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Riksdrott Ole Jørgen Andresen

Riksdrott ser tilbake

Det stunder mot Riksting og 
når dette leses er det kun 

3 uker til jeg skal fratre Embedet 
som Riksdrott og overta for 
nåværende Riksseremonimester.

Det er vel gjerne slik, at man på 
tampen av sin ”regjeringstid”, 
gjør seg noen refl eksjoner om 
hva som er utrettet i løpet av den 
tiden man har hatt anledning og 
posisjon til å påvirke de veivalg 
og beslutninger som blir foretatt i 
Ordenen.
Jeg vil i all ettertid tenke tilbake 
på mine 6 år i Riksrådet, hvorav 
2 år som Riksjarl, som noe av det 
mest spennende jeg har vært 

med på, siden jeg ble innlemmet 
i Ordenen for over 30 år siden. 
Sakene har vært mange og til 
dels tidkrevende og kompliserte 
men jeg føler at vi har greid å 
drive alle våre prosjekter gjennom 
Ordenens saksbehandlingsprosed
yrer på en forsvarlig, demokratisk 
og riktig måte.
St.Olavpostens redaksjon har 
bedt meg om å kaste et blikk 
bakover og ”mimre” litt over disse 
begivenhetsrike årene fra 2004 
– 2008.

Det er et historisk faktum at tiden 
etter Rikstinget på Stiklestad 
var urolig og fremprovoserte en 

del støy og uheldige hendelser 
som preget organisasjonen i noe 
tid. Den første tiden ble derfor 
brukt til å skape FRED ved å 
sørge for at korrekt og balansert 
faktainformasjon ble gjort 
tilgjengelig bl.a. med fremføring 
på Drottmøte. 
Man skal ikke legge skjul på 
at vedtaket om at Brødrene 
som valgte å tre inn i St. 
Antoniuskapitelet skulle bære 
sine Gradsbånd og Regalier på 
møter i St. Olavlosjene resulterte 
i noe bekymring blant enkelte 
grupperinger av 3.grads Brødre. 
Noen få Losjer ytret ønske om 
ytterligere informasjon og fi kk i 
tur og orden besøk av Riksdrott 
som kåserte om bakgrunnen for 
Regalienes opprinnelse og for 
nødvendigheten av korrekt bruk 
av disse. Selvfølgelig forventet 
man at det ville være behov for 
en viss tilvenningsperiode for en 
slik ordning og personlig sitter 
jeg igjen med et bestemt inntrykk 
av at de aller fl este Brødre, i dag, 
er bekvemme med bruken av 
forskjellige Regalier på møter i vår 
Orden. 

I denne perioden ble det også 
prioritert å forene de, alltid 
tilstedeværende, gode krefter 
som alle har som formål å gjøre 
Losjer og Orden til et godt sted å 
være, i HARMONI med de vedtatte 

”St.Olavpostens redaksjon har bedt 
meg om å kaste et blikk bakover og 
”mimre” litt over disse begivenhetsrike 
årene fra 2004 – 2008.”

Forts. neste side
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formål, målsettinger og Lover. 

I løpet av mine 4 år som Ordenens 
øverste leder har jeg hatt den 
store glede å få være med på å 
stifte 2 nye St. Olavlosjer. Først 
Losje St. Olav XXVI, Eidsvoll og 
vårt siste skudd på stammen, 
Losje St. Olav XXVII, Drøbak. Det 
har virkelig vært morsomt og ikke 
minst, givende og inspirerende 
å observere den store iver, 
entusiasme og pågangsmot som 
hersker i våre to yngste Losjer. 
De har lagt ned mye arbeid og 
energi i å fi nne egnede lokaler 
og har nå funnet seg vel til rette 
i hvert sitt velhus. Her har de vist 

stor kreativitet i tilpassingen og 
forandringen fra forsamlingssal 
til Ridderhall. Resultatet er 
selvfølgelig ikke eksteriørmessig 
optimalt men det kompenseres 
med stilfull gjennomføring av 

de seremonielle handlinger og 
velkomponert åndelige innhold.     

Som en naturlig følge av de 
forpliktende Rikstingsvedtak som 
ble gjort i Drammen 2002 er det 
blitt igangsatt en rekke aktiviteter 
som alle har hatt til formål å 

tilrettelegge for og forberede 
Ordenen på å fullbyrde disse 
vedtak i 2012.

Innføringen av de nye 
Kapiteler forsterket behovet 
for oppgradering og 
harmonisering av Ritualbøkene 
for Symbolgradene og 
Ritualkomiteen nedla et meget 
stort arbeid med å bringe 
Ritualene i samsvar med de 
senere års Rikstingsvedtak og 
tilpasse de til et nytt format. 
I denne perioden ble det 
meget klart at behovet for en 
revitalisering og effektivisering 
av Ordenens og Losjenes 
rekrutteringsaktiviteter var meget 
stort og med Drottmøtets (2005) 
velsignelse ble det etablert en 

Fred

Rikstinget på Stiklestad 2004

Det er ikke til å legge skjul på at dette Rikstinget har hatt elementer i seg som kunne tilsi at Tinget og 
forhandlingene ikke ville bli minnet med glede.
Nå ble ikke utviklingen ved Tinget slik som noen fryktet, tvert imot ble det et Ting som vil kunne betegnes som rolig 
og ikke minst saklig. Ansvaret for dette tilegner jeg alle delegatene, som viste stor klokskap under forhandlingene 
og det igjen medførte ualminnelig enighet om saker, budsjett og valg……    

Losjer skal stiftes, rekrutteringsarbeidet må intensiveres og medlemstallet økes samtidig som man stimulerer de 
etablerte brødre til å søke videre i vårt gradsystem. 
 Skal vi vinne frem i kampen om fremtidige medlemmer må vårt tilbud gjøres så attraktivt som mulig og vi må 
fremstå som et troverdig alternativ til våre konkurrenter.
St. Olavslosjene er og blir for all fremtid, Ordenens grunnvoll og det er i disse Losjer grunnlaget for vekst kan og må 
skapes. Det er disse Losjer som står for den grunnleggende opplæring og, hva jeg kaller, Ordensoppdragelse. Det er 
i første rekke disse Losjer som presenterer Ordenen og skaper forventninger om det fremtidige Ordensarbeide. 
Alle som trer inn i vår Orden har en forventning om et rikt og givende Ordensliv.
Disse forventningene forplikter oss: Det er vår plikt å gi våre Brødre det produktet vi presenterer ved 
informasjonsmøtene og vi må gi dem muligheten til den selvutvikling vi forespeiler og som de forventer.  (Utdrag 
av talen ved taffelet)

Ordenskjedet overrekkes

Riksembedsmennene 2004
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komité som fi kk til oppgave å 
meisle ut en strategi som skal 
resultere i økt rekruttering 
og mindre avgang blant de 
etablerte Brødre.  Resultatet 
av denne komiteens arbeid 
ble mottatt med stor 
tilfredshet på Drottmøtet og 
har foreløpig 
resultert i en 
Rekrutterings-
komité som 
Riksrådet mener 
skal få samme status som 
for eksempel Lovkomiteen. I 
den forbindelse nevnes det 
at Riksrådet også har utnevnt 
en Pressekontakt som skal 
arbeide tett sammen med 
denne komiteen.  
 
IT – som verktøy i den daglige 
drift av Losjer og Ordenen, 
har vært et meget spennende 
prosjekt, som vi i disse dager 
begynner å se en meget 
positiv effekt av. Mulighetene 
som ligger i dette verktøyet 
er nesten ubegrensede, men 
det betinger at Losjene fi nner 
frem til de rette personer 
med nødvendig kompetanse, 
for å få full utnyttelse av 
dette hjelpemidlet. Noen 
Losjer var meget raskt på 
banen og har utviklet bl. a. 
fl otte hjemmesider som kan 
være til eksempler for andre. 
Dugnadsånd og 
hjelpsomhet er 
fremtredende 
egenskaper 
blant våre 
Brødre så jeg oppfordrer de 
som ennå ikke har tatt i bruk 
denne teknologien om å ta 
kontakt med disse Losjer for 
utveksling av erfaringer og 
kunnskap.

Symbolikk og 
symbolforståelse, de rituelle 
handlingers bakenforliggende 
meninger, gradenes budskap 
og ordenshistorie har alltid 
opptatt de aller fl este av våre 
Ordensbrødre og er et område 

av vårt ordensarbeid som 
Riksrådet alltid har prioritert 
høyt. Jeg har i all tid vært av 
den mening at et strukturert 
og målrettet studie og 
innformasjonsopplegg vil ha 
stor betydning for Brødrenes 
personlige utvikling i arbeidet 

mot de høye mål, 
som Ordenen 
setter for hver 
enkelt og i den 
tallmessige 

ekspansjon. Viten om fortidens 
verden, dens historie, folkeslag 
og religioner er viktig og ikke 
minst nyttig i vår streben etter 
å forstå og løse nåtidens, vår 
verdens, turbulente problemer. 
KUNNSKAP er en betingelse 
for å nå inn i alle problemers 
kjerne, også våre egne.  
    
Som et ledd i strategien om 
kunnskapsformidling, arbeides 
det nå med et nytt studie og 
opplærings program, som skal 
lede Brødrene på vandringen 
fra 1 til 30 grad. Dette arbeidet 
skulle egentlig vært ferdig 
høsten 2007, men grunnet 
at ansvarshavende meldte 
seg ut av Ordenen og at hans 
meget engasjerte og dyktige 
erstatter, Rikslendermannen, 
er blitt rammet av langvarige 
helseproblemer, må vi nok 
ta våren til hjelp før dette 

arbeidet kan 
sluttføres og 
presenteres 
i sin helhet 
for Ordenens 

Brødre.

Et annet stort prosjekt 
har vært arbeidet med 
vår nye Lov som heretter 
skal benevnes som Kon-
stitusjonen. Konstitusjons 
og Reglementskomiteen 
har nå, etter fl ere års arbeid, 
behandling i Losjene og 
på Drottmøtet, levert 
et gjennomarbeidet og 
omfattende Lovverk som nå 

Harmoni

Kunnskap

Losje St. Olav 
XXVI Eidsvoll 
stiftet 27.11.2004

En nystartet Losje vil alltid stå 
overfor utfordringer som krever stor 
oppmerksomhet og vilje til å arbeide 
fremtidsrettet og målbevisst. Det er 
mange hindre som skal forseres før man 
kan lene seg tilbake å si at nå er vi en 
enhetlig og levedyktig Losje. De mest 
nærliggende oppgaver er naturligvis 
rekruttering, økonomi, fremmøteprosent 
og engasjement. I så måte er det ingen 
forskjell på en ny og gammel Losje, 
men en gammel Losje har selvfølgelig 
helt andre ressurser, innen økonomi og 
menneskelig materiell, å sette inn for å 
løse disse viktige oppgaver. 
Deres aktivum vil være ungdommelige 
pågangsmot, entusiasme og begeistring.
I den første tiden bør man sette seg 
klart defi nerte mål og man må ta i bruk 
virkemidler som relaterer seg til målet.
Nå er jeg egentlig ikke så redd for at 
denne Losje ikke klart ser hva slags 
oppgaver man har foran seg, for 
sammensettingen av Rådet matcher 
rutine, visdom og initiativ med de positive, 
kreative og skapene egenskaper som 
alltid vil være tilstede i en nystartet Losje.
(Utdrag av talen ved taffelet)

Forts. neste side



Provinsiallosjene og ikke minst 
”Budbæreren” Broder Frank Strype 
viser i sin streben etter å oppfylle 
de forpliktende vedtak og for å 
legge forholdene til rette for en 
fornuftig progresjon mot 2012.

I fjorårets siste måned hadde 

jeg gleden av å delta på et 
helgeseminar som samlet de av 
våre Brødre som bekler plassene i 
Senatet (33 Grad). Alle deltakerne 
på dette arrangementet var 
Brødre som har lang fartstid i 
Ordenen og ervervet stor innsikt 
i og forståelse av hva som ligger 
skjult i hva vi kaller Ordensarbeide. 
De har alle loddet dybden i våre 
Symboler og Ritualer, arbeidet 
aktivt for å spre kunnskap om 
hva Broderskapet står og høstet 
respekt for sin innsats til å fremme 
Ordenens budskap. 
Jeg ble storlig imponert over den 
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ligger til førstegangs behandling 
på kommende Riksting. De har 
arbeidet meget grundig, nøyaktig 
og respektfullt men dette 
historiske materiellet og har klart 
å gi det et innhold som det ikke vil 
være nødvendig, for kommende 
Riksting, å foreta noe særlig 
endring i.

Jeg tør si at tilstrømmingen til 
de nye Kapiteler har vært over 
all forventning. Ingen hadde 
vel forutsatt at det skulle være 
mulig å stifte Pronvinsiallosjer 
i alle våre roder, men nå er det 
faktisk en realitet. Ved stiftelsen 
av Provinsiallosje Gula har 
alle landsdeler, hvor Ordenen 
er representert, har fått sin 
St. Antonius Provinsiallosje. 
Hovedlosjen arbeider pr. i dag i 
17 Grad og vil i løpet av våren bli 
løftet til 18 Grad og vil allerede til 
høsten arbeide i St. Mikaelgradene 
fra 19 til 32 Grad. 
Jeg er meget glad for og 
imponert over den innsatsvilje 
og pionerånd som Hovedlosjen, 

Visdom

iver, entusiasme og glede som 
disse veteranene viste over å få 
delta aktivt som samtalepartnere 
og referansepersoner for 
Ordenens lærer og hans 
medhjelpere. Disse veteranene 
og deres uselviske holdninger 
representerer VISDOMMEN i vårt 
Ordensliv og er som oftest er et 
resultat av en aktiv søken etter 
den lærdom og kunnskap som 
ligger nedfelt i våre Symboler 
og Symbolikk, våre Ritualer og 
Seremonier. Kunnskap og Visdom 
vil komme til oss på den evige og 
strabasiøse jakten på etter vårt 
egentlige jeg og reisen inn i vårt 
eget indre hvis vi er lydhøre for 
det eldgamle budskap.

La meg avslutte dette lille 
tilbakeblikket med å uttrykke 
stor takknemmelighet for at jeg 
ble gitt anledning til å bekle 
vervet som Riksdrott og gjennom 
utføringen av dette Embedet 
og at jeg har fått muligheten til 
å bli kjent med så mange fl otte 

Losje St. Olav XXVII D
stiftet 24.3.2007 på Oscarsborg

Det var totalt 146 Brødre til stede. Det var Drotter fra 16 St. Olavslosjer, ne
Antonius og Hærmestre fra Provinsiallosje Borgar og Miøsen.

Riksdrott: ”Så er dagen her med en blanding av engstelse og stor glede, en
godt arbeid og forståelse av hva som bør ligge til grunn ved en stiftelse. V
Fadderlosjen har sørget for god kunnskap gjennom opplæring i Ordensa
Gjennom noen år har dere vært med på å prege Losje VII. Ta med det god
denne historiske dag som vil stå med uthevet skrift. Takk for måten Drott 
dere ha.
Vi er trygge på at Losje XXVII er i trygge hender. Sørg for å bli synlige i loka
Riksdrott avsluttet med å gratulere med dagen på vegne av Rikslosjen.

Riksdrott og Drott Svein Gaarder
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Drøbak

esten en fulltallig rikshird og Hærmester fra hovedlosjen i St. 

n engstelse som er kronet med bravur. Dere har lagt til grunn et 
Ved god rekruttering og stiftelse av Broderforening. 

rbeidet. 
de miljøet fra Losje VII inn i Losje XXVII. Jeg vil hilse fra Rikslosjen på 

og hird har gjennomført losjemøtet så langt. Debutantnerver skal 

almiljøet på en positiv måte, og vær gode ambassadører”. 

Ordensbrødre og i den senere tid også 
Valkyrjesøstre.

I løpet av disse årene har jeg besøkt alle 
våre Losjer og Provinsiallosjer minst en 
gang og ervervet kunnskap om lokale 
forhold som har vært meget nyttig 
i utførelsen av mitt Embede. Jeg har 
merket meg stor lokalpatriotisme og 
engasjement som er viktige faktorer i 
den lokale ekspansjon og jeg opplever, 
gledelig nok, stor etterspørsel, fra St. 
Olav og Valkyrjelosjer, etter foredrag 
om Charter og Ordenens historiske 
utvikling. Bruken av farger og musikk er 
også et tema som har aktualisert seg. 

Alt i alt føler jeg at vår elskede Orden er 
i sunn utvikling og på stø kurs mot de 
fremtidige mål og jeg benytter denne 
anledningen til å takke Brødrene for all 
bistand og hjelp, konstruktive innspill 
og ikke minst den varme velvillighet 
som er vist meg i disse begivenhetsrike 
år.  

Ole Jørgen Andresen
Riksdrott

”Mine Brødre. Vi er medlemmer 
i en fantastisk Orden som betyr 
svært meget for hver og en av oss. 
Faktisk er det slik at for mange 
blir det å være en Broder i 
Ordenen Riddere av Det Hvite 
Kors en livsstil.”
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Keltere som folkegruppe har levd i 
Europa i fl ere tusen år.  De tidligste 

nedskrevne historiske referansene til 
kelterne fi nner vi på 500-tallet f.kr, men 
allerede da er folket å fi nne over store deler 
av Beneluxlandene, Storbritannia, nord 
Spania og øst Europa.  Selveste Roma ble 
nesten erobret av keltere i år 385 f.kr., dog 
måtte de gi opp forsøket og bosatte seg 
istedenfor i Po-dalen.

Men de keltiske erobringene stoppet ikke 
der.  I 278 f.kr hadde en gruppe keltere fra 
Gallia kommet seg helt til Lilleasia hvorfra 
området ble hetende Galatia.  Grekerne 
skilte mellom keltere fra Lilleasia kalt 
Galatoi og de vesteuropeiske kelterne 
kalt Keltoi.  Romerne delte videre disse 
Keltoi i franske keltere kalt Galli, britiske 
keltere kalt Belgae, (fordi disse kom 
opprinnelig fra dagens Belgia) og keltere 
fra Bretagne-området kalt Britanni.  Men 
med Romerrikets vekst og erobringer ble 
kelterne tvunget stadig vest- og nordover 
inntil ”grensene” ble satt ved Irskesjøen 
i nordvest, Hadrians Wall i nord og de 
walisiske fjellene i vest.   Romerne kom 
verken til Skottland eller Irland.   

Kelterne som før var blitt ledet av druidene, 
det keltiske presteskapet, tok gradvis 
til seg kristendommens lære.  Der var 
ingen voldelige maktindoktrinering slik 
man dessverre så mange andre steder.  
Ingen vet den egentlige grunnen til at de 
tidligste kristne misjonærene ble ønsket 
slik velkommen, men slik var det.  Irland 
ble tidlig et sterkt sentrum for den keltiske 
kristne kirke hvor det samtidig med 
innføring av den nye lære ble lagt stor vekt 
på skolering av folket.

Luguvalium
I den nordvestlige del av England, tett 
opp mot den skotske grensen, fi nner vi 
den romerske byen Luguvalium, bedre 
kjent i dag ved dets keltiske navn Carlisle.  
Luguvalium var romersk by gjennom 
nærmere tre hundre år.  Agricolas hær 
nådde området ved Irskesjøen ca år 78-

80, bare ca. 10 år etter at apostelen Paulus 
angivelig møtte martyrdøden i Roma.  Fra 
å være en militær utpost ytterst nord i 
Romerriket, ble Luguvalium etter hvert en 
blomstrende by hvor beboerne fi kk del i en 
velstandsperiode som varte i omtrent 250 
år.  De arkeologiske funnene tyder på høy 
levestandard hva gjelder komfort, hygiene, 
trygghet og økonomi.  Vi må helt frem 
til 20. århundrede for å fi nne tilsvarende 
forhold!  Deretter fulgte en periode hvor 
lite egentlig er kjent.

Mot slutten av det 9. århundre ble Carlisle 
hjemsøkt av vikingene.  De rev ned 
bymurene, herjet og brente alt de kom 
over og drepte hver eneste innbygger, 
mann, kvinne og barn.  Byen ble simpelthen 
utslettet.  Området ble deretter bebodd 
av skandinaver hvilket bekreftes av 
arkeologiske funn av Viking-bosettinger, 
stedsnavn, bautasteiner, gravhauger m.m. 
Fra middelalderen av ble byen gradvis 
gjenreist som vekselvis skotsk- eller engelsk 
by, strategisk plassert som den er på 
grensen mellom disse to landene.

En gjør seg mange tanker om fortiden 
når man på en sollys dag i den ellers 
så mørke oktober måned befi nner 
seg i denne historiske grensebyen i 
Cumbria, et oldtidsnavn som igjen ble 
tatt i bruk i forbindelse med fylkes- eller 
regionsoppdeling England tidlig på 1970-
tallet.

Midt i Carlisle sentrum fi nner vi området for 
det romerske forum, eller markedsplassen.  
I dag er markedsplassen markert med 
et kors fra 1682.  Korset står på toppen 
av en kube hvor hver av de 4 sidene er 
operative solur.  Det hele er plassert på en 
uthogd jonisk søyle.  Trappetrinnene opp 
til søylens fot er nedslitte etter mange 
generasjoners bruk.  Markedskorsets 
silhuett minner oss om de frimureriske 
croix-de-fl eury eller blomsterkorsene.  På 
den samme markedsplassen fi nner vi også 
en av Europas best bevarte laugsbygninger 
fra middelalderen,  The Guild Hall (fra 

Det folk som vandrer i mørket, får se et stort lys…
av Broder Einar Womersley Waage Losje XX
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før1402).  På laugsbygningen ser vi noen 
eiendommelige tre-utskjæringer som til 
forveksling ligner enkelte steinfi gurer i 
Rosslyn Chapel, bare noen mil nord-øst for 
Carlisle.

En keltisk kristne kirke
Innen det femte århundrede har de 
romerske styresmaktene forlatt England 
og Romerrikets fall er et faktum.  Nå 
begynner en lang periode som varer frem 
til høymiddelalderen og som så treffende 
på engelsk heter The Dark Ages.  Det var på 
denne tiden at den keltiske kristne gudstro 
begynte å gjøre seg gjeldende også 
utenom de tradisjonelle keltiskdominerte 
områdene.  De keltiske hellige menn og 
kvinner kom som åndelige lys til et folk 
som var temmelig ribbet for det meste.  Vi 
er stor takk skyldig disse kvinner og menn 
som i denne mørkeste periode i vår historie, 
i kamp mot barbariet og uvitenhet, la 
grunnlaget for vestens sivilisasjon. 

Fra sine tiholdssteder i Irland reiste kelterne 
sjøveien til Skottland, Nord- og Sørvest-
England, og Wales.  De reiste videre over til 
Bretagne og tok med seg kristendommen 
og skrivekunsten utover i Europa hvor de 
delte sine kunnskaper med alle de møtte 
på veien.  Underveis ble det grunnlagt små 
og store klostre og kirker på øde steder, 
ledet av en klosterbror eller – søster. Den 
keltiske kristne kirke var en kirke drevet og 
ledet etter et ikke-hierarkisk grunnprinsipp, 
til forskjell fra pavekirken.
    
Røttene til den keltiske kirken fi nner vi i 
ørkenfedrenes levevis. Antonius var det 
store forbildet for livet i en rekke klostre 
som ble etablert på denne tiden.  Her ble 
det ensomme liv dyrket, et liv dedikert til 
bønn, meditasjon og faste.
Men kelterne forstod og akseptert at dette 
livet kunne være for hardt for mange.  Disse 
keltiske kristne kunne derfor velge å leve 
i nærkontakt med sine asketiske brødre.  
Deres klosterliv ble også begrenset til 
deltagelse i munkenes gudstjenester om 
helgenen.
Fra gammelt av har gjestfrihet vært 
vesentlig for kelterne, og de nye keltiske 
klostrene var intet unntak.  Enhver reisende 
var alltid en velkommen gjest som det 
heter i The Celtic Rune of Hospitality:  
Jeg så en fremmed i går.
Jeg la mat der han skulle spise,

Drikke der han skulle drikke,
Musikk der han kunne lytte
Og i Guds hellige treenige navn
Velsignet han meg og mitt hus,
Mitt fe og mine kjære.
Og lerken sier ofte i sangen sin:
Ofte, ofte, ofte
Går Kristus forkledd som en fremmed.

Kelterne assimilerte deler av den gamle 
druidiske, hedenske læren og skikker.  I 
tråd med hva som ellers ble gjort av den 
bysantinske og romerske kirken ble steder, 
skikker, vaner gitt en ny betydning, eller 
vigslet til kristen bruk.  Den rike førekristne 
keltiske kulturen ble tilrettelagt for den 
keltiske kristne kirke.  Kunsttradisjoner 
og mønstre ble ”lånt” og brukt i den nye 
sammenhengen - på kors, manuskripter 
eller kirkeutsmykning.  Munkene laget 
imponerende kopier av Bibelen og 
illustrerte disse rikt.     Det var endatil de 
irske munker som sørget for nedtegningen 
av de gamle keltiske mytene idet de så 
på skaldenes diktning som nettopp dette: 
poesi.  Selv sverget de keltiske skaldene 
til den muntlige tradisjonen.  Men først 
og fremst ble skrivekunsten benyttet som 
formidling av det kristne budskapet.

Det var de selvsamme keltiske munker 
og hellige menn fra Irland som kom over 
Irskesjøen til Carlisle i Cumbria.  Tidlig i 
The Dark Ages ble det etablert et kloster 
her i området.  Dette vet vi fordi biskop 
Kentigern var i Cumbria på den tid St. 
Columba (d.597) virket.  Dessuten vet vi at 
kongen ga jordeiendommer til St.Cuthbert 
og klosteret, og at St.Cuthbert selv besøkte 
klosteret ved Carlisle i år 686. 

Solen går ned i vest, og de keltiske hellige 
menn fra landet i vest tok Lyset med seg for 
at solen og Lyset igjen skulle stå opp over 
mørket i øst og skinne ut over Cumbria, 
England og Europa.
      

Kilder:
Drake: Carlisle, Lockhart (Ed.): Celtic saints, 
Bellingham: Celtic Mythology, Cotterill: 
Mythology

Det folk som vandrer i 
mørket, får se et stort 

lys
over dem som bor i 

skyggelandet, stråler 
lyset fram.
(Jesaja 9,2 ) 
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FOREDRAG OM TEMPELRIDDERNE
Felles temakveld i Losje XXII Stiklestad

Grytidlig om morgenen fredag den 13. 
oktober 1307 stormet bevæpnede menn 
inn i bygninger over hele Frankrike og 
arresterte tempelriddere. Det var den 
franske kong Philip med tilnavnet den 
smukke som hadde beordret dette. Han var 
i meget stor pengegjeld til tempelridderne. 
Oppdraget var godkjent av Pave Clemens 
den V. 

Omtrent slik innledet lektor Geir Dolmen 
sitt foredrag i vitenskapsmuseets lokaler 
i Trondheim 3. oktober sist høst. I en 
fullpakket sal foreleste en meget engasjert 

foredragsholder om ”Tempelridderne, 
fakta og myter”. Blant tilhørerne var det 
brødre fra Losje XIX. Undertegnede 
hadde også gleden av å høre dette 
meget interessante foredraget.

Det ble gitt en kort orientering om 
foredraget i egen Losje på første møte 
etter trondheimsturen. Temakomiteen 
fi kk ganske snart i oppdrag å forsøke 
å få Geir Dolmen til å komme på et 
ettermøte for å holde sitt foredrag. 
Tirsdag 20. november ble dette til 
virkelighet. I mellomtiden hadde 
tydeligvis ”ryktene” gått litt rundt 
på Innherred. Deputasjonslogen 
av Frimurerordenen Nordlyset og 
Tempelridderordenen Tord Foleson 
begynte å melde interesse for å delta 
på temakvelden. 

Totalt var det vel 50 tilhørere til stede på 
foredraget. I tillegg til egne tilstedeværende 
brødre var det brødre fra Losje XXV,14 
frimurere, 8 tempelriddere og 5 interesserte 
for å søke/har søkt opptak i RHK. I skrivende 
stund er 1 allerede tatt opp og 2 står for tur 
med det nærmeste. Lektor Geir Dolmen ga 
oss et meget interessant foredrag gjennom 
fakta og myter i tempelriddernes fotspor, 
og som kulminerte med at Tempelriddernes 
Stormester Jaques de Molay ble ”brent 
sakte” på bålet i Paris mars 1314.

 Etter foredraget ble det servert snitter og 
kaffe. Denne stunden ga tydeligvis god 
anledning til å utveksle synspunkter og 
oppfatninger skal en dømme etter ivrige 
samtaler som fant sted rundt bordene. Det 
er vår oppfatning at dette historiske møte, 
som en tilstedeværende journalist og både 
Tempelridder og Frimurer uttrykte det i en 
avisartikkel etter møtet, ikke blir siste gang 
de tre Ordener møtes til felles opplegg.

Lektor Geir Dolmen underviser til daglig 
ved Kristen videregående skole Trøndelag, 
KVT. Han underviser blant annet i fagene 
religion, engelsk og geografi . Som 
spesialfelt har han afrikansk historie.

Broder Inge Roel, Losje XXII

Fra venstre Mester for 
Tempelridderordenen Tord 
Foleson, Rune Sundby, Drott 
Losje XXII, Klaus Myran, Lektor 
Geir Dolmen, Deputert Mester 
for Innherred Deputasjonsloge 
(Frimurerordenen), Steinar 
Ravlo.
 

Under: Lektor Geir Dolmen 
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Korset er et viktig symbol i vår Orden.
Korset har mange betydninger.
Og har hatt mange betydninger gjennom tidene.
Det guddommelige visdoms lys
Himmelretningene Øst, Vest, Nord og Sør
Elementene som alt det Fysiske er bygget opp 
av.
Jord, vann, ild og luft.
I mange tolkninger av et likearmet kors.
Snakker man om Harmoni mellom elementene.
”Perfekt Harmoni”.
Hvis vi tenker oss dette korset.
Med sine 4 like lange armer.
Møtes disse i et senter.
Korsets hellige sentrum.
Tenk deg, at alt som eksisterer, alt som lever,
springer ut av et slikt hellig sentrum.
Den energi som tillater at alt kan eksistere.
Selv plantene har en slags bevissthet.
Planten former seg fra det minste lille frø, og 
blir til en vakker og stor plante.
Kunnskapen om hvordan alt skulle bli,
var der hele tiden.
Se for deg at du selv er som et kors.
Hele din kropp springer ut fra et hellig sentrum.
Din sjel gir hele din kropp og bevissthet sitt liv.
Forsøk å vær harmonisk, slik korset er 
harmonisk.
Finn din gyllne middelvei gjennom livet.
Lev fornuftig, forsøk å ha fornuftige følelser.
Og husk, du må ikke motarbeide din indre vilje.
Ta selv kontrollen, men vær ydmyk og vennlig.
Tenk deg at du følger naturens egne prinsipper.
Din egne indre prinsipper.
Alle vil rammes av lidelser, av vonde 
opplevelser og sorg.
Men dette hører også naturen til.
Kanskje er det nettopp disse erfaringer du lærer 
mest av.
Hvis alt var behagelig og forutsigbart, ville du 
kanskje ikke lære noen ting.
La ikke sorger, eller lidelser bryte deg ned.
Hold fast på dine innerste ønsker.

Hold fast på dine innerste mål uansett hva som 
skjer.
Tenk deg at alt som skjer, følger universets egne 
lover.

Alt har sin helt spesielle hensikt.
Den esoteriske visdom, har tatt vare på enorme 
kunnskaper.
I så lange tider som få av oss kan begripe.
Symboler, tanker og ritualer har overlevd.
Selv krigene og diktaturene har ikke greid å 
endre på det.
Dette vi lærer i dag, er like aktuelt nå som det 
alltid har vært.
Nestekjærlighet til dine medmennesker, 
kjærlighet til deg selv.
Et positivt og åpent sinn er kanskje nøkkelen
til den dypeste visdom et menneske kan oppnå.
Se for deg at alle dine gode handlinger, vennlige 
ord og tanker
fører deg oppover og oppover, som på en varm 
vind som stiger og stiger.
Til slutt når vi det mål, vi ikke kan beskrive 
med ord men som er der
og har vært der hele tiden.

Skald Broder Olav Rygg, Losje XXVI Eidsvoll

Livets Kors:
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På julemøtet i Losje XIX Trondheim var 
det stor festivitas da Riksdrott delte ut 40 
års hederstegn til Broder Johnny Thorin 
og 25 års hederstegn til Brødrene Peder 
Smehaug, Per Jan Grønseth, Trond Jacobsen 
og Steinar Ring. 
Broder Johnny har nesten hele sin 
Ordenstid fra Losje IX Tønsberg, men fl yttet 
til Trondheim for et par år siden. Våre 25-
årsjubilanter kom med i vår Orden kun 3 år 
etter at Trondheims-losjen var opprettet 1 
1979.

Foruten Riksdrott var det også besøk av 
Indre og Ytre Rikslosjevakt samt Drott 
fra Losje XXII Stiklestad og Hærmester i 
Provinsiallosje Trøndelagen. 
Det var hele 52 Brødre til stede. Av disse 
kom10 Brødre fra Losje XXII Stiklestad 

Etter innføringen talte Drott over emnet 
kjærlighet, ærlighet og trofasthet og 
avsluttet med diktet ”De fi re små” av 

Arne Paasche Aasen. Br. Organist spilte 
”Gabriels obo” framført av Arve 
Tellefsen.

Under Posten For Ordenens vel og 

beste var det i tillegg til overrekkelse 

av Hederstegn også innslag av Broder 
Idar Kåre Loe som leste diktet ”Josef” 

av Nordahl Grieg etterfulgt av ”Josefs sang” 
av Halvdan Sivertsen. Broder Tor Otto Olsen 
framførte ”dagens sitat” Hvor mange gamle 

minner og hvor mange henslumrende sympatier 
vekker ikke julen til live.
Det var videre hilsninger fra Drott fra Losje 
XXII Stiklestad og Hærmester i Provinsiallosje 
Trøndelagen

Møtet i Ridderhallen ble avsluttet med en 
vekseltale mellom Drott, Jarl, Lendermann og 
Skald. Denne vekseltalen ble først framført 
i 1989. Etter vekseltalen ble ”Deilig er 
jorden” avsunget unisont , akkompagnert av 
Nidarosdomens guttekor og Arve Tellefsen. En 
meget sterk opplevelse! 
Broder Peder Smehaug fremførte i mørket før 
utmarsjen ”Nå er det slutt på en deilig dag”.

Brodermåltidet ble inntatt i Frimurerlosjens 
spisesal med den tradisjonelle lutefi sken med 
alt sedvanlig tilbehør og Broder Rolf Wedø 
som toastmaster.
Riksdrott tok etter maten ordet og sa blant 
annet at han hadde følt møtet i Ridderhallen 
så sterkt at han fant det mest passende å tale 
til Losjebrødrene først ved Brodermåltidet. 
Praten gikk livlig under hele måltidet som 
ble avsluttet med at Broder Olaf Prestløkken 
takket for maten. Etter Brodermåltidet samlet 
Brødrene seg i peisestuen og avrundet årets 
julemøte med en hyggelig passiar og god 
drikke.

Broder Ingmar Askeland
Kansler, Losje XIX Trondheim

Julemøte med mange Hederstegn 
i Losje XIX Trondheim
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På et godt besøkt Julemøte i Losje St. Olav nr. III, Kongsberg, den 10. 
desember 2007 ble 3 av Losjens Brødre hedret for henholdsvis 50 og 40 års 
deltagelse i Losjearbeidet.

Brødrene Einar Holthe, opptatt 21/10-1957, og Ernst Knutsen, opptatt 
16/12-1957, fi kk Hedersbevisningen for 50 år, mens Broder Rolf Madsen, 
opptatt 10/4-1967, fi kk sin Hedersbevisning for 40 år i Ordenen.  Våre tre 
Hedersbrødre har gjennom disse årene hatt mange verv i Hird og komiteer i 
Losje III.

Det var således 3 meget velfortjente Brødre Riksjarl Odd Caspersen ved 
denne anledning kunne tildele Ordenens Hedersbevisning. Losje III har etter 
denne tildelingen 6 Brødre som er tildelt Ordenens 50 års Hedersbevisning. 
Riksjarl mente Losje III må ta godt vare på sine Brødre og at den friske luften 
på Kongsberg bidrar til at Brødrene holder seg friske langt opp i årene slik at 
Losjen får mange Brødre med lang tid i Ordenen. Han takket på Rikslosjens 
vegne de tre Brødrene for deres mangeårige innsats for sin Losje og for 
Ordenen.

Drott Ivar Hjalland takket på Losjens vegne de tre Brødrene for deres 
lange og oppofrende innsats for sin Losje. Det arbeid som disse Brødre 
hittil har nedlagt har vært viktig for Losjens virksomhet gjennom mange 
år. Som en fortjent erkjentlighet overrakte Drott en blomsterbukett til 
de tre med ønske om at Losjen og dens Brødre fortsatt i mange år får 
gleden av å ha disse tre Hedersbrødre tilstede på sine møter, og fortsatt kan 
få nyte godt av deres lange erfaring i Losjearbeidet.

Broder Finn Bøe, Losje III  
 

Losje St. Olav  III 
Kongsberg

Nye Hedersbrødre 
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På høytidelige og stilfulle måter ble Provinsiallosje Viken stiftet 2. september 2006, 
Provinsiallosje Kaupang stiftet 10. mars 2007, og Provinsiallosje Gula ble stiftet 3. 
november 2007. Mange Brødre var til stede på begge Stiftelsesmøtene. Etter dette er alle 
de 6 planlagt Provinsiallosjer stiftet.
 
I perioden har Provinsiallosjene i St. Antonius Kapitèlet arbeidet meget godt med opptak 
av mange nye Riddere. Dette betyr at alle Provinsiallosjer har i utgangen av 2007 til 
sammen 271 Riddere fordelt på 4. til 14. Grad, og 33. Grad. 
Alle påtenkte Provinsiallosjer er nå stiftet, og disse kan nå arbeide selvstendig fremover. 
10. mars 2007 var Hovedlosjen, St.Antonius 4 år, og da skjedde nok en utvikling ved at  
Hovedlosjens Embedsmenn og alle  Riddere som innehadde 14. Grad ble forfremmet til 
15. Grad, totalt 38 Riddere. Samtidig ble også Hovedlosjen løftet til 15. Grad og St.Andreas 
Hovedlosje var et faktum.   
Helgen 21. til 23. september 2007 ble 30 Riddere forfremmet til 17. Grad. 
Etter at vår Første Ærverdige og Opplyste Ridder, Edgar Rognlien gikk bort, ble Broder 
Knut Leira innsatt som ny Første Ærverdige og Opplyste Ridder. 
Det er ennå 66 Brødre i 3. Grad som har søkt seg videre og 18 av disse er klare for 
forfremmelse i 2008.

Av Provinsiallosjene er Miøsen størst fulgt av Provinsiallosje Borgar

Status for Kapitèlene desember 2007.

St.Antonius Kapitèlet 271 Riddere.
St.Andreas  Kapitèlet 38 Riddere hvor en også innehar 32. Grad.
Til sammen er det 309 Riddere i de Høyere Kapitèler.
Den Honorære 33. Graden som i dag består av 18 Riddere fordeler seg også på både 
St.Antonius Kapitèlet og St.Andreas Kapitèlet.
62 nye Brødre har søkt om Opptak.

Hovedlosjen St. Andreas
-utdrag av Rikskanslers beretning 2006-2008-

Provinsiallosje Viken

Over: Provinsiallosje Gula
Til v: Provinsiallosje Kaupang
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Provinsiallosje Borgar av St. Antonius til 
Ordenen Riddere av det Hvite Kors avholdt 
sitt 3. Åremålsmøte den 12.januar 08 i 
Losjelokalene på Brevik i Sarpsborg. Det 
var det 10. møte siden oppstarten og det 
ble avviklet møter i 5. 6. og 8. Grad med nye 
kandidater og kandidater til forfremmelse i 
de andre Gradene  .

Alle Riddere fra 4. til 33. Grad var invitert 
til de aktuelle møtene. Det skulle vise seg 
å bli 63 Riddere til stede i løpet av dette 
Åremålsmøte.

Det hele startet i 5. Grad med Innsettelse av 
Første Ærverdige og Opplyste Ridder Knut 
Leira.

Etter innføring av Hærmester i Hovedlosjen 
Tormod Fjære og Riksdrott Ole Jørgen 
Andresen, kunne Hærmester Tormod 
Carlsen ønske alle Riddere velkommen til 
denne spesielle seremonien. Han gav oss 
alle noen tankevekkende ord om avdøde 
Første Ærverdige og opplyste Ridder Edgar 
Rognlien og introduserte Frank Strype 
- som Første Fader av Norden til å lede 
innsettelsesseremonien av Knut Leira som 
ny Oldermann.

Det ble en meget gripende seremoni hvor 
Hærmester i Hovedlosjen og Riksdrott 
assisterte det hele.

Videre hilste Strype fra medlemmene i 
Senatet i Ordenen Riddere av Det Hvite 
Kors som enstemmig hadde valgt Knut 
Leira til å overta dette ærefulle Embete. 

Første Fader av Norden avsluttet med å 
sette Ringen på Knuts venstre langfi nger 
-en ring som 19 Oldermenn før ham har 
båret og overrakte en oppstilling over de 9 
kjennetegn som skal være hans ledestjerne 
hvorved han skal tjene som vår Første 
Ærverdige og Opplyste Ridder.

Vår nye Oldermann Knut Leira takket for 
denne meget følelsessterke opplevelsen og 
var både beæret og skremt over det ansvar 
og de oppgaver som nå lå foran ham. Han 

hadde imidlertid allerede 
fått følelsen av at han hadde 
god støtte blant Ridderne i 
Ordenen og lovet å utføre sin 
gjerning etter beste evne.

Tilslutt takket han for den tiden 
han hadde fått være Prelat i 
Provinsiallosje Borgar.

På møtet ble fem Riddere 
ble forfremmet til 8. Grad, 
syv Riddere som kunne 
forfremmes til 6. Grad og det 
var opptak av 2 nye Riddere.

Ved taffelet kunne Hærmester Tormod 
Carlsen se tilbake på en lang dag med 4 
møter og takket derfor alle som hadde vært 
engasjert for å få gjennomført denne vår 
3. Åremålsdag på en så fi n og høytidelig 
måte.Videre gratulerte han Ridderne som 
var blitt forfremmet og de nye i 5. Grad. En 
lyseslukker fra Losje VII ble overrakt som 
gave til Provinsiallosje Borgar. 

Første Ærverdige og Opplyste Ridder 
Knut Leira takket for fi n mottakelse, fl ott 
gjennomført seremoni og møter.  Videre for 
all støtte underveis og mange gratulasjoner 
og fi ne ord i løpet av dagen. Han takket 
også for samarbeidet i Provinsiallosje 
Borgar og for å ha hatt Embete som Prelat.

Ole M. Granum hilste fra Provinsiallosje 
Miøsen og takket alle som hadde gjort 
dette Åremålsmøte til et kjempefi nt og 
minnerikt møte.

Knut Ingvoldstad 85 år og medlem av 
Ordenen i over 30 år, Embetsmann i 28 år 
og kun vært bort  på 4 møter,  takket for 
invitasjonen . Han måtte bare være med på 
dette som her i dag hadde skjedd hvor vi 
hadde fått ny Oldermann i vår Orden. Han 
avsluttet det hele ved å takke for maten og 
en fantastisk opplevelsesrik Åremålsdag.

Leif Kristiansen
Seglbevarer.

ÅREMÅLSMØTE I 
PROVINSIALLOSJE 
BORGAR 12. JANUAR 2008

Over fra v: Første Fader 
av Norden Frank Strype 
og den nyinnsatte 
Første Ærværdige og 
opplyste Ridder/ Older-
mann Knut Leira



Ettertanke.....
Broder Jan Olaf Wiik, Losje VIII

St. Olavposten 1-200816

Hva betyr det? Betyr ikke det at en skal 
tenke etter hva en har gjort eller tenkt å 
gjøre. Vært med på. Lest om eller hørt om? 
Men er det situasjoner hvor vi kunne tenkt 
på forhånd? Tenkt mer? Annerledes? Lyttet 
mer?

Ofte er det slik at ting bare skjer uten at 
en er i stand til å påvirke situasjonen eller 
hendelsen. Vi er ikke herre over situasjonen 
og da er det lite vi kan gjøre når ting skjer. 
Da nytter det ikke med at vi skulle så 
gjerne… Dessverre! Men hva om vi 
tenker litt etter hele tiden og ikke bare når 
spesielle ting hender. Som regel vonde og 
stygge ting. Forebygge? 

Vi hører veldig ofte om at en skal forebygge 
slik at ting ikke hender eller gjentar seg. Når 
vi hører det tenker vi gjerne på praktiske 
ting. Sette i gang noen tiltak. Men blir ikke 
det å ta et skippertak for så å glemme?

Hvis vi sammenligner det å tenke med en 
idrettsutøver. For å bli en god idrettsutøver 
må en øve hardt, regelmessig og lenge. 
Det nytter ikke med skippertak. Det blir 
en vane, eller en livsstil det med å trene. 
Kunne vi ikke gjøre det med å tenke også 
til en livsstil? Ikke slik å at en skal gå rundt å 
gruble hele tiden, men refl ektere. Refl ektere 
over det som skjer rundt oss. Deg og meg! 
Alt vi hører, ser og leser om. Bruke litt tid 
på dette hver dag! Være litt mer nøye 
med å legge merke til ting. Hvordan folk 
reagerer, for å fi nne ut hva som kan være 

årsaken? Ikke for å fi nne en unnskyldning, 
men en forklaring som kan gjøre det 
lettere å forstå og akseptere. La det 
med ettertanke bli en del av hverdagen. 
Bry seg om kalles det! For skal snakke 
med mennesker og ikke og ikke om må 
vi forstå. Og for å forstå må vi lytte og 
tenke!!

Etterpåklokskap er den beste klokskap. 
Det er bestandig slik at når en vet fasiten 
er det meste enkelt og forståelig. Eller 
til og med logisk. Eller hvis du iakttar 
en håndverker ser at han eller hun gjør 
enkelt ut. Men hvorfor gjør det det? De 
har fasiten i hodet! De bærer den med 
seg hele tiden. Mer eller mindre uten å 
tenke over det. De vet hva de skal gjøre. 
Når og hvorfor. Det samme er det med 
idrettsutøvere. Det nye innen idretten nå 
er at de har sluttet å trene. De øver! Men 
hvordan er det med oss? Burde ikke også 
vi øve litt. Hver dag? Vi også gjør mange 
ting uten at vi tenker så mye over det. 
Men er det tilstrekkelig? Tilstrekkelig til at 
vi kan si at vi har kontroll? Neppe!
Det handler om å tenke hele tiden. 
Analysere. Stoppe opp å tenke. Ikke bare 
når en må fordi ting ikke har gått slik 
en håpet, regnet med eller trodde. Når 
det skjer noe utenom det vanlige eller 
forutsette?

Ettertanke har også lett for å bli en slags 
selvbebreidelse. Kunne jeg gjort noe på 
en annen måte. Gjort noe mer? Er det 



 
Høsten 2006 ble innledet med dugnad. 
Broder Sigmund skulle fl ytte fi rmaet i nye 
lokaler. 
Dette ble noen hyggelige kvelder med 
sjauing, montering av nye stoler (200 stk) 
og bord etc.
Losjepraten krydret med lystige historier 
og mye latter. At Broder Sigmund vartet 
opp med assortert pizza og drikke satte 
en ekstra spiss på kveldene. Skattmester 
Broder Tore ”serverte” et stort smil når det 
kom et solid bidrag til kassa.   
Takk og vel blåst Broder Sigmund!
Embetsmennene har vært godt forberedt 
til møtene. Når vi siste året har hatt tre 
brødre til opprykk i 2. grad, 1 broder til 3, 
og fi re brødre til 4. og 5. grad, har det vært 
et fl ott år. At brødrene Rune – Oddvar 
– Svein og Jan i høst bidro med innlegg, 
ble det inntresant.
Studiekomiteen har avholdt kveldsmøter 
i fl ere av gradene og deltakerne sa at 
dette var inntresant. Reisekomiteen har 
sørget for at vi har vært godt representert 
på fellesmøter både på Kongsberg og 
Hønefoss. Broder Kjell og Broder Tore med 
respektive var med på stiftelsen av Losje 
XXVII Drøbak, og i tillegg var Brødrene 
Kjell, Jan og Tore med på stiftelsen av 
Gula.
Våren 2008 ser også lovende ut. Det er fi re 
kandidater som venter på å bli tatt opp. 
Tradisjonen tro var det god oppslutning 
om julemøtet. Riksskattmester Leif Aker 
beæret Broder Ivar Tore Skeide med 25 
års hederstegn.  Skald, Broder Egil, leste 
juleevangeliet
og Broder Svein Dyve sørget for vakker 
musikk. 
Kveldens meny var torsk eller julemat 
med noe attåt. Stemningen var på topp 
og utlodningen gav et godt overskudd. 
Alle var enige i at dette var en verdig 
innledning av høytiden.      

Vi ønsker våre Brødre rundt i landet et 
godt nytt år. 

Med Broderlig hilsen
Arne Kristoffersen   

Losje I i medvind! 
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min skyld? Det vil alltid være mange 
spørsmål å stille, men er det ettertanke? 
Er nok det, men en negativ sådan. For 
meg er ettertanke noe en skal lære av, og 
det å lære er alltid positivt. Vi lærer noe 
hver dag hele livet gjennom. Ofte uten 
at vi tenker over det. Men gjør vi det. 
Tenker. Litt ettertanke hver dag tror jeg 
vi oppdager det. Tenk så herlig det måtte 
være å kunne si til seg selv at; i dag har 
jeg lært det og det gjennom ettertanke!

Det som er det merkelige er at vi lære 
gjennom noe vi har gjort selv, hørt om, 
lest om eller sett andre gjøre det. Noe 
ganger lærer vi at: slik skal jeg gjøre det 
neste gang. Andre ganger at: slik skal jeg 
aldri gjøre det mer! Nei aldri mer i mitt 
liv.

Hva med å spandere ett minutt eller to 
hver dag litt for oss selv til ettertanke. 
Øve litt hver dag. Tenke positive 
ettertanker. Gripe tak i det positive og 
utvikle det videre. Ta det med oss til 
neste dag for å få en positiv start på 
dagen. Tenk så deilig start på dagen det 
ville vært sammen med en god frokost!
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Det 56. Ordinære Riksting
i Haugesund 8. - 10. mars 2008

Et nytt Riksting står for døren. To år er gått siden Rikstinget ble avholdt i Moss. Mye har 
skjedd siden den gang og vi sakser litt fra Rikskanslers beretning for 2006-2008.

Det har i perioden vært avholdt 12 Riksrådsmøter, 2 felles Rådsmøter mellom St. 
Antonius/St. Andreas Hovedlosje og Riksrådet. Utover dette har det også vært 
hyppige ”møter” pr. e-post.    
Det har heller ikke i denne perioden vært avholdt særskilte møter i arbeidsutvalget, i 
det Riksrådets prinsipp har vært at hele Rådet deltar i alle møter.  

Riksrådet har i perioden sett det som prioriterte oppgaver å få ferdig arbeidet 
med IT som verktøy for fremtidig bruk i vår Orden og arbeidet med forsterkning/
revitalisering av rekrutteringsarbeidet.
Begge komiteene har arbeidet godt og vi har i dag et resultat på begge områder som 
vi kan si oss godt fornøyd med. Når det gjelder IT, står det nå opp til den enkelte Losje 
og lage sine sider, og ta disse i bruk. 
Som et resultat av rekrutteringskomiteens arbeid vil Riksrådet, på dette Riksting 
fremme forslag, om å oppnevne en komité som skal arbeide kontinuerlig med disse 
saker. 

Det har vært avholdt to Drottmøter i terminen.  Begge møter ble lagt til Sandefjord 
og begge ble avholdt over to dager. På Drottmøtet i 2006 deltok Jarl i tillegg til 
Drott. Hele Rikshirden var også invitert til dette første møte etter Riksting. Som i 
2005, var forsterkning/revitalisering av rekrutteringsarbeidet hovedagenda på dette 
møtet. I 2007 deltok også Jarl i tillegg til Drott. På dette møtet var hovedagendaen 
redegjørelse fra Konstitusjon og Reglementkomiteen og Riksrådet den nye 
Konstitusjonen som skal gjelde etter implementering av de enkelte kapitèler i 
2012. Komiteen for IT - fremtidig bruk i vår Orden og komiteen for forsterkning/
revitalisering av rekrutteringsarbeidet, la frem sine endelige sluttprodukt.  
Det er Riksrådets oppfatning at begge samlinger var vellykket, og Riksrådet er mektig 
imponert over det engasjement og interesse som Embedsmennene legger for dagen 
på disse møtene. 

Også i denne perioden har vi alle fått være med på å stifte en ny St. Olav Losje. Den 24. 
mars 2007 var en stor begivenhet for vår Orden, i det Losje St. Olav nr. XXVII Drøbak 
ble stiftet i 3. Grad. Mange Brødre fra de aller fl este Losjer deltok på Stiftelsesmøtet, 
som ble gjennomført på en verdig og stilfull måte.

Aktiviteten i Losjene er etter Riksrådets mening meget god. Mange Losjer har 
vært fl inke med å få med nye Brødre, og aktivisert disse i godt studiearbeide, slik 
at Brødrene forblir i Losjen. Gjennomføring av møtene er generelt god, noe som 
medfører at Brødrene deltar aktivt når de er på Losjemøtene. Samtidig skal vi ikke 
legge skjul på at noen Losjer arbeider tungt, og Riksrådet har sett det som sin 
oppgave å følge opp disse. Riksdrott og Riksjarl har besøkt fl ere Losjer for å fortelle 
om vårt Charter og dets symbolikk. Riksrådet har en følelse av at dette har blitt meget 
godt mottatt da det gir Brødrene en bedre forståelse av vårt Ordensarbeide. 

Oversikten over medlemsmassen viser at vi per. 31.12.07 er 1530 Brødre, Losje V 
Fredrikstad er den største tett fulgt av Losje III Kongsberg. 51 Brødre har gått bort i 
perioden.   
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Losje St. Olav XXVI fl yttet den 
14. 1. 2008 til nye losjelokaler 
på Maura

Riksdrott sto for innvielse av Ridderhallen. Den ble 
innviet etter gjeldende Ritualer og lover. Riksdrott 
ble assistert av Broder Kai A. Jansen og Broder Helge 
Fosholm Bjerke som forrettende Riksskutilssveiner.
Ved Losjens åpning var det 57 brødre til stede: 
Riksdrott og 2 Brødre fra Losje VII Moss
Drott og 2 Brødre fra losje I Drammen 
Drott og 2 Brødre fra Losje II Oslo
5 Brødre fra Losje XIII Hønefoss
Drott og 3 Brødre fra Losje XV Gjøvik
Drott og 13 Brødre fra Losje XVI Hamar
Drott og 2 Brødre fra Losje XXVII Drøbak
Hærmester Provisiallosje Miøsen
samt 21 egne Brødre

Det ble et fl ott møte med mange gode innlegg, se 
side 11. Losje XXVI har her fått et fi nt lokale med god 
plass både inne og ute, men redaksjonen forstår det 
slik at Losje XXVI fremdeles et på utkikk etter mer 
permanente fasiliteter nærmere Eidsvoll.

Losje St. Olav nr. XIV 
Kristiansand 

av Ordenen Riddere av 
Det Hvite Kors

har den glede å invitere alle 
Ordensbrødre til vårt 

50-års jubileum, Lørdag 26. april 
2008

Fredag:
For deg som kommer til Kristiansand 
fredag kveld arrangerer vi et uformelt 

Brodertreff / Skalldyraften i Odd Fellow’s 
lokaler, Festningsgt. 2. kl. 1900 Åpen bar.

Lørdag:
Festlosjemøte i 1. Grad i 
Frimurerlosjens lokaler 

Kirkegt. 2 . kl. 14:00 
Festmiddag på Rica Hotell 

Norge kl. 1900.

Deres losje kan gi ytterlige opplysninger v/
Drott.

Påmelding / opplysninger rettes til 
Torgrim Nordgarden, Postboks 18, 4701 

Vennesla, 
tlf. 38 15 50 80,  9005 2757 eller 

torgrim@nordgarden.net.

Bindende påmelding innen 1. mars.

Velkommen til vårt 
jubileum!

Riksdrott Ole J. Andresen og Drott Losje XXVI Tom Mortvedt



Vi lever i en tid hvor vi ofte hører om 
at alle sier de har det så travelt, og vi 

ser at mennesker i alle aldre oversvømmes 
av fritidstilbud eller krav til deltagelse i 
forskjellige sammenhenger. Det er familie, 
sport, forskjellige former for underholdning 
og diverse hobbyer. Vi fyller hverdagen 
med alle former for aktivitet. Midt i dette 
jaget står Ordenen R.H.K. fram, og tilbyr 
mennesker medlemskap i det som mange 
vil kalle en liten Orden.
Men om Ordenen kan virke relativt liten 
i antall Brødre, så tror vi at vi kan tilby 
medlemskap i en Orden som har et meget 
komplett og omfattende innhold. 
Vi har hørt av vi må sette fart i 
rekrutteringsarbeidet, at vi må vokse fort 
for å makte de utfordringer vi står foran.

Men det er faktisk slik at om vi skal 
lykkes er ikke målet bare å skaffe 

nye Brødre. Det er også et stort arbeid som 
kreves i det å føre Brødrene fram til det som 
vi kaller arbeidet for Ordenens tjeneste, og 
vi er så redd de ikke skal fi nne seg til rette. 
Men er det slik.
Det viser seg at ofte frykter vi uten grunn. 
Jeg har ved et par anledninger tenkt i 
forbindelse med opptak av en ny Broder 
som jeg kjenner fra før. Dette er nok ikke 
noe for deg, her vil du ikke trives. Så har 
det etter en tid vist seg at det var jeg som 
tok feil. Broderen har funnet seg til rette, 
og ikke bare det, han har gledet seg over 
samholdet i Broderfl okken og funnet seg 
godt til rette.

Neste skritt har vært å få ham til å 
fatte interesse for å skoleres. Ta 

del i studiearbeide og forberede seg 
til Gradsheving. Så viser det seg at det 
heller ikke er noe problem, snarere tvert 
om, han tar del og møter trofast opp på 
studiekveldene.

Men, vi må stole på systemet, og Ordenens 
evne til å bygge gode Brødre.

Vi glemmer så lett hvordan det var den 
gangen vi selv sto der som en søkende 

Broder. Vi husker vel forventningene og 
spenningen som var helt ubeskrivelig, og 
at det var liten eller ingen tålmodighet. 
Det var så mange spørsmål, og så mye 
undring. Jeg husker fortsatt hvordan det 
nesten var på grensen til at jeg plaget 
mine Faddere, og andre Brødre som jeg 
trodde kunne være til hjelp. For jeg regnet 
jo med at de fl este Brødrene kunne og 
visste alt. Dette begynner å bli noen år 
siden. Slik det er blant Brødrene i dag, så 
har jeg sett at mye har forandret seg i løpet 
av de siste ti år. Systematisk opplæring 
i Gradene, motivering til studier, og et 
gjennomgående krav til opplæring før 
neste Gradsheving har hevet kvaliteten på 
Ordenens Brødre. 

Resultatet er å merke i hvert eneste 
møte.  Både ved dyktige Embedsmenn 

som tar sine oppgaver på alvor, og mange 
gode innlegg med solid innhold.
Vi vet at vårt Ordensliv er en vandring 
mot et mål. Det som gjør vår vandring så 
spesiell, er nettopp det at vi arbeider mot et 
mål, men vi vet ikke hvordan målet er, eller 
hvordan vi skal komme dit. Går vi i blide da? 

 Nei, det er det som er så fi nt. Vi har 
også fått en ledestjerne. Det er Ritualer, 

Belæringer og opplæringssystemet og de 
skal vi sette vår lit til. Så vil vi vokse i visdom 
og sindighet. Om ikke annet så kan det 
være et mål å skue framover mot.

 Gode Ordensbroder, har du tenkt 
over at det er den visdom du er i 

besittelse av, som til sist gjenspeiler dit liv. 
Hvordan du fremstår. Hvordan du takler 
forskjellige situasjoner, og hvordan du 

Riksskald:
-Broder Even Granlund-



oppfattes blant dine Ordensbrødre.

Det er nettopp dette som er ment når 
vi oppfordres til å dra nytte av de 

lærdommer vi har mottatt i vår Losje. Det 
at forståelse og innsikt som bearbeides 
sammen med den kunnskap vi har 
opparbeidet og mottatt, og da på en slik 
måte at vi drar nytte av den, eller for å si 
det på en annen måte. Bearbeidet slik at 
produktet blir visdom. 
For det er først da vi kan dra nytte av de 
lærdommer vi har mottatt. Det sammen 
med Symbolenes tale som skal fi nne plass 
og vokse fram i vårt indre, og bli en del av 
vår skjel og ånd. Gjennom 
det pedagogiske system 
Ritualene er bygget opp 
rundt, bearbeides vi på denne 
måten og utvikler i oss den 
visdom som skal styre våre 
liv. Kanskje kan vi si det slik 
at den voksende visdom er 
belønningen i den livslange 
prosessen som vi kaller 
personlighetsutvikling..
Men husk, dette er ikke noe som skjer 
uten videre, og heller ikke helt automatisk. 
Ditt eget engasjement og all din 
oppmerksomhet kreves. 

Våre Gradshevninger er viktig, men vi 
må alltid huske at det er reisen mer 

enn ankomsten, som gir Gradsvandringen 
dens verdi.
Med det mener jeg å si at selve Opptaket, er 
inngangsbilletten til Graden, mens Gradens 
innhold skalgradvis læres, og forstås i den 
påfølgende tid. Vi er søkende, og lærer om 
tilværelsen, symbolisert med vandringen 
i Losjen. Vi fi nner vegen tilbake til kontakt 
med oss selv. Til vårt senter, som er et stille 
punkt som ligger dypt i oss selv. Og vegen 
dit går gjennom hardt arbeid.
Vi har vel alle opplevd iveren og gløden 
som fi nnes i etterkant av et Opptak. Da er 
denne opplevelsen en sterk inspirasjon 
som fremkaller ønsker om å søke enda 
dypere, på sitt aller sterkeste, og det er 
nettopp fordi gleden fra denne store 
begivenheten som et Opptak er, smaker 
godt, så godt, att vi vil ha mer.

Gradenes innhold, og spesielt i tiden 
like etter Opptak eller heving, burde 

derfor først og fremst utløse hardt arbeide 
hos den søkende. Det er han som trenger 

å streve. Han som skal bearbeide sine nye 
inntrykk. For han er Gradens innhold og 
mysterier en ny og fersk opplevelse. Bare 
gjennom sin egen innsats får han åpenbart, 
avslørt og blottet den skjønnheten som 
fi nnes i Gradens innhold, og i et sant 
Ordensarbeide.

Som våre Losjers ledere er det viktig å 
lede enhver Broder på denne vegen. 

Påse at enhver Ordensbroder alltid er 
ledsaget av en visjon. Vi kommer ikke til å 
reise særlig langt uten. 
Vi kan spise, drikke og kle oss. Men sjelen 
trenger også næring.

Hva er modning annet enn 
å bruke tilstrekkelig tid til å 
høste erfaring og tilegne seg 
kunnskap.
Når vi er unge og innleder vårt 
livsløp og karriere, da samler 
vi såkorn, og vi samler først og 
fremst med tanke på oss selv 
og våre egne. Vi sår og høster, 
strever og sliter, former vår 

profesjon og våre liv. Investerer og bygger 
for at vi en dag i framtiden kan få det litt 
lettere, og slik holder vi på til vi en dag er 
rike nok på erfaring, stopper opp, og innser 
at slik skal det ikke være. Førs da er vi i 
stand til å kunne gjøre virkelige fremskritt, 
vise klokskap, og kunne høste av oss selv. 
Da, og sannsynligvis bare da, kan vi si: 
Jeg har oppnådd å få med meg noe 
kunnskap, noe innsikt kanskje til og med 
litt visdom og toleranse, sammen med noe 
medfølelse.
 

Hvordan er det mulig å si alt dette uten 
at det ligger arbeid bak?

Er Ordensarbeid annerledes?  Svaret er nei.
Heller ikke i et Ordensarbeide vil vi lykkes 
uten hardt arbeide.
Arbeid med å øke våre kunnskaper. Utvikle 
vår innsikt og forståelse, og da vil vi 
muligens en dag få se at vårt liv er preget 
av visdom. 

Visdom i både ord og handling.

Ditt eget 
engasjement 
og all din 
oppmerksomhet 
kreves. 
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Husk at annonser til annonsebilaget må være
redaksjonen i hende innen 1. mars! 
Annonsene vil bli trykket i et eget bilag til 
St.Olavposten og koster ikke Losjene noen
ting. 
Lykke til med annonsesalget!

alkyrjesøstrene
ksjonen har erfart at St. Olavposten er blitt mer og mer popu-

lær blandt våre Ordenssøstre.
Det er nå gjort avtale med Landslosjen om at de som ønsker å få 
tilsendt St. Olavposten i posten kan henvende seg til ledelsen i sine
respektive Losjer om dette.
Prisen er kr. 90.- per år.

Neste nummer av St.Olavposten kommer ut 
15. mai. 
Frist for stoff til dette nummer er 15. april.
Skriv om små og store ting som foregår i din
Losje.
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 Vi ønsker nye Brødre velkomne i vår Orden:

Losje XIV   Hakli, Ivar Sverre  23.01.2008
Losje XIII  Solbakken, Bjørn Anders 21.01.2008
Losje XV  Kristiansen, Per Arne   21.01.2008
Losje IX  Berulfsen, Jan Olav  16.01.2008
Losje XIII  Støen, Lars  17.12.2007
Losje II   Sundve, Anders  10.12.2007
Losje XXII  Sundal, Leif  04.12.2007
Losje XXVII Skogli, Frank-Robert  22.11.2007
Losje V   Aardalen, Steinar  21.11.2007
Losje III  Moen, Trevor  12.11.2007
Losje III  Jacobsen, Lars Støen  12.11.2007
Losje XIX  Høydal, Geir  01.11.2007
Losje XIX  Sandvik, Stig Morten Skjæran 01.11.2007
Losje XX  Skivik, Kjetil  26.10.2007

Brødre som har gått bort:
Ekelund, Per Helge, Losje VII
Født 07.06.1952, Død 10.01.2008

Vi lyser fred over deres minne

Hansen Ragnar, Losje II
Født 29.03.1930, Død 17.12.2007

Aasen, Torfi nn, Losje XIII
Født 25.10.1940, Død 22.12.2007



RETURADRESSE:
RHK-Norge
St. Olavposten
Postboks 1110
2806 Gjøvik

GÅRSDAGEN

Gårsdagen er en gammel kledning, Broder
rynket, fl ekket og slitt.
Hjelp meg så jeg får kastet den,
Kaste den ned i kisten med alt det utslitte, 
blant det som er avlagt og glemt.

La meg ikke bli i gårsdagen,
ikke på nytt oppleve misbrukte timer,
jeg beklager de bortkastede minuttene,
ergrer meg over tabbene,
de tingene som jeg tok æren for
som jeg ivrig trykket til mitt bryst.

I dag er en ny dag, nettopp steget ut fra natten
strålende av løfter som kan oppfylles,
full av anledninger,
av plikter,
av gleder,
men kanskje også med et sorgens sting.

Jeg vil leve denne dagen med håpefullt sinn,
takknemlig for at den er min
glad for å møte dens krav,
idet jeg villlig nytter 
hver stund som gis meg.

For i kveld Broder, i kveld må jeg legge den av
som en gammel kledning
rynket fl ekket og slitt,
og kaste den i kisten med alt det utslitte,
blant det som er avlag og glemt.

Broder Tor A. Lassen, Losje IV

B

Mariendal Offsettrykkeri AS, Gjøvik


