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Høyverdige Riksdrott har ordet:

Gode Ordensbrødre
Når du leser dette har vinteren sluppet taket og våren kommet til de ﬂeste
av oss. Med den kommer også arbeidet med å rydde opp etter vinteren.
Det er travle hender som samler skrot og søppel som har kommet til syne
etter at snøen forsvant.
Våren er en tid hvor det spirer og gror i naturen rundt oss. Dagene blir
lengre og optimisme og arbeidsglede hersker. La oss alle ta med disse ﬁne
egenskaper også inn i Ordensarbeidet.
Kanskje trenger også vi litt støvpussing av de løfter vi har avgitt til Ordenen og Losjene.
Slik at de kan stråle og være en rettesnor for oss alle i det daglige liv.
Vi har så lett for å glemme slike ting i vårt daglige strev med jobb, hage, hytte osv.
Vårt Broderskap, våre tanker, ideer og ikke minst våre løfter blir viktige for oss alle, når vi
ser på hvordan verden utvikler seg rundt oss. Husk at vi alle kan være med på å forme vår
verden. Lykke til!
Denne tiden har også vært travel for Rikshirden. Det har vært avholdt Generalforsamlinger
og Installasjoner. Planer og budsjetter er lagt for neste semester. Det er en stor dag for
de Embedsmenn som er valgt, og gir oss i Rikshirden anledning til å treffe mange Gode
Ordensbrødre på ”hjemlige” trakter. Dette setter vi stor pris på.
Riksrådet arbeider for tiden med opplegg og innhold til høstens Drott-/Hærmestermøte.
For første gang skal vi nå avholde et felles Drott-/Hærmestermøte. Vi tror at dette vil være
viktig i arbeidet med å knytte de ulike Kapitéler tettere sammen. Riksrådet og Hovedlosjen
arbeider også tett sammen i Samarbeidsutvalget med alle de viktige saker knyttet til selve
sammenslåingen. Selv om det ennå er litt tid til 2012, så går som sagt tiden fort og det
er mye som skal gjøres. Det er mange Gode Ordensbrødre som her er med å gjør en stor
innsats for vår Orden. Vi er dem stor takk skyldig.
Gode Ordensbrødre, sommeren nærmer seg, og med den så tar vi en liten pause i
Losjemøtene. La oss likevel ikke glemme våre idealer, og la oss ta vare på hverandre.
Sommeren kan være en tung tid for enkelte, og det å holde kontakten er svært viktig.
Riksrådet ønsker alle våre Brødre med familier, samt våre Søstre i Losje Valkyrjen en lang
og solrik sommer, og vi ser frem til å møtes til høsten.
GOD SOMMER
Med Broderlig hilsen
Odd Caspersen
Riksdrott
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St. Jakobs relikvieskrin
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Santiago de
Compostela
Et eldgammelt pilegrimsmål

I

middelalderen var Santiago de Compostela i det nordlige Spania ett av de viktigste mål en
pilegrim kunne ha. Fullt på høyde med Roma og Jerusalem.

Her skal, ifølge legenden, apostelen Jakobs grav beﬁnne seg. Jakob led martyrdøden i år 44 da han ble
halshugget i Jerusalem på kong Herodes Agrippa I,s ordre. I følge tradisjonen hadde han misjonert i
Spania. Da muslimene etter hvert erobret Palestina så førte Jakobs disipler hans levninger til Spania:
” En legende fra 800-tallet forteller at etter Jakobs martyrium brakte hans disipler Athanasius og Theodor
legemet ombord på et skip og lot en engel styre det. Mange mirakler skjedde under transporten; selv
Spanias dronning skal ha omvendt seg. Skipet landet i Galicia (Nord-Spania), nøyaktig samme sted hvor
Jakob gikk i land da han misjonerte i Spania, hvor hans disipler begravde ham i Iria Flavia og bygde en
liten kirke over graven. Da disiplene døde, ble de begravd sammen med ham.
St. Olavposten 2-2009
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Da de siste kristne samlet seg i Nord-Spania for å drive muslimene
ut av landet, så eneboeren Pelayo en natt en gang mellom 824 og
829 et uforklarlig lys fra en busk. Dette lyset kom igjen natt etter natt,
og til slutt ga han biskop Theodemir av Iria Flavia beskjed. Han lot
busken grave opp, og under den fant man legemene til Jakob og
disiplene. Da kong Alfons II ﬁkk høre om det, bygde han en kirke over
graven. En annen versjon sier at biskopen i 830 ved stranden fant den
ødelagte sarkofagen til Jakob på et sted som kaltes «Campus Stella»,
stjernemarken. Iria Flavia var etter tradisjonen stedet hvor Jakob gikk i
land da han kom til Spania for å misjonere.”(www.katolsk.no)

Veien inn til Santiago de Compostela var
markert med St. Jakobs merke, kamskjellet. Disse merkene var nedfelt i fortauet
med 30 - 50 m. mellomrom

Ut på tur, aldri sur!

Hit til apostelen Jakobs grav kom pilegrimer fra hele den kristne
verden, inkludert Norge. På 1000- og 1100-tallet ﬁkk valfartene til
Santiago stadig større omfang. I den senere middelalder var Jakobs
relikvieskrin i Santiago de Compostela et av de største valfartssteder
i kristenheten, større enn både Jerusalem og Roma. Det var mye
på grunn av hans rolle som mektig beskytter av kristenheten mot
muslimene
Den franske revolusjon brakte imidlertid pilegrimsstrømmen
nesten til opphør og det var ikke før general Franco gjennopplivet
tradisjonen under den spanske borgerkrigen og gjorde St. Jakob
til Spanias skyddshelgen og hans minnedag, 25. juli, til Spanias
nasjonaldag at pilegrimsvandringen kom i gang igjen. I dag besøkes
Santiago de Compostela av en million mennesker/pilegrimer hvert
år.
I denne millionen inngår i år også vår lille pilegrimsgruppe. Denne
gruppa besto av deltakere fra en norsk helsestasjon i Spania. Her
var det både friske og i varierende grad syke mennesker som alle så
fram til å oppleve det spesielle i å få gå siste delen av den berømte
pilegrimsveien og være med på pilegrimsgudstjenesten i den
imponerende katedralen.
Utenfor selve byen møtes de forskjellige pilegrimsledene på et
sted som heter Monte do Gozo, som betyr Gledens fjell. Dette
navnet kommer av, at her ser pilegrimen for første gang tårnene på
katedralen over St. Jakobs grav. Det er nå bygget opp et gedigent
vandrerhjem og en campingplass med plass til nesten fem tusen
mennesker her. Det var fra dette stedet vi bega oss tidlig en
søndagsmorgen for å rekke pilegrimsgudstjenesten i katedralen.
Denne siste delen av pilegrimsleden var merket med kamskjell
(St. Jakobs merke). Disse var nedfelt i fortauet med passende
mellomrom helt fram til bestemmelsesstedet. På veien var det også
små kirker, kors og helgenﬁgurer som middelalderens pilegrimer
kunne hvile ved og fremsi sine bønner, men her var det også nyere
monumenter som viste at hele denne pilegrimsbevegelsen var i
høyeste grad levende også i vår tid.
Det som gjorde størst inntrykk på vandringen var imidlertid ikke
disse gamle eller nye minnesmerkene, men menneskene vi traff. Vi
gikk jo denne veien for kuriositetens skyld, men for mange av de
vi møtte var det i høyeste grad alvor. Størst inntrykk gjorde en ung
spanjol som skulle fram til katedralen og St. Jakobs grav for å be om
helbredelse for sin kreftsyke mor. Han hadde gått i mange dager og
sovet der det falt seg og nå sto han ved målet, oppspilt foran møtet
med helligdommen, men også dypt bekymret for sin mor som han
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Inne i kirken:
ikke hadde hatt kontakt med siden han hadde reist.
I øsende regnvær nådde vi frem til den imponerende plassen
foran katedralen (Praza do Obradoiro). Vi hadde litt tid på oss
før gudstjenesten slik at det ble tid til å bese katedralen. Her
var det mye interessant ikke minst for en som var opptatt av
symboler. Vi ﬁkk også muligheten av å se relikvieskrinet til St.
Jakob som hadde sin plass i en krypt under alteret.
Så var det klart for pilegrimsgudstjeneste. I den nesten fullsatte
katedralen ledet biskopen av Santiago menigheten gjennom
preken, bønn og nattverd. I en slik pilegrimsgudstjeneste
nevnes også de tilstedeværende pilegrimsgruppene og denne
gangen var det foruten oss også en gruppe tyskere. I enhver
katolsk messe hører også et røkelseskar til, men vanligvis er
dette en beskjeden sak som presten går rundt altere med,
men her var det andre dimensjoner. Dette røkelseskaret var
på hele 50 kilo og var 1,5 meter høyt. Det hadde et eget
navn, Butafumerio, og ble første gang brukt i 1554. Det sies at
hensikten den gang var at når katedralen ble fylt opp med 3000
mer eller mindre uvaskede pilegrimer så måtte en ty til kraftige
virkemiddel for at prestene skulle holde ut. Dette er selvfølgelig
en uærbødig påstand, men det var uansett et imponerende
syn da Butafumerioen svingte høyt over oss under sluttsalmen.

Også her var den Sorte Madonna

Etter gudstjenesten ﬁkk vi beskjed om at biskopen syntes
vår gruppe., der friske mennesker hjalp syke fram til St.
Jakobs grav, var i ekte pilegrimsånd så han utstedte derfor
pilegrimssertiﬁkatet til oss alle.
I gamle dager fortsatte pilegrimene sin ferd etter at de hadde
besøkts Jakobs grav. Sluttmålet var Kapp Finisterra, der
datidens mennesker var sikker på at det var verdens ende
(Finis Terra = slutt på verden). Vi reiste også ut til dette spesielle
stedet, denne gang med buss, men det er en annen historie.
(O.M.G.)
Over: Det eldgamle symbolet med
korset innskrevet i en sirkel hadde
også sin variant her.
Under: ”Botafumerio” i sving over
kirkelyden.

Oslo Losjen fyller 100 år.
av Broder Trygve Jarholt

Oslo Losjen har akkurat hatt sitt 99 års
åremåls dag. Den gikk veldig stille for seg.
Neste år passerer den andre Losjen i vår
Orden 100 år.
For 100 år siden het ikke Oslo, Oslo men Christiania.
For 100 års siden var det 230.000 innbyggere i en
by i eksplosiv vekst i befolkning. En innﬂytterby.
Nå nærmer Oslo seg 600.000 innbyggere, og er en
innﬂytterby i høy grad med fortsatt stor vekst. For
100 års siden hadde Norge, med Christiania som
hovedstad, fått egen regjering og egen Konge. I
dag er fortsatt regjeringeringen samlet akkurat i
Oslo. Siden 1910 har det skjedd mye.
Christiania har skiftet navn til Oslo,
Vigerlandsparken ble bygd, etablering
av industrien langs Akerselven,
2. Verdens krig, etablering
av drabantbyer, T-bane,
avindustrialiseringen som
medførte ﬁnans sentrum på
Aker Brygge og Skøyen.
Hva er det som særpreger
byen; er det

kun en Tigerstad? Hvordan kan en relativt liten Losje
klare seg i denne smeltedigelen? Vi tok en uformell
samtale med Losjens - Drott Svein Mathisen for å
ﬁnne ut av dette og hvordan de har tenkt til å slå på
”stortromma” i 2010. Lørdag 20. Mars gjennomføres
selve 100 års jubileumet Losje møte. Samme dag er
det Riksting i Oslo og dagen før er det arbeidsmøtet
i Rikststinget. Det er mye som skal forberedes og
dagene går raskt mot jubileumet.
Om Losje IIs Drott Svein Mathisen.
Svein Mathisen du er fra Tigerstaden.
Hvor vokste du opp og hvordan var barndommen din?
Mine første leveår i Oslo hadde jeg i Maridalsveien
ved bussgarasjene på Bjølsen.
I 1949 ﬂyttet mine foreldre, en eldre søster og jeg
til Ekeberg hvor jeg hadde min barndom. Den
gang var Ekeberg å betrakte som å bo på landet.
Fotballslettene hvor Norway Cup arrangeres lå der
den gang som de gjør i dag. Den gang var det ﬂere
bunkere etter tyskerne som ble en tumleplass for oss
småguttene.
Mine første skoleår gikk jeg på Bekkelaget skole,
senere ble vi overført til Ekeberg Skole. Vi hadde
St. Olavposten 2-2009

ﬁne friluftsområder rundt der jeg bodde, Brannfjell
mot øst og området rundt Ekebergparken og
Ekebergrestauranten i syd. Blokkene vi bodde i var
ett av de første byggeprosjektene til OBOS, i og
med at alt var nytt ved innﬂytting var det naturlig
nok yngre mennesker som ﬂyttet dit. Resultatet
var at vi var mange barn i omtrent samme alder.
Ja, vi var faktisk så mange at det ble arrangert en
egen Olympiade der ”Ekeberg Olympiaden” hvilket
selvfølgelig var meget populært for oss barn. Så
noen Tigerstad har jeg aldri hatt noen føling med.
Som en motpol til nettopp det kan nevnes at det
gresset ca. 100 sauer på slettene der den gang.
Du ble medlem av RHK i 1988 – hvorfor ble du medlem
av Losje II RHK?
Det startet faktisk at jeg ble invitert med på
Julebordet til Losje II i 1987 av en studiekammerat
fra Markedsføringshøgskolen Arne Steinsbø.
Det var en meget hyggelig kveld i trivelige lokaler
med et helt maleri galleri av mange ærverdige og
prominente personer. Jeg ble ærlig talt nysgjerrig
og ﬁkk jo også en del forskjellige svar på hva man
egentlig foretok seg. Nå kjente jeg Arne ganske godt
så for meg ga det en forvissing om at det lå noe
mer mellom veggene i disse lokalene enn bilder og
hyggelige mennesker. Så da jeg ble forespurt om
jeg kunne tenke meg å bli opptatt i denne Losje var
mitt svar ja. Br. Bjørn H. Johansen var Drott i Oslo
den gang. Jeg tatt opp i 1. Grad den 15.februar 1988,
hvilket var en ﬁn opplevelse. Det jeg husker best
fra den gangen var alle de vennlige og hyggelige
Brødrene. Deres væremåte og varme virket ekte,
hvilket ga meg en god følelse av ro og trygghet i
deres samvær.
Hva har forandret seg siden du ble medlem?
Den største forandringen må sies å være at vår
Orden nå fått 33 Grader mot tidligere 3 Grader.
Faktum er at jeg i dag har en helt annen forståelse
for betydningen av det vi foretar oss i de tre første
Gradene enn hva jeg hadde før jeg valgte å gå videre
i Gradene.
Hvordan arter det seg for din egen og den enkeltes
utvikling?
For min egen del har Studiekveldene vært svært
viktig. I den forbindelse må jeg presisere at dette
gjelder studier i alle grader. Selv studier i en og
samme grad kan være forskjellig, alt etter hvem som
deltar og hva man diskuterer.
Jeg føler selv at jeg gjennomgår en utvikling og at
jeg har blitt mer ydmyk i min væremåte. Ut fra de
positive tilbake meldingene jeg mottar fra Brødre,
så føler jeg så absolutt at vi er på riktig vei mht.
egenutvikling.
St. Olavposten 2-2009

Drott i St. Olav Losje II Broder Svein Johan Mathisen

Hvordan har Losje II endret seg?
Til sammenligning med når jeg begynte i 1988 så har
det skjedd store endringer.
Nye kreative og aktive Brødre har begynt i Losje II,
dette har gitt utslag i en mer aktiv deltagelse både
under selve Losjemøtet og under Brodermåltidet.
På den annen side så stiller de samme Brødrene
større krav til innhold på Losjemøtene og
Studiekveldene.
Etter at Losje II gikk over til å drøfte et nytt tema på
hvert møte, under ”For Ordenens vel og beste”, har
kvaliteten på møtene merkbart bedret seg.
Hvor mange medlemmer har Losje II og hvordan har
medlemstilveksten endret seg de siste årene?
Losje II har i dag 53 medlemmer, hvilket har holdt
seg noenlunde stabilt siden jeg ble tatt opp. Selv om
vi har hatt opptak av nye Brødre så har også andre
igjen falt fra av naturlige årsaker. Vår målsetting
i år er opptak av seks nye brødre, to av disse er
allerede klare for opptak. Losje II har vært igjennom
et generasjonsskifte hvilket gjør en sårbar med at
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ﬂere Brødre går bort over kort tid. Ut over dette har
stabiliteten i medlemsmassen vært god.
Hvordan fungerer selve Losje møtene og hvordan klarer
man å skape broderskap i Tigerstaden?
Tigerstaden ja……….jeg vil starte med Tigerstaden.
Når man bor i Oslo er man i større eller mindre
grad anonym, man er stort sett kun på nikk med
naboen når man bor i blokk, i villaer og rekkehus er
kjennskap eller vennskap til naboen større.
Selv om jeg er født og oppvokst i Oslo kan jeg faktisk
gå i byen en hel dag uten å se eller treffe noen
kjente. Mange synes dette er greit, personlig synes
jeg dette gir et kaldt miljø.
Nettopp av denne årsak mener jeg Losje II har
virkelig noe å tilby ved et Broderskap i Losjen.
På våre møter i Oslo hersker det et godt og varmt
vennskap mellom Brødrene, dette kan føles straks
man kommer innenfor dørene i Brobekkveien. Her
gis det varme håndtrykk, klemmer og vennlige ord.
Typisk for Tigerstaden?....................ubetinget nei. Når
så selve Losjemøtet starter kan man faktisk kjenne
en indre ro senke seg over enkelte. Møtet følger sine
faste ritualer helt frem til posten ”For ordenens vel
og beste”. Under denne post diskuteres et tema som
brødrene har fått oppgitt på forhånd. På denne måte
har alle en mulighet til å forberede et evt. innlegg.
Skald baserer også sine ord på dagens tema. Ved
lukning av møtet avslutter gjerne Jarl med noen få
ord ”før aftenrøden”. Normalt prøver vi å begrense
møtets lengde til to timer. Det skal være tid og rom
for en mer uformell sosialiering som skjer i vårt
”vannhull”.
Om ett år smeller det – er Losje II godt forberedt til 100
års jubileet?
Ja, nå går det virkelig fort, det er korrekt at det er
ganske nøyaktig ett år til det virkelig store jubileet
for Losje II. Tenk……………100 år!!!
Jeg kan ikke si at vi er godt forberedt ennå, men vi
har fått de viktigste brikkene på plass, og da tenker
jeg selvfølgelig på hvor vi skal arrangere jubileet.
Så i tiden fremover nå blir det en hektisk periode
for !00 års komiteen og Losjens Brødre. Nå starter
arbeidet med å få de små brikkene på plass.

Hvor vil Losje II ha sitt jubileums arrangement?

Losje St. Olav I
Dette skulle jo være en positiv overraskelse!
Hovedarrangementet skal gjennomføres i særdeles
ærverdige og ﬂotte lokaler.
Vi har vært så heldige og fått leid Losjehall i Den
Norske frimurerordens stamhus lørdag 20. Mars i
Oslo, som ligger rett ved siden av Stortinget.
Selve Jubileumsbanketten vil foregå i frimurernes
festlokale på samme sted.
Så gled dere Brødre, dette er lokaler med stil,
atmosfære og gamle Losjetradisjoner.
Losje II vil også stå som vert av Rikslosjen – hvor vil
Losjen arrangere det?
Arbeidsmøtet på fredag og bespisningen om
kvelden vil ﬁnne sted i Oslos eldste restaurant,
Engebret Café, på Bankplassen. Stedet som feiret
sitt 150 års jubileum i 2007 har sjarmerende lokaler
som oser av tradisjon og historie. Fra gjestelisten
på slutten av 1800 tallet kan nevnes Asbjørnsen,
Bjørnson, Ibsen og Johannes Brun.
For øvrig kan det nevnes at Losje II hadde sine første
Losjemøter nettopp i dette området. Gamle Raadhus
som ligger et kvartal unna var Losje IIs ”barselseng”.
Så selv om Losje lokalene er ﬂyttet ut av sentrum så
vil selve arrangementet til neste år skje nettopp der
”det startet”.
Hva er det du som Drott ønsker å legge vekt på for
Losjen under 100 års jubileumet??
For meg er det viktigste at vi i vår Orden har klart å
bevare og holde i hevd gamle Losjetradisjoner som
vi har arvet fra våre tidligere Ordensbrødre, se bare
på våre ritualer. De har riktig nok gjennomgått noen
tidsmessige tilpassninger, men ellers så følger vi de
”gamle” som ble tatt med til Norge fra Amerika.
Mye har forandret seg siden den gang, se på byen
vår, se på bilene, se på hvordan folk går kledd.
Men en viktig faktor har ikke forandret seg, og det
er målsettingen i vår væremåte ovenfor Brødre og
andre medmennesker.
Disse personlige egenskaper er tidløse, da de bygger
på våre indre holdninger og normalnormer. Det

II Oslo 100 År
er viktig at vi bevarer nettopp disse holdninger
og normer, og videreutvikler disse gjennom vårt
Losjearbeide.
Jeg ﬁnner det derfor riktig i anledning av 100 års
jubileumet å sende en takk og mine varme tanker
til våre tidligere Brødre i Losje II, som gjennom
entusiastisk arbeide, ritualer og symbolikk, har klart å
bevare denne gode Broderånd uforandret gjennom
100 år. Derfor er det litt symbolikk, og for meg viktig,
å holde vårt arrangement nettopp i lokaler hvor også
våre tidligere Ordensbrødre har vært.
Hvorfor skal Ordensbrødre i andre Losjer besøke Losje II
akkurat den dagen?
Flossete sagt, de får bare denne ene muligheten til
å komme på et slikt 100 års jubileum i Losje II, ingen
av oss kommer til å oppleve 200 års jubileet i Oslo
Losjen.
Nei, for å være helt ærlig så blir det en opplevelse
å få være sammen med mange kjente og kjære
Ordensbrødre under en VIRKELIG festbankett
særdeles fornemme lokaler. Det må bare oppleves!
Og festbankett blir det, for kjære Ordensbrødre, på
banketten skal vi ha med våre damer! Jeg håper
og tror at innholdet og rammen på både jubileums
møtet og festbanketten skal gi virkelig gi varige
minner til de som er tilstede.
Dette er jo en glimrende anledning til å oppleve en
minnerik helg i Oslo sammen med sin kone eller
samboer.
Til informasjon så arbeider nå 100 års komiteen med
å ﬁnne en attraktiv aktivitet på lørdag formiddag for
ledsagere og ellers de som måtte ønske å delta.
Nå er Losje II ferdig med 100 års jubileumet; hva tror du
er det viktigste Losjen i Oslo må lykkes med i de neste
årene?
Ubetinget rekruttering. Det viktige arbeidet med
å få vår Orden til å vokse er helt nødvendig for vår
Ordens videre eksistens.
I og med at rekruttering og opptagelse må skje i den
enkelte Losje, så blir dette Losje II’s absolutt viktigste

oppgave i årene fremover. Men vi må selvfølgelig
ikke glemme verdisubstansen vår Losje, det er våre
eksisterende Brødre.
Parallelt med et intensivt rekrutterings arbeid, må
vi videreutvikle kvaliteten og innholdet av våre
Losjemøter samt i ennå større grad få Brødrene
engasjert til å delta på studiekvelder.

Oslo er en travel by, masse fritids aktiviteter, kultur,
fotball andre Ordner og mennesker som gjør karriere
– hvilket rom er det for en Losje som Losje II.
Det er helt korrekt at Oslo er en travel by, følgelig er
den største konkurrenten til vårt Losjearbeide faktisk
TID.
Alle har mer eller mindre en full agenda med
gjøremål, egne, barns, ektefelles og jobb. Samtidig
som det reises meget mer i dag en tidligere. Dette
kommer klart frem blant våre eldre Brødre, som er
borte i lengre perioder av gangen.
Vår Ordens formål føler jeg er riktige og gode og
fundamentet den bygger på er interessant, likeledes
våre Ritualer.
Jeg mener det er behov og rom for en Losje, som
Losje II, i Oslo.
Vi må bare som tidligere sagt tilpasse innholdet i
våre ettermøter, dog på en slik måte at dette ikke
skjer på bekostning den Broderånd som er skapt i
vår Losje. Nei, heller på en slik måte at den styrker
denne og videreutvikler den.
-----------Vi ser at Svein gleder seg til 100 års jubileumet. Det
er masse som skal forberedes og avtales. Det er
mange som skal kontaktes. Det er mange personer
som skal tilfredsstilles. Men det er et stor milepæl for
en Losje å bli 100 år. Han kommenterer tilslutt at det
vil gå bra; med støtte fra RiksRådet, men ikke minst
gjennom en stor tilstrømning av Ordensbrødre fra
hele landet med sine damer. Men det er ikke noe tvil
om at han tenker igjennom hvordan han skal få til et
vellykket 100 års jubileums Losje møte og fest, samt
at han er klar for et Riksting. Det kommer til å skje
mye i Oslo Losjen i 2010.

Lyngørporten 2009
Gode Ordens Brødre
En stemningsrapport og hyllest til Broder Halvor
Smeland og Losje XXIV Arendal som for fjerde året på rad
arrangerer en samling i Lyngørporten.
Dette er fra to Brødre som har deltatt 3 ganger og
som ganske sikkert vil delta neste gang også. Ryktet
sier at kokkene vil lage maten vi skal spise senere på
kvelden, mens vi sitter og koser oss med et glass vin
og ser på hvordan de jobber. Noe å ta med seg hjem til
”morsdagen”?
Men tilbake til årets happening.
Den startet med et fantastisk måltid (lunsj) før Broder
Halvor Smeland og Drott Asbjørn Ribe ønsket oss
alle velkommen. Vi ﬁkk et glimrende foredrag av
professor Hans Herlof Grelland. Hans spesialfelt
var noe så langt fra hverandre som kvantefysikk og
ﬁlosoﬁ. Vi tar ikke for hardt i når vi sier at forsamlingen
var lydhør og at alle ønsket han velkommen tilbake
for å fortsette der han slapp.
Etter en pause ﬁkk vi en reise til Malta, som pirret oss
til et besøk. Noe pensjonsplanlegging ble det også tid
til før middag. Kvelden ble avsluttet med et hyggelig
sosialt samvær som for enkelte varte ut i de små
timer.
Søndagen startet med frokost med en fantastisk
soloppgang som ramme for måltidet. Dette var dagen
for Losjearbeid. Verdige Riksdrott Odd Kaspersen
orienterte fra Rikslosjen og holdt et inspirerende
foredrag om symboler og deres betydning.
Etter dette kom turen til Broder Ivar Sørensen fra
Losje X Skien, som hadde et ﬂott foredrag om
Etikette. Dette fenget og skapte ﬂere spørsmål og
diskusjoner som gjorde at han ikke ble ferdig. Vårt
ønske er at dette kan fortsette som tema neste år.
Verdige Riksskald tok for seg Høygradenes
muligheter og veien videre, hvordan vi hele tiden
kommer tilbake til Symbolgradene og deres
betydning i Losje arbeidet.
Losje XXIV Arendal står åpne for forslag til temaer for
neste Lyngørporten samling 6. og 7. februar 2010.

Sosial forbrødring

Med Broderlig Hilsen
Broder Stein Gusdal, Losje IX Tønsberg og
Broder Vidar Nilsen, Losje XI Sandefjord.
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Losje Valkyrjen IX Stavanger
Jeg sitter og kikker på et innlegg i Valkyrjen-Posten
fra 1999 om Losjesøstre fra Hamar som reiste til
Stavanger for å delta på vårt 10 års jubileum, og
gjestenes inntrykk av denne ﬂotte feiringen. Det er
minnerik lesning.
Nå har det gått enda 10 år, og vi i Losje Valkyrjen
IX i Stavanger kan se tilbake på nok et vellykket
arrangement med Losjesøstre fra 10 av landets
Losjer til stede.
Den 21. februar 2009 kunne Losjen feire sitt 20 års
jubileum.
Mer enn 60 Søstre prydet Hallen under et høytidlige
og stemningsfullt jubileumsmøte ledet av vår unge
og entusiastiske, Verdige President Alice Idsal Årthun.
Hennes hovedtale og tilbakeblikk på Losje Valkyrjen
IX’s 20 år, grep oss alle. Det fulgte så hilsener med
mange gode ord til jubilanten og gaveoverrekkelser
fra Landsrådet og de gjestende Losjene. Derpå fulgte
nydelig musikk – ”Grace” av Secret Garden.
Det er særdeles ﬂott å oppleve stemningen i en
Losjehall fylt med Søstre; alle fargene er representert,
lys, varme og vakker musikk fyller hjerte og sinn i et
godt fellesskap.
Jubileet ble holdt i Odd Fellows lokaler, og
hovedretten under Søstermåltidet lignet svært
mye på den for 10 år siden. Dette var ikke tilfeldig;
sursteken slo an sist, og vi forsøkte å gjenta
suksessen. Våre gjester får bedømme om det lyktes.
Som alltid når så mange Søstre møtes, blir
stemningen høy, og vår sprudlende og veltalende
toastmaster, Søster Turid L. Solheim, hadde til tider
problemer med å komme til orde.
Hovedtalere under Søstermåltidet var Verdige
President Alice Idsal Årthun og Høyverdige
Landspresident Ellinor Larsen. Vakre ord,
gratulasjoner, sanger og takk til alle som bidro til at
denne kvelden ble så vellykket, køet seg. Ja, ettersom
vår jubileumsdag falt på 21. februar, ﬁkk vi også
anledning til å utbringe Kongens skål.
Det hele toppet seg da vår Moderlosje, Losje
Valkyrjen IV Bergen, fremførte en selvkomponert
og morsom sang for jubilanten. Og midt i denne
søsterﬂokken befant Søster Åsta Sundt seg – vår

Verdige President Alice Idsal Årthun og Høyverdige Landspresident Ellinor Larsen

virkelige MODER – President i Losje VI Bergen da vår
Losje ble stiftet 18. februar 1989. Dette var en sterk
opplevelse for oss, og tårene satt løst hos de ﬂeste.
I tillegg var det spesielt at både Landspresident
Britt Kirkøen, Landssekretær Tove Absalonsen og
Landskasserer Wibecke Johnsen fra Landslosjen
for 20 år siden, også var blant gjestene. Flere andre
Søstre som satt i Rådet i vår Moderlosje stiftelsesåret
1989, var også til stede. Vi tror dette må være blant
sjeldenhetene.
I løpet av de to siste årene har også Stavanger rukket
å bli Moderlosje – til Losje Valkyrjen XII i Haugesund
som ble stiftet 24. mars 2007. Verdige President
Elisabeth Torbjørnsen kom i sin takk-for-maten-tale
inn på den rike tiden vi har hatt sammen, både mens
Søstrene var under ”opplæring” hos oss i Stavanger,
og tiden som har gått siden de stiftet egen Losje.
De har nesten nådd oss igjen i antall medlemmer,
og vi synes det er ﬂott med så god rekruttering i en
nystiftet Losje.
Vi kan se tilbake på et vellykket arrangement,
og vi sender en stor takk til alle som tok turen til
Stavanger, samt alle som gledet oss med mange
vakre ord, gratulasjoner og gaver.
Asbjørg Haraldsen
Sekretær, Losje Valkyrjen IX Stavanger

Sangerne fra Bergen
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Vennskap
Vårt liv kan ikke være fullkomment
uten venner. Et godt og varig
vennskap må dyrkes bevisst
og da kommer vi ikke utenom
fundamentale begrep som:
Toleranse
Uegennyttighet
Trygghet
Vern mot bakvaskelse
Sympati
Gjensidighet
Ydmykhet
Toleranse
Toleranse er en vesentlig
betingelse for et godt vennskap,
men den må ikke misforstås. Vi gjør
ikke våre venner en tjeneste ved å
godta alt som blir sagt eller gjort.
Det er vår plikt å si fra når noen er
i ferd med å gjøre noe som ikke
tåler dagens lys. Vi skal hjelpe og
råde ham, slik at han fortsatt kan
være en sann og pålitelig bror. Dog
skal vi akseptere at andre tenker,
mener og handler annerledes, så
lenge dette ikke går ut over tredje
person. Vi skal ikke bare akseptere,
men glede oss over at vi alle er
forskjellige.
Hva du enn måtte ﬁnne av
egenskaper hos din venn, så forsøk
ikke å støpe han om i din egen
form.
Uegennyttighet
Uegennyttighet er det beste våpen
mot egoisme. Det er ved å glemme
seg selv at man ﬁnner seg selv.
Dette krever positiv handling fra
vår side, og fremfor alt kreves det at
vi selv ikke begår slette handlinger
mot vår neste.
Det er lett å vise vennskap når det
ikke koster oss noe, eller så lenge
vår interesser, tanker og handlinger
ikke krysser hverandre, men det
virkelige vennskap oppnås kun
ved å sette var selviskhet til side
og med åpent sinn forsøke å være
objektive også der hvor tanker og
interesser ikke korresponderer med
våre egne.
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Trygghet
En sann venn taler vel om oss og
forsvarer oss også når vi ikke er
tilstede. Vi skal være trygge på
hverandre. Hvis en venn betror seg
til deg om forhold som han ønsker
skal bli mellom dere, så la det bli
mellom dere. Dersom du ikke har
noe godt å si om en bror, så la være
å si det.
Bakvaskelse
Husk at bakvaskelse er det farligste
våpen i verden.
Sympati
Vil du vinne en venn så lukk det
ene øye. Vil du beholde ham sa lukk
begge. (Spansk ordtak)
I samkvem mellom mennesker sies
det ofte at kjemien stemmer, eller
kjemien stemmer ikke. Dette er et
sterkt forenklet uttrykk for at vi alle
er forskjellige, både i sinn og skinn.
Derfor er vi innstilt på å gi og ta. Vi
møter sympatiske og usympatiske
trekk hos alle vi omgås, og vi lærer
oss å akseptere de mindre gode
egenskaper sammen med de gode.
Vennskap mellom to mennesker
kommer ikke alltid umiddelbart, og
det kan ikke fremtvinges. Men når
frøet er sådd, venter vi tålmodig
på at det skal spire og vokse. I
mellomtiden dyrker vi fellesskapet
og lærer hverandre stadig bedre
å kjenne. Vennskap er også et
spørsmål om selvoppdragelse og
gjensidig respekt.
Betingelsen for at man skal kunne
opprettholde et godt vennskap
er at man ikke gjør seg for store
illusjoner i forhold til hverandre,
men at man gjensidig aksepterer
hverandres skrøpeligheter.
Gjensidighet
Du skal forvente å bli hjulpet av
dine venner, både åndelig og
materielt, når du har behov for
hjelp. På den annen side må du selv
være rede til å yte noe for andre.
Det kan for mange være
vanskeligere å be om hjelp enn
å yte den. Men uansett enten du
ber om hjelp eller yter hjelp, så

la ikke det bli grunnlaget for ditt
vennskap, men et resultat sprunget
ut fra det virkelige, sanne vennskap,
uten andre krav enn vennskap i seg
selv.
Det er ikke mulig å påtvinge
personlig vennskap mellom to
mennesker, men den krever at man
skal betrakte enhver bror som en
venn, d.v.s. at man overfor enhver
skal handle som venn mot venn.
Og da blir det hele et spørsmål om
god vilje.
Når en venn snakker ut fra sin
forstand, frykter du ikke et nei i din
egen tanke, og heller ikke holder
du tilbake ditt ja. Og når han er
taus, lytter ditt hjerte til hans hjerte,
for i vennskap blir alle tanker, alle
ønsker, alle forventninger, født og
delt uten ord og med en glede som
ikke stiller krav.
Ydmykhet
Man skal være ydmyk i sitt
samkvem med andre mennesker,
men ikke servil. Det forventes
av oss at vi mandig og sterk gir
uttrykk for våre meninger, men
samtidig skal vi være ydmyke i
forhold til hva andre måtte mene
og tenke, og vi skal vokte oss for å
oppheve oss selv til dommere.
Si aldri at dette vet jeg bedre, men
si heller at min overbevisning er
annerledes enn din.
Alle er vi opptatte av å søke
det rette, og det er gjennom
fellesskapet, ved å dele med
hverandre at vi får de beste
forutsetninger for å kunne dyrke
de etiske prinsipper som ligger i
våre ritualer og belæringer som
danner grunnlaget for det virkelige
vennskap. Derfor skal vi være
ydmyke i forhold til den arv som vi
har overtatt fra våre Ordensfedre.
Jeg vil med disse ord ønske dere
lykke til på veien videre i livet
Med Broderlig Hilsen
Arne Helliesen
Losje St. Olav nr XVII Stavanger
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Losje St. Olav VI Halden
av
Ordenen
Riddere av Det Hvite Kors

har gleden av å invitere Ordensbrødre til vårt 75- årsjubileum/Fellesmøte på
Fredriksten festning

lørdag 26.september.
Antrekk smoking. Møtet holdes i I. Grad. Vær vennlig, ta med egen Regalie.
For Brødre som ankommer fredag vil vi ha en sosial sammenkomst i lokaler
på Kaserna. Lørdag fm. er det mulighet for en guidet tur hvis det er interesse
for dette.
Lørdag kl.1530 møtes Brødrene på P. plass ved Kommandantboligen og
dørene til Ridderhallen åpnes kl.1600
Festmiddag på Kuler & Krutt kl.1900
Overnatting på Kaserna:
Enkeltrom m/frokost kr. 625 pr.natt
Dobbeltrom m/froksost kr. 800 pr.natt
Hver enkelt gjør opp for overnatting direkte med Kaserna.
Priser:

Sosialt samvær kr.110 +drikke
Jubileumsmiddag: kr.700
inkludert i prisen: aperitiff, tre retters middag, 3 drikke +kaffe.

Påmelding med ønskede aktiviteter sendes innen fristens utløp (1. aug.)
til Losje VI P.boks 545, 1754 Halden eller royn@tele2.no. Innbetalinger
foretas innen 1.august til bankkonto: 10300771543 Losje St.Olav VI. Merkes
75årsjubileum+ navn og Losjenr.

St. Olav
Olavposten
Posten1-2009
2-2009
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Våre Hedersbrødre

Fra venstre: Willy Laursen,
Fred Thobiassen, Arne Beck
og Odd Caspersen

Ordenens
eldste Broder
hedres.

Broder Arne Beck i Losje St. Olav nr. III Kongsberg passerte 60 års
medlemskap i vår Orden
14. mars 2009. Med sin høye levealder er han også Ordenens eldste
Broder.
Begivenheten ble markert 6. april ved at Broder Arne ﬁkk storﬁnt besøk.
Riksdrott Odd Carspersen, Drott i Losje St. Olav nr. III, Fred Thobiassen
og Broder Willy Laursen overrakte jubilanten blomster og hadde en
hyggelig samtale om de mange år i Losjen.
Broder Arne Beck var i sin tid ualminnelig aktiv i vår Orden, og hadde en
stor venneskare, ikke bare i sin egen Losje, men i alle Losjer. Det hadde
seg slik at han la vekt på å besøke alle St. Olavs Losjene, noe han klarte.
Han var tilstede ved mange stiftelser av nye Losjer. Den siste stiftelsen
han deltok i, var i Steinkjer 29. mai 1999.
Da han 6. november 2000 fylte 90 år, var gratulantene svært mange.
Det var en stor artikkel om han i St. Olavposten nr 4/2000.
Der refereres daværende Drott i Losje St. Olav nr III, Willy Laursens tale til
han.
Når Brødre fra vår Losje er i kontakt med Brødre fra andre Losjer, blir det
ofte spurt:
”Hvordan står det til med Broder Arne? Hils han fra oss”
Dette ser vi som et vitnesbyrd om at Broder Arne etterlevde Ordenens
hovedformål å utvikle et godt samhold og vennskap mellom Brødrene.
Vi kjenner oss sikre på at gratulantene er mange.
Fred Thobiassen og Erik Magnus
Drott
Skald
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H E D E R S B R Ø D R E I L O S J E S T. O L A V X I I I
Losjebrødrene Magne Arthur Andreassen og Per Kjell
Hagen ble 2. mars hedret for 50 års medlemsskap i
Ordenen.
Til stede under møtet var Hærmester i Provinsiallosje
Viken Knut Olav Sunde og Riksjarl Bjørn Ramton.
Sistnevnte takket Brødrene for fem tiårs aktivt
losjearbeide, og overrakte dem Ordenens
Hedersbevisning for 50 års medlemsskap.
Vi tok en prat med de to hederskarene for å få vite
litt om hva Losjen har betydd for dem gjennom alle
disse årene.
- For meg er det uten tvil kameratskapet som har
stått i første rekke. Det gir trygghet å vite at noen
stiller opp og hjelper hvis det skulle være nødvendig.
Det tror jeg er noe av det største ved losjen, sier
Broder Magne Arthur Andreassen.
Han har hatt en rekke verv i komiteer, foruten to år
som Drott, et år som Jarl, to som Lendermann, ett
som Indre Losjevakt og til sammen hele ﬁre år som
Skald – et embete han bekler ut neste Losjeår.
79-åringen fremhever det bestandige ved
Losjemøtene, og mener det er et viktig anker i en
økende hektisk hverdag.
- At møtene foregår på samme måte som før i
tiden, viser ordenens styrke. De samme verdiene
er aktuelle uansett hvordan tiden er. Det åndelige
aspektet er viktig, sier Broder Magne – og vi som
tilhører Hønefoss-losjen vet at Skaldens innlegg er til
ettertanke.
Broder Magne ble rekruttert av Kåre Langaard og
Leif Trondsen, og ble opptatt i Ordenen 28. januar
1959. Selv om Losjearbeidet baserer seg på samme
premisser som for femti år siden, mener han at noe
har forandret seg i litt negativ retning.
- Vi var nok mer sammensveiset før. Først og fremst
fordi vi også omgikk hverandre privat i langt større
utstrekning enn i dag. Det sosiale har kommet mer
i bakgrunnen med årene. Synd, men det er vel i tråd
med samfunnsutviklingen for øvrig.
Ikke fullt en måned etter Broder Magne ble Broder
Per Kjell Hagen opptatt i Losjen, bare 25 år gammel.
Datoen var 25. februar 1959. Med de nye Brødrene
talte da Losjen 29 medlemmer.
- Min onkel, Aksel Kristiansen, satt i Riksrådet, og
snakket varmt og engasjerende om losjen. Da jeg var
ferdig med Oslo Tekniske Skole mente onkel at jeg
var voksen og kunne bli losjebror, minnes Broder Per
Kjell.
- Det hører med til historien at jeg under studietiden
skrev en stil om frimureriet og alt det pokkerskap det
kunne medføre, foranlediget av en skandale som var
St. Olavposten 2-2009

Riksjarl Bjørn Ramton ﬂankert av Broder Magne Arthur Andreassen (til
venstre) og Broder Per Kjell Hagen. På brystet har de hederstegnet for 50
års medlemsskap i Ordenen RHK.

omtalt på den tiden, ler Per Kjell.
Lite ante han nok at Losjen skulle oppta mye av hans
tid i årene som kom. Han har gjort en kjempeinnsats
med Losjelokalene, hvor han er nesten daglig og
utfører små og store oppgaver som alltid behøves i
et bygg. Han er nestformann i styret i Losjelokalene
– og har innehatt en rekke embeter i årenes løp.
Utenom mange verv i forskjellige komiteer, har
Broder Per Kjell vært Ytre Losjevakt i to år, 1.
Skutilsvein et år, 2. Skutilsvein i to år, Jarl i to år og
Drott i tre år. I Rikslosjen var han 2. Riksskutilsvein
i to år og 1. Riksskutilsvein i to år – og satt i
ritualkomiteen.
Oppgavene i Rikslosjen førte ham på besøk til
mange av losjene rundt om i landet.
- Det var en fantastisk tid. Det var virkelig en
opplevelse å få være med å installere andre losjer.
Dessuten ﬁkk jeg på den måten mange venner
utover hjemtraktene.
Venner og samhold i losjesammenheng er noe
Broder Per Kjell snakker varmt om.
- Gjennom losjearbeidet bygger du deg opp et stort
nettverk. Ordet nettverk kan være litt misvisende,
siden det går dypere enn som så. Man blir gode
venner.
Han forteller at han for ikke lenge siden måtte rive
hytta på grunn av råte. Flere av brødrene fra Losje
XIII Hønefoss stilte opp for å sette opp ny hytte. Noen
tok til og med fri fra jobben for å være med. Det ble
murt, snekret, lagt panel og gulv og mye mer.
- Det varmet virkelig, og jeg er meget takknemlig.
Og dette er noe som preger losjen og losjebrødrene
- dugnadsånden og viljen til å hjelpe. Det er noe helt
for seg selv, sier Broder Per Kjell Hagen.
Av Broder Morten L. Kværnstrøm
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Heving av Losje Valkyrjen XI,

31. januar 2009 va r den store dagen kommet. Losje
Valkyrjen XI, Skien til RHK skulle heves til III.Grad.
Det var spente og forventningsfulle Søstre i Skien
som tok imot alle gjestene som kom fra fjern og nær.
Mellom 40 og 50 Søstre hadde funnet veien til Skien
denne dagen for å være med på det som skulle skje.
Og det er et vakkert skue med så mange festkledde
og feststemte Søstre når de inntar Hallen
ved en slik begivenhet.
Landspresident Ellinor Larsen utførte den
høytidelige handling det er å heve en Losje. Hun
ga uttrykk for at det hadde vært en glede å følge
denne Losjen fra den spede begynnelse til
den nå er en fullverdig Losje i III.Grad. Hun gratulerte
så mye og ønsket lykke til videre.
Deretter fulgte gratulasjoner fra de andre Losjene, og
først ut var Moderlosjen, Losje III, Tønsberg.
Møtet ble så avsluttet med ”Om kvelden” av Arve
Tellefsen. Det var et verdig og høytidelig
møte som nå var over.
Og kvelden ble avsluttet med festtaffel og et vakkert
dekket bord. Og her gikk praten livlig
som seg hør og bør når så mange damer er samlet
på en gang.
Et meget vellykket arrangement som Losje XI skal ha
all ære av.

Rådet i Losje Valkyrjen XI, Skien:
Foran: President Vibeke Helland.
2.rekke fra v: Sekr. Hege Caspersen, Visepr. Evelyn Aagestad.
Delvis skjult Kass. Lill Ingunn Johnsen.
Bak frav.: Rådsfrue Eva Lisbeth Haugan og Marsjall Mette
Eriksen.

Liv Berit Dafﬁnrud
Landssekretær
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Skien til Riddere av Det Hvite Kors.
Prolog
8. mars 2005 kvinne dagen skulle benyttes til noe
helt spesielt.
Femten damer nysgjerrige var
på hva en damelosje innebar.
Begrenset informasjon ja det skal sies,
likevel ønsket åtte av oss å danne losje i Skien.
I august hos Vibeke de møtte opp
hele seks representanter fra moderlosjens tropp.
Får vi litt mer info nå?
men nei – ikke et ord om det vi håpet å få
Hvem gjør hva
og hva gjør vi?
Søsterforeningen var nå på gli.
15 oktober til Tønsberg vi dro
Vi skulle tas opp i første grad, hva var nå dette mon
tro?
Var det en kunnskapstest – det kunne det vel ikke
være
vi hadde jo ikke fått noe vi skulle lære.
En etter en ble vi hentet inn
mens ulike tanker fylte våre sinn.
For de siste av oss ble det lenge å vente
og vi ble bare mer og mer spente.

I september 2006 var vi igjen klare
og denne gangen lovet vi å holde oss nære.
En ﬂott opplevelse det også var
å bli tatt opp i 2. grad.
Ja vi har arbeidet jevnt og godt.
Etter hvert har vi fått både eget hus og en større
tropp.
Høsten 2007 ble vi tatt opp i 3.grad
og med heving av losjen til 2. grad
kunne vi nå virkelig ta i et tak.
Nå kunne vi foreta opptagelser selv
Og det har vi utnyttet kveld etter kveld.
Vi har tatt opp søstere i både 1. og 2. grad
og det er vi kjempestolte av!
Som dere har forstått
skal det mye til for å skremme oss.
Å arrangere pilgrims- leden var ingen hindring
selv om vi var ferske og nye i ”gemet”
hadde vi pådrivere blant oss som tok steget.
I løpet av 2008 har vi utviklet oss godt.
Både studiekvelder og ﬂere komiteer har vi fått.
Opplæringspermen til søster råds- frue blir ﬂittig
brukt,
hun leser fra denne både jevnt og trutt.

En Tønsberg- søster foreslo så
at vi en liten tur ut kunne gå,
men bli ikke lenge det kan gå fortere nå.
På brygga vi koset oss med kaffe i sola
det var godt å få varmen for det var så kaldt der vi
kom fra!

I dag er målet nådd.
I løpet av ﬁre år er ansvaret nå blitt vårt
Vår losje er nå i 3. grad
og vi er bare kjempeglad!

Vi kom litt for sent vi beklager dette
men vi visste jo ikke at dere var begynt å lete.
Oddrun oss møtte med blussende kinn
for nestemann skulle jo nå ha vært inn.

Takk til alle dere som støttet oss har.
Det var nok ikke lett så utålmodige som vi var.
Vi er jo spesielle det merket dere fort
for vi ville gjerne få alt unnagjort.
Nå er vi fortrolige med at vi trenger litt tid
for å utvikle oss og modnes for å ha mer å gi.

Men det endte bra og alle ﬁkk vi vår 1. grad
Mange tog-turer til Tønsberg det ble
vi måtte jo kvaliﬁseres til neste steg.
På toget vi diskuterte
og til tider var vi også litt frustrerte.
Vi hadde jo så mye å lære
for vår egen losje vi snart skulle bære.
St. Olavposten 2-2009

31. januar 2009
Evelyn Aagestad
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Installasjon i Losje XXV Steinkjer.
Stående fra v: 1. Riksskutilsvein Palmar Ruste, 2. skutilsvein Tor Sundfør, Skald Trond Skevik, Ytre losjevakt Asbjørn Solberg, 1.
skutilsvein Richard Payne, Forettende riksskutilsveiner: Odd Sandstad og Magne Nårstad
Sittende fra v: Kansler Roar Svendsen, Jarl Knut Aasland, Drott Torbjørn Berg, Lendermann terje Iversen og Skattmester Geir
Dybwad
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Torsdag 12. februar var det ny Installasjon i Losje XXV Steinkjer. Mange Brødre var samlet til et godt møte og
en godt gjennomført Installasjon, som ble ledet av 1. Riksskutilsvein Broder Palmar Ruste.
Etterfulgt av et trivelig Brodermåltid, forøvrig ﬂott geleidet av Broder Odd Aksel Klaussen, og med tilhørende
taler, av bl.a. avtroppende Drott Terje Haugdal, påtroppende Drott Torbjørn Berg, Broder Odd Sandstad og
Broder Palmar Ruste. Foto: Hallvard Nordgård.
Broder Hallvard Nordgård.

Gode Ordensbrødre
Tiden går og snart er det tid for Jubileum i Losje VI Halden, og det er ikke hvilket som helst Jubileum vi
snakker om. Denne Losjen her nede i øst fyller 75 år og dette vil bli feiret på Fredriksten festning lørdag
26.september.

N
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Da står Losje VI som vertskap for et kombinert Felles/Jubileumsmøte i Fredrikk III hall med etterfølgende
Jubileumsmiddag på Kuler & Krutt, beliggende i Forvaltningsskolens gamle kaserne som er ombygget
til et hyggelig overnattingssted og selskapslokale. For de som ønsker å overnatte er dette stedet, nær
Ridderhallen og med god utsikt over Halden by fra ﬂere av rommene.
Vi ønsket selvsagt at vi kunne si at det var bare å melde seg på, men beklageligvis er det visse
begrensninger på hvor mange vi har plass til. Både Riddehallen og selskapslokalene tar ca.105 personer,
så der må vi sette grensen. Derfor, kun Brødre. Først til mølla, først malt.
Program og påmeldingslister er sendt pr. post til samtlige Losjer i Ordenen. De er også sendt som E- post
m/ vedlegg til samtlige. Påmelding innen 1.august.
Se annonse side 15.
For Rådet St.Olav VI
Broder Roy Norderhaug, Kansler
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Vår Charterbroder Hans Næss fyller 90 år 22. april.
Broder Hans ble tatt opp i vår Losje 12. mai 1956 og har siden
vært en aktiv Losjebroder.
Han startet sin Losjekarriere som 2 Skutilsvein, en plass han
besatte i 2 år. Senere har han
besatt følgende plasser: Ytre Losjevakt, Skattmester, Kansler,
Lendermann og Drott.
Han ble overrakt 50 års hederstegn i 2006.
Vår Losje setter stor pris på hans nedtegning av 10 punkter for å
bli en bedre Losjebroder.
Broder Hans er en person som alle må like. Med sin lune
væremåte og alltid vennlige ord
omgås han sine Brødre som en Broder skal gjøre. Han er
fremdeles aktivt med på våre møter,
noe vi setter stor pris på.
Alle Brødrene i Losje St. Olav XIII ønsker deg, Broder Hans, lykke
til med dagen.
Rolf Solheim, Drott Losje XIII Hønefoss

INSTALLASJON LOSJE ST. OLAV XIII HØNEFOSS
2. mars ble installasjon av embedsmennene valgt på Generalforsamlingen utført av Riksjarl Bjørn Ramton,
sammen med Forrettende Skutilsveiner Nils Otto Bråten og Yngvar Karlsrud fra Losjen i Hønefoss.
På bildet:
Bakre rekke fra venstre: 2. Skutilsvein Steinar Braaten, Ytre Losjevakt Arne Jørn Hultberg, 1. Skutilsvein Roar
Renna, Skald Magne A. Andreassen, Indre Losjevakt Lars Fjeldstad, Vegard Grosvold (organist).
Fremre rekke fra venstre: Kansler Bjørn Ivar Haug, Jarl Edgar Brentebråten, Drott Rolf Solheim, Lendermann
Terje Orebråten, Skattmester Roar Kristiansen Hølen.

St. Olavposten 2-2009
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Riksrådet har kjøpt inn en del sett
bestående av Mansjettknapper +
Slipsnål.
Brødrene kan få kjøpt settet ved å
henvende seg til sine respektive Losjer.
Disse mansjettknapper kan brukes av Brødre i alle Grader.

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.

NB. Meld ikke adressendring til St. Olavposten, men til
din losjes Kansler.

Brødre som har gått bort:
Back Rolf Dagﬁnn, Losje VI
Født 05.10.1944, Død 24.03.2009

Aasbrenn Kristian Losje IV
Født 22.11.1941, Død 06.03.2009

Echmann Per, Losje VII
Født 21.12.1920, Død 14.03.2009

Aass Einar, Losje VIII
Født 05.04.1920, Død 28.02.2009

Bjørshol Ingulf Losje V
Født 06.05.1929, Død 07.03.2009

Langsæter Thor Odd, Losje VIII
Født 22.12.1911, Død 29.01.2009

Vi lyser fred over deres minne
18
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Vi ønsker nye
Brødre
velkomne i vår
Orden:

Losje XIII
Losje IX
Losje XIII
Losje VI
Losje XXV
Losje XVI
Losje III
Losje III
Losje XXIII
Losje XXVI
Losje XXVI
Losje XXVI
Losje XX
Losje VII
Losje VII
Losje VII
Losje XXII
Losje XX
Losje XX
Losje XXVI
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Haglund Karsten
Fjugstad Frank
Utistog Erik Audun
Andreassen Frode
Høyem Bjørn
Thorsplass Torgeir
Follstad Christian Egil
Hallerud Henning
Evensen Steinar
Larsen Jørn Vidar
Hegge Ulf Inge
Knutsen Jul Steinar
Andreassen Alf-Olav
Andersen Anders Petter
Tollefsen Roger Johannes
Blystad Jan-Ivar Meller
Brenne Roald
Jensen Arne Bugge
Vikre Øivind
Hovstein Ottar

30.03.2009
18.03.2009
16.03.2009
12.03.2009
07.03.2009
05.03.2009
02.03.2009
02.03.2009
19.02.2009
02.02.2009
02.02.2009
02.02.2009
30.01.2009
29.01.2009
29.01.2009
29.01.2009
27.01.2009
16.01.2009
16.01.2009
05.01.2009
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SKOGENS FALL
Nå har vi trives med vinter og vår
helt i fra barndommens solfylte år,
langt borte fra verdens krig og strev
vokste vi opp i storskogens fred.
Tidenes gang, fuglenes sang
delte vi gleden i skjønnhetens fang.
Lerkenes drill var i luften et brus,
duggperlers glans og vindenes sus,
skjønnhetens rike, gjennom skogen oss bærer
det som vårt sinn så betagende nærer.
Arbeidets slit, dagenes strid,
svinner for drømmer i sommerens tid.
Så har vandalenes herjende makt
også vår hjembygdens skog ødelagt,
skogskatedralen, skimrende dus
ble av dem jevnet til aske og grus.
Øksenes klang, jernhåndens slag
gav barndommens skog en fornedringens dag.
Men! La dem dra fra vest og til øst,
klemme vårt hjerte i skjelvende brøst –
aldri av volden kan slites den kraft
for minnet det gir oss er kjærlighetens makt.
Sollysets sky, skogenes bryn,
stråler i minnenes glans for vårt syn.
Broder Tor Lassen, Losje St.Olav IV
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