utgangen av dette året står vår Orden mer samlet enn noensinne, men det
er veldig mye som skal gjøres i året som kommer så det er godt at vi alle trekker
i samme retning.
2011 blir ARBEIDSÅRET. Det som vi ikke har rukket å få gjort hittil må nå gjøres,
men vi må ikke i vår iver glemme ordensarbeidet og St. Olavlosjenes vekst og
innhold. Ledelsen i St. Olavlosjene har i det kommende året et spesielt ansvar for
å informere alle Losjebrødrene om hvordan vår nye organisasjon vil bli. Dette
bør og skal ikke komme som noen overraskelse på noen Broder.
Jeg sa på Drott/Hærmestermøtet at jeg savnet visjoner om hva som skulle skje
etter sammenslåingen i 2012. Vi må ikke bare tenke organisasjon og innhold i
nye grader, men vi må også tenke på hva vi vil med vår kjære Orden. Her må vi
være både visjonære og realistiske.
Jeg har vært så heldig at jeg har kunnet besøke mange av dere på fellesmøtene
i høst. Jeg takker for den oppmerksomhet og store gjestfrihet som jeg har fått.
Det har vært godt å møte dere på hjemmebane.
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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DROTT/HÆRMESTER MØT

(foto Palmar Ruste)

Dette er et utdrag fra
Rikskanslers referat.
For fullstendig referat
henviser vi til din Losjes
Kansler.
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Drott-/Hærmestermøte 2010 ble avviklet
på Gardermoen 6. og 7. november. Denne
gangen var Drott og Kansler invitert fra
Losjene, da det var et ønske fra Riksrådet
at Kanslerne skulle få noe mer innføring i
arbeidet med web databasen og Losjenes
hjemmesider. I tillegg var alle Rikslosjens
Embedsmenn invitert. Hovedlosjens
Råd deltok med unntak av Broder Einar
Mortensen og Øyvind Bruun. I tillegg
møtte Hærmester og Seglbevarer fra
Provinsiallosjene, Første Ærverdige og
Opplyste Ridder, Knut Leira. Ordenens
valgte komitéformenn var invitert, men
ingen fra Lovkomiteen hadde anledning til
å delta. Totalt var det 87 Brødre som deltok.
Riksdrott ønsket velkommen med å
orientere om at Rikslosjen hadde hatt
et Rikslosjemøte på Eidsvoll fredag 5.
november, for å Installere Stedfortredene
Rikskansler, Willy Laursen, etter at Broder
Tormod Carlsen døde i sommer. Broder
Tormod ble minnet med 1 minutts stillhet.
I sin velkomsttale nevnte han bl.a. at tiden
fremover blir viktig og arbeidsom da vi
skal ha blikket festet mot år 2012. I den
forbindelsen nevnte han at han savnet
visjoner om hva vi vil med vår Orden etter
dette magiske årstall. Han sa at vi må tørre
å tenke videre, og presiserte at de som skal

bekle de høyeste Embedene ikke bare må
være gode organisatorer, men også være
samlende og visjonære.

Den økonomiske situasjon.
Den økonomiske situasjonen er god
og i henhold til budsjett. Utbetalinger
fra Forsikringsfondet er stabilt, og
beholdningen er god.
Hjertesukket fra Riksskattmester,
som alltid går igjen, er innsending av
reisefordelingsskjema. Enkelte Losjer er
alt for sene med å sende inn skjema, noe
som fører til sen utbetaling til Losjene. Det
samme er det med halvårsrapportene.
Han orienterte om dette med registrering
i Brønnøysundregistrene, da enkelte Losjer
har problemer med dette. Han lovte å
sende ut et ferdig skjema, slik at Losjene
hadde noe å forholde seg til.

Orientering ved Rikskansler.
Medlemsmassen går dessverre tilbake.
Siden 31.12.09 har vi hatt en tilbakegang
på 12 Brødre til tross for at vi i perioden
har hatt 55 nye innmeldinger. Vi er i dag
1487 Brødre. Nå skal det sies at det leses for
nye Brødre i ﬂere Losjer, og Riksdrott har
undertegnet ﬂere Andragende.
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TET PÅ GARDERMOEN
Opplæring/studiemateriell.
Rikslendermann holdt et kort innlegg
om opplæring og studiemateriell, og
understreket at materiellet var meget godt,
og påpekte hvor viktig det er at alle Losjene
bruker dette, slik at vi ﬁkk en lik opplæring
blant Brødrene. Riksrådet ser av referatene
at de ﬂeste Losjer er ﬂinke med opplæring
og studiekvelder, men det kan virke som
om enkelte ”henger” noe etter. Han nevnte
også at det var mulig å komme med forslag
til forbedringer der noen synes det er
behov for dette.

Rekruttering.
Riksjarl startet denne posten med et
innlegg han hadde kalt ”Tanker om
rekruttering”. Rekrutteringskomiteen
har utarbeidet et hjelpehefte til bruk i
rekrutteringsarbeidet, og Brødrene Tom
Mortvedt og Klaus Myran fortalte litt om
innholdet i heftet, og hva de mente Losjene
burde legge vekt på og som komiteen
så som viktig. Hefte ble utlevert med et
eksemplar til hver Losje, ba om at Losjene
tok dette på alvor, at de så betydningen av
å få et slikt hefte, og håpet at det ble brukt
av Losjene.

Losjearbeidet.
Riksdrott innledet denne posten med å
fortelle at alle i Rikshirden leser referatene
som kommer fra Losjene, og ut i fra dette
har Riksrådet fått et klart bilde av at ikke
alle Losjer arbeider like godt. Riksrådet
ser dette opp i mot det lave antall Brødre
Ordenen har i dag, og stilte spørsmål om at
en av grunnene til at så mange melder seg
ut kan ha noe med kvaliteten på innholdet
i Losjemøtene å gjøre. Han håpet på en
meningsutveksling om dette. Drott i Losje
XX Haugesund redegjorde for arbeidet der
og det ble så en diskusjon hvor enkelte
Losjer tok ordet og fortale hvordan de
arbeidet. Losje St. Olav IX, Tønsberg
fortalte om en vellykket ”torgstand” på
torget i Tønsberg, som hadde medført til
at de hadde fått 4 nye Kandidater. Dette
opplegget ble etterspurt av andre Losjer
St. Olavposten 4-2010

6/11 - 7/11

som kanskje kunne tenke seg å forsøke det
samme.

Orientering fra Ritualkomiteen.
Broder Per L. Monstad orienterte på vegne
av Ritualkomiteen, om arbeider de har
drevet med siden komiteen ble valgt på
Rikstinget. Videre hadde de omarbeidet
noe av teksten i nåværende Ritualene.
Arbeidet er interessant, men Riksrådet
mener at vår Orden ikke er moden for
denne endringen på nåværende tidspunkt.

Innkommende saker.

Forslag fra Losje XIV ”Losjeåret kontra
kalenderåret”.
Forslaget gikk i korthet ut på at det bør
innføres at alle følger Losjeåret dvs. fra 1.
april til 30. mars. Generalforsamlinger skal
gjennomføres i løpet av april måned og
Installasjon i mai. Slik det er i dag har noen
Losjer Generalforsamling og Installasjon i
januar februar, noe som blir rotete når det
gjelder matrikkelen.
Riksrådet har behandlet saken, og kan ikke
støtte forslaget. Drottmøtet sluttet seg til
Riksrådets syn.
Forslag nr. 2 fra samme Losje oppfattet
Riksrådet som en invitasjon til å arrangere
et IT-kurs. Riksrådet støtter forslaget, og
venter på nærmere orientering fra Losje XIV.
Drottmøtet sluttet seg til dette.
Forslag fra Losje II. Losjen som hadde 4
saker:
Bruk av Ordensmerke i dødsannonser.
Dette har tidligere vært behandlet på
Drottmøter, og en har blitt enige om at RHK
skal brukes og ikke noe annet.
Drottmøtet støttet dette forslaget.
Forslag 2 gikk ut på å få standardisert
ordlyden ved suspensjon av Brødre.
Riksrådet svarte at et slikt brev foreligger
allerede både når det gjelder suspensjon
og eksklusjon. Disse kan fås av Rikskansler.
Det var et ønske om at brevene ble lagt inn
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i portalen på websidene, noe som vil bli
etterkommet.
Forslag 3. Informasjon fra Riksrådet som
losjene kan benytte ved lokal og nasjonal
presse for synliggjøring og rekruttering til
vår Orden.
Riksrådet orienterte om at saken
vil bli oversendt Rekruttering og
Fornyingskomiteen, som får i oppdrag og
utarbeide forslag til slik informasjon.

Diverse orienteringer.

Forslag 4. Rekruttering ved informasjon til
alle Brødre som har brødre, sønner, venner
som oppholder seg eller har bosatt seg ved
annen Losje

Hærmester Tormod Fjære.
Hærmester kunne fortelle at alle
Ritualtekstene nå var ferdigstilt.
Noe ”ﬁnpussing” må kanskje gjøres.
”Lyntoggruppa” skal være i 30. Grad i 2011,
og dermed kunne være kandidater for
valgkomiteen.

Riksrådet støtter forslaget. Drottmøtet sluttet
seg til dette.

Håndbok for Embedsmennene er
utarbeidet.

Musikken i Symbolgradene.
Kvaliteten på musikken på CD-platene har
vært dårlig. Tidligere Riksråd har arbeidet
med tanke på å få noen Brødre som kunne
ta seg av dette arbeidet. Broder Halvdan
Feen, Losje IX, Sandefjord, sa den gang
ja til å arbeide med dette. På årets møte
orienterte han om arbeidet som er nedlagt,
og demonstrerte ved lydanlegg noen av
melodiene som han har kommet frem til.
Noe mangler, og disse må spilles inn.
Etter demonstrasjonen fremkom det
enkelte merknader til kvaliteten. Møtet
ble enig om at det lages noen CD-er som
senes ut til Losjene, slik at de kan spilles
i Losjen, og på den måten få en grundig
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tilbakemelding.
Under samme sak ble Ordenssangen
sunget til den foreslåtte nye melodien, ”
Der rosor aldri dør”. Tilbakemeldingene var
klare: Den nåværende melodi skal brukes.

Ritualkomiteene i Riksrådet og Hovedlosjen
må samarbeide om nye Ritualer for
Symbolgradene, et arbeide det begynner å
haste med.
Når det gjelder musikken i Ordenen, må
dette foregå i samarbeide med Kantor i
Hovedlosjen.
Broder Aage Hoel, Kollegium Sirius.
Bruke Mantovakorset konsekvent, men
venter på en endelig beslutning om dette.
Han presiserte at logoen på våre
brevark, konvolutter og skjemaer skal ha
underteksten Ordenen Riddere av Det
Hvite Kors i Old English text. Kollegiet
anbefaler at alle bruker dette.
St. Olavposten 4-2010
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Bruke bokstavene RHK i dødsannonser når
dette er ønskelig.
Sangbøkene bør trykkes opp til en bok.
Inntil videre kan det søkes om dispensasjon
når det gjelder Opptagelse av utenlandske
statsborgere i hvert enkelt tilfelle.
Stiftelse av nye Losjer bør foregå som
bestemt i Loven, dvs. i 3. Grad.
Andre saker Kollegiet arbeider med er en
mer ensartet praktisering av Seremonier
ved Brødres bisettelse/begravelse. Dette
varierer fra Losje til Losje.

forts.

Rekrutteringskomiteen har utgitt..
St. Olavposten ved Riksdrott.
Arbeidet med bladet går greit. Savner
fortsatt innlegg fra enkelbrødre og Losjene.
Annonser skal fra nå av inn på Losjenes
websider.

Avslutning.
Riksdrott oppsummerte disse to dagene.
Takket for en ﬁn helg og et godt møte
i Broderskapets ånd. Det hadde vært
sakelige og greie debatter.

Kollegiet anbefaler aktivt bruk av
den omfattende arbeidsboka som

Kort referat fra Kanslernes samling ang. websidene:
Brødrene Sigfred Samlanes og Jostein Lothe, begge fra Losje XXI, Voss orienterte om
det arbeid som skal gjøres på Losjenes websider i tiden fremover. Broder Sigfred tok
for seg det mer grunnleggende arbeid med å legge stoff/bilder etc. inn på sidene, noe
som kanskje var litt tungt for enkelte Rikskansler presiserte hva som skal stå på Losjenes
hjemmesider, nemlig lokalt stoff og ikke noe om Ordenens tilblivelse slik det er i enkelte
Losjer i dag. Det skal være en velkomstside som skal ha samme utseende, slik at alle
kjenner seg igjen, uansett hvilke Losje de går innpå.
Broder Jostein Lothe har arbeidet med databasen som nå endelig er nesten helt klar. Bare
småting gjenstår når det gjelder bruk i Symbolgradene. Databasen kan i dag brukes av
Kansler i Losjene, i den utstrekning de har adgang til å gjøre endringer.
Fra nå av er Broder Olav By, Losje XXVI, Eidsvoll, kontaktperson mellom Losjene og Broder
Jostein. Broder Olavs mail adresse er olav.by@selby.no. Alt koordineres av Rikskansler før
endringer foretas.
Konklusjon: Det var en meget engasjert forsamling som deltok i arbeidet, og alle var enig
om at vi må ha et kurs for Kanslere/IT-personell i Losjene, så snart som mulig.

St. Olavposten 4-2010
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Fra Drott/Hærmestermøtet (alle fotos Palmar Ruste):

Til v: Broder Willy hadde
en sikker hånd om hele
arrangementet, inkludert betjeningen!

Over: Brødre som har konroll på det
meste! Fra v: Riksskattmester Roar Flatmoen og ex Riksskattmester nå Riksjarl
Leif Aker.

Til v. God stemning! Fra v: Bjørn Staff,
Tormod Fjære og Knut Leira
Under: Fra Installasjonen av Broder Willy Laursen i Losjehallen til Losje XXVI Eidsvoll. Foran fra v: Rikskansler Willy Laursen,
Riksskattmester Roar Flatmoen og Riksskald Peder J. Smehaug. Bak fra v: Ytre Rikslosjevakt Arne Adolfsen, Vikarerende Indre
Rikslosjevakt Olav By, Riksjarl Leif Aker, Riksdrott Ole M. Granum, Rikslendermann Øystein Tunli, 1. Riksskutilsvein Palmar
Ruste, 2. Riksskutilsvein Leif Jørgensen og Riksseremonimester Ole J. Andresen
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1. Knut Leira, Første
ærværdige og opplyste
Ridder
2. Øyvind Naustvik
Drott Losje XX Haugesund
3. Sigmund Bell Rysst
Drott Losje IX Tønsberg

1

2

4. Åge Hoel, Leder Kollegium Sirius

3

5. Halvdan Feen,
Losje XI Sandefjord
6. Ole Jørgen Andresen,
Riksseremonimester
7. Willy Laursen,
Rikskansler
8. Tormod Fjære, Hærmester Hovedlosjen

4

5

6

9. Per L. Monstad, leder i
Ritualkomiteen
10. Audun Skauby,
Losje XII Bergen
11. Leif Aker, Riksjarl
12. Jostein Lote,
Losje XXI Voss

8
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Tanker om Rekruttering
Riksjarl Leif Akers innlegg på Drott/Hærmestermøtet

Jeg har lyst til å dele en stor og oppriktig bekymring
med dere, - og det er Ordenens medlemsutvikling og
medlemsstatus.
Vi er i dag under 1500 medlemmer, et antall som er
lavere enn hva vi har hatt - på mange år.
Det høres kanskje ikke veldig dramatisk eller
bekymringsverdig ut, men jeg føler at det er faktisk
det.
Vi har nå etablert de planlagte provinsiallosjene, og
vi er i ferd med fullbyrde sammenslåingen av de to
systemene. Det betyr at vi er mange, og enda ﬂere
blir vi, som vil bli involvert som embetsmenn og ha
tillitsverv i råd og komiteer etter 2012.
Og dette kommer i tillegg til alle embedsvervene i
St. Olavskapitelet. Og det er det som er min største
bekymring. Vi ser allerede klare slitasjesymptomer,
og disse vil trolig øke og endog forsterke seg.
I Riksrådet har vi i år registrert at enkelte av losjene
har hatt store problemer med å få kandidater til
alle embedsplassene, og jeg tror ikke det skyldes
at valgkomiteene har tatt lett på oppgavene sine.
Jeg er temmelig sikker på at hovedproblemet er
at i mange av losjene, har mange av medlemmene
nylig hatt verv og embeder og ønsker en pause
etter kanskje mange års tjeneste. Husk at mange av
våre mest erfarne Brødre har vært med å bygge opp
embedsverket i Provinsiallosjene.
Vi må vokte oss for å risikere å drive rovdrift på
medlemmene, slik at de går lei og blir borte fra
møtene - eller i verste fall melder seg ut.
Og det er bare en løsning på dette problemet, og
den løsningen heter rekruttering. Vi må innse alvoret
i medlemssituasjonen, og vi må aktivt drive bedre
rekruttering enn vi har gjort til nå.
Hadde vi drevet god rekruttering, hadde vi ikke
hatt dette problemet, så enkelt kan vi lese og tyde
medlemsstatistikken vår, - den lyver dessverre ikke.
Vi som er i denne salen her i dag, synes sikkert at vi
har en fantastisk ﬁn Orden; vi har stemningsfulle
seremonier og ritualer, og ikke minst et kjært
Broderskap. Vi har med andre ord et fantastisk
produkt å tilby andre, vi har bare ikke klart å
formidle dette godt nok, så langt.
Rekrutteringskomiteen har allerede vært i arbeide
noen år, og etter hvert begynner vi å se konturene
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av et ﬂott hjelpemiddel, og som det ligger mye
kvaliﬁsert tankegods bak.
Rekrutteringskomiteen har fått et oppdrag og et
mandat, og det er avsatt nødvendige budsjettmidler
for å nå det ønskede resultat.
Og da må vi på vår side også sørge for å sette oss inn
i hvordan vi skal benytte disse hjelpemidlene, og vi
må informere Brødrene i vår lokale losje om at disse
hjelpemidlene ﬁnnes og hvordan de skal brukes.
Det er mange suksessfaktorer som er kritiske i en
god rekrutteringsprosess, det er ikke nok å bare ha
teknikk og hjelpemidler til rådighet. Likeså viktig
er at de menneskelige ressursene er vurdert - og
optimalisert.
Eller sagt på en annen måte, det er like viktig å ha
de riktige Brødrene til de riktige oppgavene. Det
er ikke nødvendigvis sikkert at det er dere Drotter
eller Jarler som skal ha alt ansvar og all regi i dette
arbeidet. Dere har det formelle ansvaret, men det
viktigste er å ha Brødre, - som har lyst og som synes
det er gøy, - å jobbe med rekruttering. Det er slike
Brødre vi ønsker i de lokale Rekrutteringskomiteer i
Losjene.
For skal man lykkes i dette arbeidet, er det etter min
mening, ett, og kun ett stikkord som teller. Og det er
fokus. Fokus – fokus – fokus og atter fokus.
Dette sier jeg av erfaring fra den gangen jeg jobbet
med å rekruttere Brødre for å stifte losjen vår i
Drøbak.
Jeg vet f. eks. ikke hvor mange ganger jeg har
opplevd at kandidater har sagt ja til å komme på
informasjonsmøter, men som likevel ikke kom.
Inntil jeg fant ut - at å si, dere blir hentet hjemme og
kjørt hjem etter møtet.
En enkel, men særdeles effektiv måte å sørge for at
de virkelig kom seg på møtet. Men jeg høstet også
ﬂere erfaringer.
Det må være en i losjen som har rekruttering
som sin lille baby, og som hele tiden har sin
oppmerksomhet på dette. Som pusher Brødrene
til komme med forslag til kandidater, som tvinger
igjennom at informasjonsmøter avholdes, som
følger opp at Brødrene følger opp - de kandidatene
som har vært på informasjonsmøter, - som følger
opp at undersøkelsesnemda smir mens jernet er
varmt, - og besøker de kandidatene som har sagt ja
til hjemmebesøk.
St. Olavposten 4-2010

To engasjerte Brødre fra Rekruttering- og trivselkomiteen.
Fra v. Klaus Myran og Tom
Mortvedt (foto Palmar Ruste)

Jeg vet ikke hvor mange kandidater vi har mistet på
grunn av mangel på oppfølging, på sendrektighet
og mangel på fokus, men jeg tør garantere at
det gjennom årene er blitt mange. Derfor er den
viktigste - og mest kritiske suksessfaktoren den - at
det ﬁnnes en Broder i hver losje, som er villig til å ta
ansvar for å ha dette fokuset.
Vi vil få se etterpå, at det ﬁnnes mange ideer og
hjelpemidler å benytte for å holde gode infomøter,
og til å få nye kandidater til å komme, men minst like
viktig er prosessen med oppfølging i etterkant.
Jeg vet at vi aldri lever i en ideell verden, og at det
ikke lar seg gjøre i hver losje å få en slik superressurs
til å ta en slik oppgave. Men ﬁnn i hvert fall den
Broderen, som egner seg best.
Jeg vet også at vi ikke klarer å øke medlemstallene
vesentlig over natten, men vi må ta de faresignalene
jeg innledet med på alvor, og vi må ta fatt og starte
med en langsiktig forbedring av dette arbeidet. Kall
det gjerne en dugnad, i hvert fall i starten, inntil det
blir en selvfølgelighet i hverdagen.
Jeg vet det lar seg gjøre, og det handler om riktig
organisering, om målrettet arbeid og konstant
oppfølging og fokus.
Et annet forhold som i like sterk grad påvirker
Ordenens medlemsutvikling - som nyrekruttering,
- er selvsagt at vi får beholde Brødrene etter
opptagelsen.
Å komponere losjemøter med interessant og
givende innhold, er viktig.
Merk dere at jeg sier komponere losjemøtene, jeg
sier ikke holde losjemøter.
Dette er Drott’s kanskje aller viktigste oppgave,
enten selv, eller sørge for at andre gir møtet et
innhold, som gjør at Brødrene synes det er vel
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anvendt tid å komme på et møte.
Husk, vi har konkurranse fra alle hold om Brødrenes
oppmerksomhet, og hvis de skal prioritere å komme
på losjens møter, må produktet de får være bedre
enn konkurrentenes, enten de heter TV, kino, Lions
eller 3 øl på puben med gutta.
Vi må komme inn i en rytme hvor det alltid skjer noe
under post 8 som heter ”For Ordenens vel og beste”.
- Bare smak igjen på de ordene, - ”For Ordenens vel
og beste”. Det er vel ingen grunn til å måtte utdype
hva de betyr?
Her skal det alltid skje noe, og hvis det holdes møter
uten opptagelse, uten installasjon, uten andre tunge
seremonier, - så må dere sørge for at det skjer noe
under denne posten.
Temaer, dialoger, ideologiske foredrag, det ﬁnnes
et utall av forslag og ideer. Men det påhviler Drott
og hans embedsmenn et ansvar om å gi møtet et
innhold som gjør losjemøtet til en opplevelse for alle
som er tilstede.
Når det er sagt så vær også klar over at
medlemmene i Rekrutteringskomiteen ønsker å bli
brukt, - det samme gjør vi i Rikshirden. Vi kommer
gjerne på besøk, for å snakke rekruttering, for å holde
innlegg som dette, eller for å gjøre det dere ønsker
å bruke oss til. Vi er til for dere, og kommer mer enn
gjerne.
Men bruk oss.
Jeg håper, at når vi drar her fra Gardermoen i
morgen, så har alle en ambisjon og en målsetting i
forhold til rekruttering i egen losje - med konkrete
mål og tanker, - om hvordan dette skal gjøres. Og en ambisjon om å gjøre de neste losje-møtene enda
bedre - i forhold til innhold og gjennomføring.
Lykke til Brødre!
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Pilegrimsleden

Pilegrimsleden fra Bønsnes kirke

Losje Valkyrjen nr V Hønefoss
arrangerte Pilegrimsleden nr 13 28
august 2010.
1997 var første året pilegrimsleden ble
lagt over Ringerike. Dette ble interessant
for våre losjesøstre, og søster Henny
Storskogen og søster Eva Wilson Hagen ble
initiativtagerne.
Tanken var at losjesøstrene skulle møtes
under åpen himmel, vandre sammen i
vakker natur, bli kjent med hverandre og
oppleve natur, kultur og historie i god
losjeånd.
Første gangen var det 10 losjesøstre, og
det ble så populært at stafettpinnen ble
overlevert til Losje Valkyrjen VIII Hamar som
neste losje ut, og slik har det gått rundt i de
ﬂeste losjene.
Nå var det vår tur igjen, hele 10 losjer
var representert og i alt 122 deltakere.
Deltakelsen var overveldende.
Utfordring og endring av planene våre måtte
til, men du verden så moro å ha som mål å
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ta vel imot dere alle, og gi dere inntrykk og
opplevelser fra vårt distrikt.
Dagen startet i Bønsnes kirke, hvor det
ble gitt en fyldig og interessant historie
om kirken. Derfra vandret vi i ca 2 timer i
noe av det vakreste vi kan tilby av natur,
og heldigvis hadde vi værgudene med oss.
Målet var Hole kirke, en vakker og gammel
steinkirke. Videre ble det en stopp på Mo
Gård for servering av pizzasnurrer og vann.
Rønnaug Moe Haugen fortalte om dikteren
Jørgen Moe som var oppvokst på denne
gården. En kraftig regnskur satte en stopper
for hennes interessante kåseri, og busser
og biler fraktet oss videre til Hringariki
Kulturminnepark.
På Langhuset ble vi ønsket velkommen av
to guider, og de kunne fortelle at det har
vært bosetting her helt tilbake til tidlige
jernalder. Etter mange års utgraving og
arbeide ble det ofﬁsielt åpnet våren 2005.
Stiftelsen Ringerike Museum har en
utstilling av arkeologiske funn, og viser
Helenas liv i tre tidsepoker.
Et sted det ble for liten tid til å nyte den
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28. august 2010 på Ringerike.
moderne form i tekst og bilder. Vi skulle
vise dere så mye---Klokken 18.00 var vi samlet på Klækken
Hotell til en god middag og hyggelig
samvær. Søstrenes deilige ostekaker til
kaffen var desserten.
Kveldens toastmaster var vår sprudlende
Henny og hun ledet festen med en stø
hånd.
Vår President Torgunn hadde kveldens tale
til losjesøstrene og som alltid med gode
ord til ettertanke. Søster Guri med hjelp
av Helle og Werner skapte liv og røre da
de fremførte eventyrsnutter fra Jørgen
Moe’s eventyrsamling. Vi ble alle satt på en
kunnskapslek hva eventyret het ?, og det
var kanskje ikke så helt lett??
Kostymer, mimikk, og kroppsspråk talte for
seg.

President Torgunn Aardal til venstre, Ellen Ødegaard og Eva
Wilson Hagen.

Det vinnende lag ﬁkk premie - en
EVENTYRSJOKOLADE! Hamarlosjens
søster Torill sang en vakker barnesang,
og losjesøstrene fra Trondheim takket
for seg på rim og i felles fremførelse,
akkompagnert av Werner.
Tusen takk til alle som bidro med spontane
og festlige innslag. Lotteriet kunne tilby
mange ﬂotte gevinster, loddsalget gikk
over all forventning, og mange ﬁkk med
seg et minne fra Hønefoss.
En stor takk til alle søstrene som kom fra
mange kanter av landet for å være sammen
med oss på denne pilegrimsleden. Det ble
et godt og varig minne.
Neste år er det Losje Valkyrjen VII
Trondheim som skal føre tradisjon videre,
og vi ønsker dere lykke til.
Losjehilsen Kirsten
Samtidig sender vi fra Losje Valkyrjen V
Hønefoss et varmt og inderlig ønske om
en Gledelig Jul og et Godt Nytt År til alle
losjene.
Henny Storskogen til venstre, og Elsa Petlund.
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Riksskalds tale på Drott- og
Hærmestermøtet lørdag 06.11 2010.
Riksskald Peder Jonas Smehaug (foto Palmar Ruste)

Om vel et år skal de ﬂeste av oss møtes til Det 58.
Ordinære Riksting på Kongsberg, et Riksting vi ikke
før har opplevd maken til i vår Orden. Da vil det skje
det som vi har forberedt oss på i mange år.
Det som skal skje der, har vært et kjærkomment mål
for de ﬂeste av oss. Men veien til målet har vist seg å
bli lang og kronglete.
Fra mitt ståsted har jeg bivånet et fantastisk
engasjement hos svært mange av mine
Ordensbrødre; utallige reiser, møter, ﬂittig
studiearbeid og påfølgende Losjemøter over det
ganske land. Vi har ikke tall på alle timer som er blitt
nedlagt i arbeid i Ordenens tjeneste disse siste årene.
Og alt dette med det for øye:
Å nå ett felles mål.
Det har til tider vært vanskelig å bli enige om retning
og veivalg. Vår Orden har befunnet seg i et slags
vakuum i 90 år. Så våkner den til live gjennom et
budskap til en Budbærer. Vi får det travelt med å
komme oss videre. Likevel, det har snart gått 20 år
siden budskapet kom, og om vel ett år står vi ved
målet. Til tross for gode opplevelser, ny kunnskap og
ny viten, har disse årene skapt strid og uenighet i en
ﬂokk av Ordensbrødre som har tuftet sitt Broderskap
på viktige begrep som Tro, Håp og Kjærlighet.
Som Ordensbrødre møter vi disse ordene sterkest
gjennom Ritualer og studier i ulike grader:
La meg utdype det litt:
- Troen på en Høyere Styrelse som de menneskelige
sanser ikke klart oppfatter.
- Håpet om å nå frem til De evige Sannheter.
- Kjærlighet som en kilde klar og ren. Bli i Kjærlighet, ti
Gud selv er kjærlighet.
Brødre, disse utdypende ord, sammen med
formaningen vi har hørt så mange ganger tidligere,
skulle være nok til å bringe vår Orden videre:
- Vær Trofast! - Vær Rettskaffen! - Vær Sann!
I stridens hete glemmer vi alt dette. Jeg har tenkt på
dette mange ganger, særlig når jeg har fungert som
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Drott, og både har
vært administrativ og
åndelig leder i Losjen.
En svært vanskelig
kombinasjon, spør
du meg. Ute i den profane verden snakker vi om det
forretningsmessige, det administrative og om det å
ha visjoner for bedriften og konsernet. Der ute er det
fokus er på dette, først og fremst. Ansvar og omsorg
for de ansatte er nok til stede, men det åndelige
aspektet er fraværende. I likhet med bedriften og
konsernet er det viktig for oss å ha visjoner, uten
de kommer vi ikke videre i Ordensarbeidet. Vår
målsetting må ikke rokkes.
Det er like så viktig at vi ikke mister fokus på det
vi har vektlagt så mye til nå. Da tenker jeg på den
åndelige utviklingen hos den enkelte Broder,
på toleranse, trofasthet, hederlig vandel, og på
det å utvikle oss som gode medmennesker og
Ordensbrødre. Derfor blir vi frustrerte og fortvilte når
vi gang på gang opplever at mennesker som du og
jeg har tillit til, og tro på, trår langt over grensen for
hva vi kan akseptere. Hvorfor de gjør det, se det vet
ikke jeg.
Men jeg vet, at hos meg går noe av Ordensbroderen i
meg i stykker, - hver gang det skjer!
Midt i en slik fortvilelse, satte jeg meg ned og skrev,
etter en spasertur der hjernen arbeidet intens, det
innlegget jeg kalte – kanskje det er på tide- som stod
på trykk i St. Olavposten, nr.4. for ett år siden. Jeg har
ikke lest det i sin helhet i losjesammenheng til nå,
og jeg telte på knappene om jeg skulle gjøre det i
dag. Men, kjære Brødre Riddere, jeg er så redd for at
vi skal glemme disse viktige påminnelsene, nå midt i
oppløpet.
Vi er så sårbare, la oss gå sammen, samlet mot 2012!
Hvor skal vi så begynne?
Dag Hammarskjøld, tidligere generalsekretær i
FN, som omkom på tjenestereise 18.sept.1961 i
daværende Nord - Rohdesia, og som ﬁkk Nobels
Fredspris p.m. i 1962, sier det slik:
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- Vårt arbeide med freden må begynne hos hver enkelt i
hans eget liv.
- For å kunne skape en verden uten frykt må vi selv være
uten frykt.
- For å bygge en rettferdig verden må vi selv være
rettferdige
- Og hvordan kan vi kjempe for frihet hvis vi ikke selv
eier friheten i våre sinn?
- Hvordan kan vi be andre om å ofre noe hvis vi ikke selv
er villige til å bringe ett offer?
Vi har en vei å gå, mine Brødre. La oss gå den
sammen!
Grunnsteinen for vårt videre Ordensarbeide må hete
FRED!
Ett annet viktig ord må vi også ha med på veien:
Tilgivelse.
Det trenger ingen forklaring, men det trenger
handling!
La meg avslutte med en liten lignelse.
Historien om de ﬁre lysene:
Langsomt brenner de 4 lysene. Alt er så stille, at man
kan høre dem snakke til oss.
Det første lyset sa: ”Jeg er FREDEN. Folk passer ikke på
meg, så jeg er i ferd med å slukne.”
Dens ﬂamme ble raskt mindre og lyset døde ut.

Det andre lyset sa :”Jeg er TROSKAPEN. For det meste
er jeg kun et ord som få kjenner til. Derfor har jeg ingen
lyst til å fortsette å brenne.”
Mens lyset snakket, kom et vindpust og blåste lyset
ut.
Så var det tredje lysets tur: ”Jeg er KJÆRLIGHETEN.
Jeg har ikke krefter lenger til å fortsette med å brenne.
Menneskene neglisjerer meg. De har glemt at de må
elske og ære hverandre.”
Lyset ventet ikke lenge, men døde ut.
Da med ett kom et lite barn og så de tre slukte
lysene. Barnet så på dem og sa: ”Hvorfor brenner
dere ikke lenger?” Da lysene hadde fortalt barnet
årsaken, begynte barnet å gråte.
Da sa det fjerde lyset: ”Vær ikke redd! Jeg brenner
fremdeles, og med meg kan du tenne de andre lysene.
For jeg er HÅPET!”
Med tindrende øyne tok barnet HÅPETS lys. Med det
tente barnet de tre andre lysene.
La aldri ﬂammen fra HÅPET forsvinne i ditt liv, og la
hver og en av oss verdsette
FRED - TROSKAP KJÆRLIGHET - HÅP
Sørg for at ingen av disse lysene slukner:
FRED - TROSKAP KJÆRLIGHET - HÅP

”Gi oss de tretten dager tilbake” v/Broder Erik Magnus
Noen av de ortodokse kirker holder seg ennå til den Julianske kalender. De ligger tretten dager etter oss.
Derfor faller ortodoks jul på 6. januar ifølge vår kalender. Det er 25 desember , og juledag ifølge deres
kalender.
Kirken var alt i middelalderen blitt klar over at vårjevndøgn ”var på glid”. Vårjevndøgn falt på datoer som
kom stadig nærmere sommeren. Pave Gregorius XIII ﬁkk datoene til å stemme med solen igjen ved å innføre
systemet med skuddår og i tillegg kutte ut ti dager fra året 1582. I de protestantiske land var det ikke så
enkelt. Man tok ikke lenger styring fra paven. Danmark, Norge skiftet til den Gregorianske kalender i 1700.
Det forgikk ved at februar måned ble avsluttet den 18. Neste dag var 1. mars. Andre europeiske land fant
andre løsninger og til andre tider, men nå er det alle meste av vår verden synkrone med den Gregorianske
kalender. Man måtte korrigere med stadig ﬂere dager jo lengre man ventet.
I vår tid har man nøyaktige instrumenter til å beregne tid og variasjoner i jordens rotasjon. Det tas i
bruk ”skuddsekunder” fra tid til annen for å få det hele til å stemme. 31 desember 1998 var det et slikt
”skuddsekund”, uten at folk merke stort til det.
I Norge markerer vi fremdeles trettende dag jul, som er ”gamle julaften” og tjuende dag jul, som er ”gamle
nyttårsaften”. Vi moderne mennesker innordner oss matematikken som må til for at kalender og årstid skal
holde følge. I middelalderen følte kanskje mange at dagene ble tatt fra dem av ”øvrigheta”. Det var ikke så
mange som syslet med å beregne påskens plassering i kalenderen. De ﬂeste kunne knapt lese.
I ”Draumkvedet” fortelles det om Olav Åsteson som falt i søvn på julaften og ikke våknet før trettende
dagen. Da hadde han drømt lenge og mye om det hinsidige. Det kan nok være en sammenheng mellom
”trettendagersmotivet” og kalenderjusteringen for 310 år siden, da folk opplevet at de hadde sovet bort
tretten dager.
Kilde: Noe faktastoff hentet fra ”Illustrert Vitenskap” nr 12/2004
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Tiden går

Broder Nils Harald Staff
Vi lever i en travel verden med stadig større behov for å
holde oss ”oppdatert” på det som skjer. Mobiltelefonen
ligger godt plassert i hånda eller lomma til en hver tid, og
blir nesten aldri slått av. Pcen står på støtt og stadig med
tilgang til siste nyheter på internettet og stadig ”mas”
på eposten om å kjøpe både det ene og det andre - det
ene mere suspekt enn det andre. Informasjonsbehovet
i dagens samfunn er umettelig. Før var det nok å pløye
avisa en gang om dagen og følge med på Dagsrevyen. Nå
må en få med seg alt fortløpende, og føler abstinensen
stige når det er langt til neste pc. Det er utrolig hvor fort
tiden går når en sitter ved skjermen og skal være oppdatert til en hver tid.
Hvor blir tiden av? Når skal en få tid til å skru ned farten og pleie andre menneskers
nærvær? Verden endrer seg så alt for fort, men behovet for kontakt med andre
medmennesker endrer seg slett ikke. Nesten er det tvert om at behovet for omgang med
andre er en livsnødvendig medisin opp i alt kav og mas. Det er lett å kjenne sin egen
utilstrekkelighet når tiden ﬂyr uten at en får utrettet alt det en skulle ønske.
Fritidssysler, arbeid og hjem har fylt dagene mine nesten året rundt. Før jeg ble forespurt
om å være med og så ble tatt opp i Ordenen har jeg ikke hatt dette i tankene. På
Losjemøtet kan en sette seg ned, senke skuldrene og få tid til ettertanke. Jeg setter stor
pris på kameratskapet og de gode samtalene vi har i losjen. I en travel hverdag er dette en
god ting. Valget om å bli med i losjen har jeg ikke angret på.

ORDENE
Angsten for ordene
den har jeg kjent.
Vers har jeg skrevet
og vers har jeg brent.
Tvilen i hjertet mitt
kviskret i hån:
«Fattigpilt er du,
som dikter på lån.
Arket er vakrest
når det er kvitt.
Spar det for ordet
som ikke er ditt.»
Hans Børli
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Losje St Olav XXIV Arendal
har for 6. gang gleden av å innvitere til
Brødresamling 5. og 6. februar 2011 på Lyngørporten

Et retreat opphold til ettertanke, felleskap og glede.
Det bys på:
Filosof Hans Grelland om livets tilfeldigheter eller ?
Ordensarbeidets ledestjerne og betydning
Professor Torleif Elgvin om Jesus fra Nasaret og mytedannelser
Møt ca 30-40 brødre fra mange forskjellige losjer.
Nydelig mat og velfortjent(?) drikke
Ordveksling og diskusjon.
Trekk deg tilbake til komfortable leiligheter

Vi møtes på lørdag den 6. februar til lunch kl 12.00
og avslutter på søndag innen kl 14.00
På lørdag kveld serveres det en tre retters middag og vi hygger oss sammen.
Overnatting på Lyngørporten luksushus inkl full forpleining til en overkommelig pris.
Dobbeltrom kr 1 600 pr person - Enkeltrom kr 1 800 pr person.
Vi ønsker dere hjertelig velkommen til en god tradisjon og
som ikke blir helt den samme uten deg!
Påmelding innen mandag 10. januar 2010 til RHK Arendal arendal@losje.org eller
tlf 90 14 81 43.
St. Olavposten 4-2010
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Fellesmøte i Haugesund 30. Oktober 2010.
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Også denne høsten ﬁkk Losje XX anledning
til å invitere Vestlandslosjene til Fellesmøte
i Haugesund, for øvrig det 26. i rekken.
Utenom Losje XII Bergen, XVII Stavanger,
XX Haugesund og XXI Voss, var også Losje II
Oslo og XIII Hønefoss representert.
Vi var også beæret med tilstedeværelsen
av Riksdrott Ole M. Granum og
2. Riksskutilsvein Leif Jørgensen.
Provinsiallosjen Gula var representert ved
Hærmester Ellef Wahlstrøm.
Det var Losje XII Bergen som satte Losjen
denne ﬁne høstkvelden. Det ble under
møtet også foretatt opptak av en ny Broder
i Losje XII. Seremonien ble bivånet av 55
Brødre og det er sannelig ikke mange
forunt å ha så mange vitner til sitt opptak i
Losjen.
Etter møtet samlet Brødrene seg til taffelet,
dyktig ledet av Broder Gunnar Simonsen.
Selv om Broder Gunnar hadde en sterkt
redusert stemme denne kvelden, ﬁkk han
likevel frem sitt budskap og jeg tror ingen
var i tvil om verken hva han sa eller hva han
mente.

2012. Det er derfor viktig at det informeres
om disse endringene slik at 2012 med sine
grunnleggende forandringer ikke kommer
overraskende på noen. Likevel Brødre; ta
vare på den Losjen du er tilknyttet fordi det
er St.Olav Losjen som er selve grunnfjellet i
vår Orden og det er helt vesentlig å bevare
denne.

Maten var, som alltid i Losje XX, upåklagelig.
Denne kvelden ble det servert hjorteﬁlet
dyktig tilberedt av, ja hvem andre enn
Lundal & co. Serveringen var det 5 verdige
representanter fra Valkyrien som tok seg av.
Hva skulle vi vel gjort uten damene?
Talerlisten var lang denne kvelden og
tilmålt tid ble derfor styrt med fast hånd av
Broder Gunnar.
Kveldens første taler var, naturlig nok Drott
i Bergen, Arthur Farestveit. Han fokuserte
på innhold og kvalitet i møtene våre. Det
at Brødrene stiller opp og deltar gir kvalitet
til møtene. Drott uttrykte selvfølgelig også
glede over det å kunne innlemme en ny
Broder i Losjen. Nye Brødre gir nye impulser
og er et viktig bidrag til mangfoldet i det
arbeidet som utføres i Ordenen.
Riksdrott fokuserte på fornying, forandring
og bevaring. Fornyingen skjer gjennom
det å, som denne kvelden, få mulighet til
å kunne innlemme nye Brødre i vår Orden.
Forandringen vil ubønnhørlig komme i

Så var turen kommet til vår egen Drott
i Haugesund, Øyvind Naustvik. Broder
Øyving ga æren for at vi i dag kunne feire
30-års jubileum til de som gikk i spissen
for å få etablert Losje XX i Hugesund; våre
Charterbrødre. Hans tanker gikk spesielt til
de av Charterbrødrene som var gått bort.
Den siste av disse var Lars M. Kristiansen
som gikk bort tidligere i år.
Broder Øyvind mente at 30 år ikke var noen
alder å snakke om, de ﬂeste av oss husker
egen 30-års feiring, noen med glede andre
med mer skrekkblandet fryd. Han gledet
seg til de kommende 30 år og ga fantasien
fritt spillerom om hvordan jubileet 2
ganger 30 år ville utarte seg!?

Lendermann i Losje XII, Ben Th. Sundt
gratulerte den nye Broder med dagen
og minnet oss alle om å vise omsorg for
hverandre og da særlig for nye, søkende
Brødre.
Fadder, Jan Ivar Hasti gratulerte også den
nye Broderen samtidig som han gratulerte
Losje XX med 30 års jubileet.
Jubilanten selv takket for den tillit som ble
vist ham ved å bli tatt opp i Losjen. Han
var glad for at han til slutt hadde latt seg
overbevise om at det å være en del av dette
Broderskapet var positivt på mange måter.
Han mente også at det unektelig var litt
spesielt å bli tatt opp i Losje XII mens møtet
ble satt i Losje XX sine lokaler i Haugesund.

Drott Geir Nesheim fra Losje XXI Voss
gratulerte både den nye Broderen med
opptak og Losje XX med jubileet.
Så var det vår eminente toastmaster
Gunnar Simonsen sin tur til å gi en
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kortfattet, historisk gjennomgang av de
første 30 årene til Losje XX.
Losje XX har stiftelsesdato 27. September
1980. De første årene holdt Losje XX til i
lokaler tilhørende Odd Fellow, men allerede
i 1983 ﬂyttet de over til Frimurerlosjen
sine lokaler i Haraldsgaten 200. Dette
var noenlunde samtidig med at Losjen
ble løftet til 3. Grad. På dette tidspunkt
besto Losje XX av ca. 15 aktive Brødre,
ikke stort mer enn det som skal til for å
kunne sette Losjen. Også Fellesmøtene
mellom Vestlandslosjene hadde sin
spede begynnelse i denne perioden.
Vestlandslosjene var den gang Bergen,
Stavanger og Haugesund. Voss kom til som
et verdig medlem av Vestlandslosjene noe
senere.
Fra starten i 1980 og frem til i dag har Losje
XX hatt 15 forskjellige Drotter, 17 Jarler og
18 Lendermenn.

Fra venstre: Drott Arthur Farestveit i Bergen, den nye Broderen Rune Rikstad, Lendermann Ben Th. Sundt (stående) og
Fadder Jan Ivar Hasti.
Til V: Drott i Losje XX
Haugesund Øyvind
Naustvik

Til slutt takket Tore B. Evertsen fra Losje XVII
Stavanger for maten. Broder Tore hilste fra
Thor Flikkerud, Drott i Stavanger som var
forhindret fra å stille på årets Fellesmøte i
Haugesund. Tore reﬂekterte rundt dagens
hovedrett; hjort, dens utbredelse og
eksistens. Hjorten utvikler blant annet gevir
og dette er formet som en krone, noe som
lett kan gi assosiasjoner til Losjens egne
symboler.
Avslutningsvis gratulerte Broder Tore Losje
XX med 30-års dagen.
Etter et langt og vellykket taffel samlet
Brødrene seg til sosialt samvær og ikke
minst mimring om tidligere fellesmøter og
andre samlinger, i salongen.

Til h: Broder Tore
Evertsen fra Losje XVII
Stavanger

Egil Falnes
(Kansler Losje XX)

Til v: Drott Losje XXI Voss,
Riksdrott, Drott Losje XX,
Haugesund og Drott Losje
XII Bergen
St. Olavposten 4-2010
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Tradisjonelt rakﬁsklag i Losje XIII Hønefoss

Også i år hadde Broder Omar Viset latt seg overtale
til å stelle i stand til rakﬁsklag for brødrene i egen og
inviterte fra andre Losjer. Jobben med å overtale er
nok absolutt en av de letteste en kan komme over.
Han er oppvokst i ﬁskermiljø på Sunnmøre, har spist
rakﬁsk fra han var guttunge og er utdannet kokk. I
tillegg elsker han å lage mat. Da kan det ikke passe
bedre!

Vi merker oss at norske matmyndigheter også
setter pris på denne spesialiteten. Ishavsrøye fra
Vesterålen er nettopp blitt en Beskyttet Betegnelse.
Purre og rødløk avslutter lista over faste ingredienser.
De ﬂytende var selvfølgelig med i tradisjonell stil,
både med og uten alkohol. Øl og akevitt med
sterke egensmaker passer ypperlig til de sterke
smaksopplevelsene ellers ved taffelet.

Cirka 40 Brødre samlet seg etter møtet i Ridderhallet
til et ﬂott festbord, staselig pyntet og rikelig utstyrt
med alt nødvendig tilbehør. Broder Omar innledet
med å fortelle om kveldens kulinariske øvelser.
Hovedingrediensen stammet fra Lofoten, ishavsrøye
som var videreforedlet på Hadeland. Øvre Vang
Gård, like ved Jevnaker, hadde stått for rakingen og
Broder Omar med medhjelpere sto for sluttﬁnishen
og alt tilbehøret som gjør rakﬁskmåltidet til den
opplevelsen det ble.

Det blir mer stas over måltidet når du vet noe om
opprinnelsen. Det satte Brødrene stor pris på og takk
for maten-talen ga en presis beskrivelse av de ﬂestes
opplevelser: ”Det er merkelig at så god mat skal lukte
så vondt!” Etter hvert som mat og drikke gled ned og
stemningen steg, kom også de mange selvsagte taler
men også noen utenom, som kalte både på latter og
ettertanke.

Flatbrød og potetlompe hører selvfølgelig med.
Rørosﬂatbrødet var spesielt utvalgt til oss. Potetene
likeså. Her hadde det kommet inn et lokalt krav om
Ringerikspoteter. Det var et klokt krav! Disse runde
og småknollede delikatessepotetene passet ypperlig
til rakﬁsken etter undertegnedes mening, særlig
med godt Rørossmør på. Videre ﬁkk vi rødbeter,
lokalt dyrket på Øvre Vang. Der hadde de fått et
parti rakﬁsk fra i fjor som overligg. Den hadde fått
godgjøre seg til en vellagret, kraftigere variant. Ikke
alle syntes den var den beste. Men da ﬁkk alle en
variant etter egen smak.
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Asle Hovdal, gjest fra Losje XV Gjøvik, understreket
den inspirasjon han ﬁnner i å besøke andre losjer,
stifte nye bekjentskaper og studere nye miljøer.
Videre fortalte han om sine erfaringer med å ta med
rakﬁsk til Spania. Han hadde i utgangspunktet vært
svært skeptisk til spanjolenes reaksjoner på vår
spesialitet, men den slo an og hver gang han er på
sitt feriested der i rakﬁsktiden, må han ha med seg et
større kvantum og spandere på sine innfødte naboer.
Gjest fra Losje XV Gjøvik, referent og rakﬁskelsker Svein
Erik Strande, takker for en stor opplevelse.
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Landslosje Valkyrjens Råd
ønsker alleValkyrjesøstre 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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Fellesmøte på Eidsvoll
Losje XXVI Eidsvoll var vertskap for
Mjøslosjenes fellesmøte den 11. oktober
2010. I Drotts fravær fungerte Jarl Per B.
Skreden.
Ved losjens åpning var det 55 Brødre til
stede. Alle Mjøslosjene var representert.
Riksdrott Ole M. Granum, Rikslendermann
Skald Oddmund Skoglund
Øystein Tunli, Riksskattmester Roar
hadde et tankevekkende innFlatmoen og 1. Riksskutilsvein Palmar Ruste
legg om emnet respekt
fra Rikslosjen var til stede, samt Drotter fra
Losje XVI – Hamar Stein Johannesen, Losje
ikke bekle sitt embete på en tid, vi er ﬂere i
XVIII – Lillehammer Kurt Eriksen og Losje
Råd og Hird som bekler uvante plasser.
XXIII – Otta Magne Nårstad.
Riksdrott sa at å se så mange Brødre gjør
Drott Broder Per Skreden ønsket
en godt i denne mørke høstkvelden. Han
velkommen.
synes det var spennende å være i denne
Han uttrykte Losje XXVI – Eidsvoll sin
Ridderhallen som er Eidsvoll sitt 4. lokale.
begeistring og ydmykhet for at Riksdrott
Fellesmøtene i Mjøslosjene er et ﬂott tiltak,
og representanter for Rikshirden sammen
slik at Losjene rundt Mjøsa får en god
med besøkende Drotter og Brødre fra alle
anledning til å møtes.
Mjøslosjene hadde satt av tid til å besøke
Han oppfordret Brødrene til å besøke
oss på dette fellesmøte.
hverandre uten om de organiserte
fellesmøtene - å besøke hverandre er en ﬁn
Han fortsatte sin velkomsthilsen slik:
måte å knytte bånd til hverandre.
Dette er en historisk begivenhet, kanskje
den største før Grunnlovsjubileet i 2014. Vi Fellesmøtet ble avsluttet med et smakfullt
måltid i ﬂotte og tidsriktige lokaler.
er i et gammelt lokale som familien Rygg
har restaurert. Vår Drott er sykmeldt og kan
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Å være ung!
Ungdom betyr ikke bare et livsavsnitt, men
en åndelig innstilling. Dens særpreg er vilje,
forestillingsevne og følelsesmessig engasjement.
Det betyr at motet seirer over motløsheten, og at
eventyrlysten seirer over tilbøyeligheten til å ha det
makelig.
Man blir ikke gammel fordi man har levd et visst
antall år. Man blir gammel når man ikke har noen
idealer lenger. Årene setter sitt preg på huden, men å
oppgi alt som heter idealer, setter sitt preg på sjelen.
Fordommer, tvil, frykt og håpløshet er ﬁender som
litt etter litt trykker oss til jorden og lar oss åndelig
sett bli til støv før døden inntrer.
Ung er den som fremdeles kan møte livet med
undring og begeistring, som stiller sine mange
spørsmål like utrettelig som et barn, og som våger
å utfordre skjebnen og gleder seg over livets
mangfoldighet.
Du er like ung som din tro, like gammel som din tvil.
Like ung som din selvtillit og dine forhåpninger, like
gammel som din motløshet.
Ung er man fremdeles så lenge man er mottakelig
for det som er vakkert, godt og storslagent, og
samtidig mottagelig for det budskap vi får fra
naturen, mennesker og alt det ubegripelige som
tilværelsen rommer. Hvis ditt hjerte en dag skulle
tæres av pessimisme og gnages i stykker av kynisme
– måtte da Gud ha barmhjertighet med din sjel.
Mark Aurel – 121/180 – romersk keiser.

St. Olavposten 4-2010
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Fellesmøte hos Losje St. Olav III Kongsberg
Tekst: Drott Tore Storm Ørebech og Kansler Jan Strømsem fra Losje III
Foto: Carl Erik Mo fra Losje III
Den 18. oktober var Losje III på Kongsberg vertskap
for årets fellesmøte for Losje I, Losje II, Losje III og Losje
XIII.
Møtet ble beæret ved at Riksdrott var tilstede.
Drott for Losje I, Losje II og Losje XII og Hærmester
i Provinsiallosje Viken og Brødre fra Losje VIII Larvik
hadde også funnet veien til Kongsberg denne kvelden.
Totalt deltok 84 Brødre på møtet.
Møte var satt i 1. Grad uten andre seremonier enn
mottakeleseseremoni for Riksdrott og for besøkende
Drotter og Hærmester
Fellesmøtet ble for første gang arrangert i Losje III
sine nye lokaler. Losje III eier lokalene sammen med
Odd Fellow, Rebekka og Frimurerne
Tema for dagens møte var ”Tilgivelse”. Temaet
gikk også igjen under Broder Skalds innlegg etter
åpningsseremonien og før avslutningsseremonien.
Broder Skald Erik Magnus innledet til dialog om
dagens emne under punkt 8 med følgende ord:

under ledelse av vår eminente kokk og ”kjøkemester”
Broder Jon Alvsaker. Fest og arrangementskomiteen
hadde gjort en stor innsats med dekking av bordene.
Der var alt i høsten farger fra servietter, pynteduker
og høstblader hentet ute i naturen.
Ved Brodermåltidene i Losje III er menyen alltid
hemmelig frem til måltidet serveres. Slik var det også
denne gangen.
Måltidet ble innledet ved at Kongsberg sin Bysang
ble sunget. Deretter fortale kjøkemesteren om
dagens meny som var ”Småmat fra Hallingdal”. Han
påpekte at dette ikke skulle forveksles med suppe.
Etter Kjøkemesterens innledning, fremføret Broder
Skald en sang fra Hallingdal. Det kunstneriske
innslaget ble avsluttet med Fanitullen.
Under måltidet var det tale av blant annet Riksdrott,
Drott Losje II og Drott Losje III.
Det neste fellesmøtet i 2011 avholdes hos Losje XIII
på Hønefoss. Det falt derfor naturlig at Drott Losje
XIII takket for maten.

Tilgi meg! To ord som kan gjøre underverker.
Vi gjør hele tiden valg. Noen valg kan være gode
andre kan være gale. Noen valg kan skade, såre eller
fornærme andre. Det avgjørende er hva vi velger å
gjøre når vi blir bevisst at vi har gjort gale valg. Vi kan
si ”unnskyld”, om forlatelse eller kanskje helst: ”Kan du
tilgi meg?”
Sagt, i det rette sinnelaget, kan disse ordene bli som
salve på såret. Det kan gjøre livet lettere for andre og
for deg selv
”Tilgi meg” er ikke alltid lett å si Det innebærer jo en
erkjennelse av skyld, men si det likevel. Ikke vent på at
andre sier det først. Den som er blitt mye tilgitt. Tilgi
Sittende fra venstre: Drott Losje III, Riksdrott, Drott Losje I og
gjerne.
Etter møte samlet Brødrene seg til Brodermåltid
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Drott Losje XIII. Stående fra venstre: Hærmester Provinsiallosje Viken og Drott Losje II
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Hvit - renhetens farge
Svein Erik Strande

Kjære riddere av Det Hvite Kors - og alle andre lesere
av St. Olavposten. Det hvite må være et begrep med
stor betydning i vår Orden i og med det navn den
bærer. Jeg betrakter hvit som et symbol i denne
sammenheng og vil se på symbolet i en litt mer
generell sammenheng enn i korsets farge.
Renhet er vel kanskje det som er mest kjent av alt
som er lagt til det hvite i symbolikken. Hvordan
renhet karakteriserer den enkelte Broder i St. Olav,
må den enkelte Broder selv ta stilling til.
Det hvite er brukt om renhet og andre prisverdige
egenskaper opp gjennom tusenvis av år, både i
religionene og i andre sammenhenger. Uskyld,
kyskhet og jomfruelighet var og er dyder vi tenker
på med hvit som stikkord. Tidligere tiders moralkrav
til ungdommen gjorde begrepet hvit brud til en
nødvendighet om en ville vise at en hadde fulgt
moralreglene. Det nyttet ikke med en smal rød stripe
nederst på kjolen.
Fred og fordragelighet knytter vi gjerne til den
hvite fargen. Vikingene satte et hvitt skjold i masten
når de hadde fredelig ærend. Fredsduen er hvit og
man vifter med et hvitt ﬂagg for å vise at en overgir
seg og ikke lenger vil stride. Men dette er ikke det
samme som underkastelse. En våpenhvile bør alltid
følges av forhandlinger om en varig fred som begge
parter føler seg komfortabel med. Gjerne der begge
parter gir etter på noen områder. Kan en da skape en
situasjon der begge parter føler at de har oppnådd
noe viktig, vil den hvite fredsduen kunne sveve fritt
over begge parters territorium.
I mange kulturer representer hvitt de gode makter
i motsetning til de onde, mørke. Fore eksempel
i uttrykk som hvit magi og svart magi. Dette er
også kalt nyttemagi og skademagi. Den svarte
magien skal jeg ikke gå nærmere inn på her. Hvit
magi i moderne forstand kan være at en utnytter
positive effekter som en med vitenskapelige
metoder kan påvise er der, men som en ikke kan
forklare med de samme krav til vitenskapelighet.
Et eksempel beskrives av Bjørn Hofmann i en
kronikk i Aftenposten 30.06.2002: Bruk av laser
på hjertemuskulaturen håpet man skulle bedre
blodgjennomstrømningen i den. Det gjorde den
St. Olavposten 4-2010

ikke. Det er lett å måle blodgjennomstrømningen,
men pasientene følte seg mye bedre etter
behandlingen! Og bedret opplevd almenntilstand
er mye vanskeligere å måle. Er ikke dette hvit magi? I
hvert fall til man ﬁnner ut hva som egentlig skjer ved
laserbehandlingen og kan forklare hvorfor pasienten
føler seg bedre.
Placeboeffekten av medisiner som i forsøk ikke
inneholder den aktive ingrediens man vil undersøke
effekten av, gjør i svært mange tilfeller at pasienten
føler bedring allikevel. Noen ganger like mye som
pasienter som ﬁkk det virkemidlet som var under
utprøving. Da sier legene at det blant annet kan være
omsorgen og at pasienten føler seg betydningsfull
ved å være med på viktige forsøk, som forårsaker
bedringen. Kanskje en form for hvit magi? Den
bør i hvert fall utnyttes for hva den er verdt. Om
en ikke legger inn mer enn hva den er verdt og
forsøker å forklare effekten ut fra mer eller mindre
oppdiktede fenomener som fortynningseffekt og at
vannmolekyler ”husker” hva som har vært oppløst
i vannet før det ble så uttynnet at sannsynligheten
for at det er ett molekyl igjen i 1 liter medisin, er
faretruende nær null.
Så, til slutt, noe mer fysisk påviselig med den hvite
fargen. Den er som kjent ikke én farge men alle
de ulike bølgelengdene som sollyset består av.
Når dette lyset treffer en ﬂate som reﬂekterer alt
lys, virker den hvit på vår hjerne. Vi er opplært til å
kalle det synsinntrykket for ”hvitt”. Undersøker vi
dette lyset nærmere, for eksempel ved å sende det
gjennom et glassprisme, ser vi at det består av alle
regnbuens farger. På skolen lærte vi at disse heter
Rødt, Orange, Gult, Grønt, Blått, Indigo og Fiolett, eller
Roggbiff som huskeregel. Det hvite kors kan da være
et symbol på at det omfatter alle nyanser av farger,
stemninger og forskjellige mennesker. Vi er samlet i
en enhet hvor vi arbeider for å oppnå edle, rene og
hvite mål i livet.
Ha en fortreffelig og fortsatt hvit vinter.
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Kulturaften i Losje VIII, Larvik
Tekst: Steinar Ytrevik
Foto: Åge Christensen og Steinar Ytrevik

Kaffe og snitter - alltid populært

Den fjerde oktober arrangerte Losje VIII, Larvik sin årlige
Kulturaften.
Losjens Kulturaften er en over førti år gammel tradisjon.
Brødre med ledsagere og enker etter avdøde Brødre blir
invitert til dette arrangementet. Det må også i denne
sammenheng nevnes at Losje VIII Larvik har 60 års
Åremålsdag til neste år.
I år hadde nesten førti gjester funnet veien til oss. I tillegg
hadde vi gleden av å få besøk fra Losje XI, Sandefjord.

Stemingsfullt i Ridderhallen
Kvelden ble innledet inne i Ridderhallen, som var satt spesielt i stand for anledningen. Drott Arild Fevang
ønsket de frammøtte hjertelig velkommen. Det ble så spilt noen vakre musikkstykker som skapte en god
stemning for de fremmøtte. Deretter slukket Jarl Thore Bjønnes lysene og førte de besøkende ut i salongen.
Kaffe, snitter og årer
Etter kaffe og snitter, var det tid for det tradisjonelle åresalget. I år som tidligere år, gikk pengene til St.
Olavshjelpens arbeid for Gurvika Feriested for funksjonshemmede ved Nevlunghavn. Over 3000 kr var
resultatet av åresalget. Vi vil si tusen takk til alle som kjøpte årer - noen handlet sågar i ﬂere vendinger.
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Hawaii i Larvik?
At sommeren i Larviksdistriktet kan by på sydlansk stemning vet alle som er kjent i distriktet. At Byen holder
seg med et eget Ukuleleorkester er nok ikke like kjent.
Østre Vestrum Ukulelelag var aftenens kulturinnslag. Dette er et lokalt orkester som synger og spiller
– nettopp – ukulele. De leverte ﬂotte sangnummer med en blanding av gamle schlägere og litt nyere
musikk. Alt akkompagnert av seks ukuleleer og én bassgitar. Med god vokal, en humoristisk rød tråd og en
uhøytidelig form ble stemningen svært god. De holdt publikum i ånde med taktklapp og allsang.
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Kake, trekning og gevinster – ”alle skal få”
Etter underholdningen, var det tid for mer kaffe og marsipankake før det ble trekning i kveldens årelotteri.
Mange vant ﬁne premier, men den største gevinsten ﬁkk vi alle i form av gleden av å kunne bidra til å hjelpe
andre.
Undertegnede vil takke alle frammøtte for en ﬁn kveld. Hvis jeg avslutningsvis skal trekke fram én person
i Losje VIII på bekostning av andre brødre som også yter sitt, må det bli Broder Knut Øyvind Lie. Fest- og
arrangementkomitéens aldri hvilende leder sto på både før, under og etter kvelden. Noe han også gjør i
andre sammenhenger. Tusen takk til Broder Knut Øyvind.

Drott Arild Fevang
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Broder Knut Ø. Lie og Broder Finn Ravn Karlsen
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Fellesmøte for vestlandslosjene i Haugesund
Hvert år i oktober har vestlandslosjene; Losje XII, Bergen, Losje XVII, Stavanger, Losje XX, Haugesund og
Losje XXI, Voss fellesmøte i Haugesund. I år var det Losje XII, Bergen som satte Losjen ledet av Drott Arthur
Farestveit, og vi var representert med totalt 16 brødre.
Vi ﬁkk æren av å ha besøk av RD; Ole Michael Granum, 2 R.Sk.sv; Leif Jørgensen, Drott Losje XX Haugesund;
Øyvind Naustvik, Drott Losje XXI Voss; Geir Nesheim og Hærmester Provinsiallosje Gula; Ellef Wahlstrøm.
Møtet ble gjennomført på en stilfull og ritualmessig måte.
Det var to ting som var spesielt for vår Losje denne dagen; Vi ﬁkk anledning til å ta opp en ny Losjebror;
Rune Rikstad, og ikke minst, vi tror for første gang i RHK Norge sin historie, og ha 3 brødre fra samme familie
(far og 2 sønner) i hirden; vi hadde 3 blad Sundt i hirden denne dagen; far Thorleif Sundt som Skattmester
(vikarierende), sønn Ben Sundt som Lendermann og sønn Roar Sundt som Skald (vikarierende). Totalt deltok
55 brødre på årets fellesmøte. En stor takk til Losje XX, Haugesund som var vertskap for årets fellesmøte og
som igjen satte en ﬂott ramme rundt det hele. Vi ser alle frem til neste fellesmøte.
Jarl Losje XII, Bergen
Audun Skauby
Til høyre.,fra v.; Drott Losje XII, Bergen, Arthur Farestveit
Lendermann Ben Sundt, vikarierende Skald Roar Sundt,
Vikarierende skattmester Thorleif Sundt og Riksdrott Ole
Michael Granum.

Til venstre,fra v; Drott Losje XII, Bergen Arthur Farestveit, den
nye Losjebror (som ble tatt opp på fellesmøte) Rune Rikstad
og Riksdrott Ole Michael Granum.

Broder Willy er tilbake!
Broder Wlly Laursen fra Losje St. Olav III Kongsberg er tilbake som Rikskansler.
Helt siden han gikk av som Rikskansler i 2008 har Riksrådet benyttet seg av
hans store kunskaper om Ordenens forretningsdrift.
Riksrådet er nå fulltallig og undertegnede er svært takknemlig for at Broder
Willy igjen vil trå til i dette viktige og ansvarfulle embede.
Riksdrott
St. Olavposten 4-2010
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Førstehjelpskurs i Losje XXII
”Vår drott er meget opptatt av sikkerhet og hva den enkelte bør gjøre hvis
uhellet skulle være ute, det være seg sykdom, brann, ulykke og eventuelt
andre ting. De ﬂeste av oss hadde gjennomført et førstehjelpskurs tidligere,
men at en oppfrisking var ønskelig. I denne forbindelse gjennomførte vi et
komprimert førstehjelpskurs i livredning på vårt ettermøte den 27.04.10.
Vi engasjerte Røde kors som ﬁkk en time til rådighet, en del med praktisk
rådgivning og en del med trening på medbrakte dokker. I den første delen
ﬁkk vi råd/veiledning på hvordan vi skulle
opptre samt gjøre av tiltak ved en eventuell
ulykke/sykdom. I den andre delen ﬁkk alle
prøve praktisk livredning på dokker.
Konklusjonen etter denne gjennomgangen
var at dette var meget nyttig. Det vi også
registrerte var at det hadde skjedd store endringer med hensyn til
gjennomføringen av den praktiske livredningen.
Anbefales også for andre losjer.
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Oddbjørn Berg, (bildet over) leder temakomiteen.

Drott Arne Skive

Ankergjengen fra Losje V Fredrikstad på tur til Marinemuseet i Horten.
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Fra venstre.
Bjørn T Edvardsen - Ingard Jensen - Hans Ødegård – Bjørn A Edvardsen – Otto Strømbeck – Johan Gjevikhaug –
Thorbjørn Andersen – Finn Gulichsen – Ole Mostad – Lorentz Krogstad - Knut Leira – Rolf Ytterstad – John Vister.

Mandag 10.mai stilte Johan Gjevikhaug med minibuss som vi hadde leid, han stilte på parkeringsplassen ved
eldresentret kl.0930. Alle var på plass og ferden startet mot Moss. Ferden gikk så med Bastø Fosen til Horten.
Vi ankom Marinemuseet kl.1130 vi hadde bestilt guide som var på plass og guidet oss rundt og ga oss en
fyldig og ﬁn omvisning og historikk. Det var veldig interessant.
Klokken 1400 gikk ferden videre til Sandefjord hvor vi skulle med Color Line til Strømstad. Da vi kom om bord
hadde vi bestilt bord i bufe restauranten. Vi skulle spise og nyte god drikke for de som kunne. Da maten var
fortært var det Taxfri butikken som skulle besøkes.
Turen over fjorden ble ikke lang, praten gikk livlig dagen hadde vært helt topp.
På turen fra Strømstad til Fredrikstad var det Ingard Jensen som var sjåfør, jeg går ut fra at de på forhånd
hadde trukket lodd. Vi var tilbake ved 2000 tiden. Men vi gir en stor takk til våre sjåfører vi er heldige som har
slike i vår ankergjeng.
Igjen en vellykket dag
Referent Thorbjørn Andersen
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Fint tiltak
I sommer, den perioden av året hvor vi ikke mottar noen St.Olavpost, har
Losje St.Olav XXII Stiklestad hatt et lite forsøksprosjekt gående.
Vi laget oss vårt eget Losjehefte, kalt ”For Ordenens vel og beste”, som ble
distribuert til alle Brødrene i vår Losje.
Etter hvert ble også Brødrene i våre ”nabo”-losjer XIX Trondheim og XXV
Steinkjer med.
Innholdet i heftene ble laget av Brødre i disse Losjene som hadde
”skrivekløe” i sommerhalvåret.
I tillegg ble en god del av innholdet funnet på internett.
Utover det å lage spennende og interessant lektyre var også tanken
bak dette heftet å inspirere og motivere Brødre til å dele sine tanker og
kunnskap om
forskjellige Ordensrelaterte tema. Håpet var at denne motivasjonen også ble tatt med inn i Ridderhallen
slik at vi ﬁkk gode innlegg og delte gode tanker under det egentlige ”For Ordenens vel og Beste” i vår
møteagenda.
Med Broderlig hilsen
Stig Rønning, Kansler Losje XXII Stiklestad

40 års Hederstegn i Losje XV Gjøvik
Broder Georg Bakke (bildet) ﬁkk under Losjemøtet den 29.11 tildelt
Hederstegn for 40 års medlemskap av Riksdrott.
Broder Georg ble tatt opp i Losje XV den 31.11.70 og det var også her han
ﬁkk Riddergraden den 12.3.73. Arbeidssituasjonen gjorde at han søkte om
overføring til Losje XVIII Lillehammer. Her ble han en av charterbrødrene
og det var her han hadde sin imponerende embedsperiode: 6 år som
Drott, 5 år som Jarl, han var også Kansler, og 2. Skutilsvein samt at han
hadde verv i mange komiteer.
Etter nesten 30 år i Losje XVIII kom han ”hem att” til losjen på Gjøvik i 2007,
også her ble han embedsmann, men etter hvert så satte helsa en stopper
for det mer aktive losjeliv, men han har så absolutt ikke trukket inn årene.
Han har hele tiden vært aktiv i høygradene og er klar for 12. Grad på
nyåret.
Broder Georg er en mann med glimt i øyet og med en god, ofte treffene
replikk, når han vil rose eller rise. Han roser nok mer enn han riser, men når
det er noe som han mener må sies i fra om så gjør han det.
Mjøslosjene, og da ikke minst Lillehammerlosjen, møtte mannsterke opp
for å hylle en markant losjebroder som har satt spor etter seg og fått
mange venner i vår Orden.
Kvelden ble avsluttet med taler og blomster som seg hør og bør.
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Brødre som har gått bort:
Neste nummer kommer ut 15. februar
2011.
Materialfrist
15. januar.
Redaksjonen ønsker
dere alle en god og
fredfull jul og et godt
nytt år.

Andreassen, Tor J. S., Losje IX
Født 14.05.1923 Død 19.10.2010
Joachimsen, Asbjørn, Losje VIII
Født 22.03.1921 Død 30.09.2010
Ansteensen, Øyvinn, Losje VIII
Født 28.12.1924 Død 27.08.2010
Hovland, Asbjørn, Losje VI
Født 11.02.1923 Død 24.08.2010

Vi lyser fred over deres minne
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 Jan Gunnar Olsen jagolsen@online.no
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Vi ønsker nye
Brødre
velkomne i vår
Orden:

Losje I
Losje XVI
Losje XIX
Losje IX
Losje XIV
Losje XXI
Losje XXI
Losje XII
Losje XXVI
Losje XXVI
Losje XVI
Losje IV
Losje IV
Losje XXII
Losje XVIII
Losje XVIII
Losje XIX
Losje XXV
Losje XXV
Losje XVI
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3-2008

Wangen Steinar
Syljusveen Jan
Woje Tore
Hansen Per Morten
Kannemeyer Brian Norman C
Førde Arne
Brunborg Asle
Rikstad Rune
Granås John Alf
Juvik Ove Børresen
Teigen Vidar
Johansen Stian
Myrvold Martin Alm
Flataker Stein Ketil
Johansen Sigurd
Bræin Tore
Skaalvik Terje
Austmo Leif Jostein
Tønne Per Gunnar
Gillberg Jan Stene

15.11.2010.
04.11.2010.
04.11.2010.
03.11.2010.
03.11.2010.
01.11.2010.
01.11.2010.
30.10.2010.
25.10.2010.
25.10.2010.
21.10.2010.
14.10.2010.
14.10.2010.
12.10.2010.
30.09.2010.
30.09.2010.
23.09.2010.
02.09.2010.
02.09.2010.
26.08.2010.
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RETURADRESSE:
RHK-Norge
St. Olavposten
Postboks 1110
2806 Gjøvik

Nysnømorgen i skogen
Skinnende hvitt og stille
i de store haller.
Alle spor sover hos sin fot, ingen
griffel har ennå skrevet
Tid på evighetens tavler
I denne blivende avskjed
hvor alle ting forlater seg selv
ved å synke inn i seg selv –
i denne forseglede time
før begynnelsen
og etter slutten
aner du
at bare den foldede vingen
kan nå stjernene.
Den som ikke søker,
blir funnet.
Hans Børli

