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Gode Ordensbrødre

Høyverdige Riksdrott har ordet:

Nå har høsten satt sitt preg på vår hverdag og i 
skrivende stund har noen av oss allerede stiftet 
bekjentskap med den første snøen. Vi går nå inn i en 
travel førejulstid med alt som da skal gjøres. Også i 
Losjene skjer det noe spesielt i denne tiden. Det er 
nå vi avholder våre tradisjonelle julemøter. Dette 
er møter som i innhold ofte er mer rettet mot den 
store begivenhet som julen representerer. Jeg vil her 
benytte anledningen til å takke for alle invitasjonene 
jeg har mottatt til å delta på de enkelte Losjers 
julemøte. Som dere sikkert forstår er det her tiden 
som er den begrensende faktor.
Vi har også i år gjennomført et meget vellykket 
Drottmøte. De store emnene på årets Drottmøte 
var rekruttering og studiearbeide. Dette er meget 
viktige saker og vil ha stor betydning for Losjenes og 
Ordenens fremtid.
Riksjarl Bjørn Ramton orienterte om 
Rekrutteringskomiteens arbeid, og deretter ble 
Drottene inndelt i grupper for nøyere å gå igjennom 
komiteens forslag og anbefalinger. Dette var tydelig 
et emne og en arbeidsform som ble verdsatt. Den 
iver og arbeidsomhet som ble lagt for dagen i de 
ulike grupper står det stor respekt av. Jeg vil her få 
takke komiteen ved Tom Mortvedt for utmerket 
arbeid.
På dette Drottmøte var også Losjenes Lendermenn 
invitert. Og mens Drottene arbeidet med 
rekruttering, fi kk Lendermennene den første 
introduksjon av det nye studiemateriellet for 1. 
og 2. Grad. At dette var lenge etterlengtet har vi 
visst, men at det skulle få en slik positiv mottagelse 
overgikk våre største forhåpninger. Vi har nå fått et 
studiemateriell som vil være med på å gi vår Orden 
en positiv utvikling videre, både når det gjelder 
antall Brødre og ikke minst når det gjelder innhold 
og forståelse i Ordensarbeidet. Jeg vil også her få 
lov til å takke komiteen ved Knut Olav Sunde for 
utmerket arbeid. 
Denne høsten har jeg hatt gleden av å delta på 
Losjenes Fellesmøter. Dette har for meg som nyvalgt 
Riksdrott vært en stor opplevelse. Å kunne reise 
rundt til Losjene å få oppleve dem i deres eget miljø 
har gitt meg mange tanker og fi ne opplevelser. I 
tillegg har jeg satt stor pris på alle de fi ne samtaler 
jeg fi kk ha med den enkelte Ordensbroder. 

Sjelden har vel 
ordningen med 
fellesmøte vært 
mer aktuell enn 
nettopp i våre 
dager. Og hva 
mener jeg så 
med det. Jo vi 
mennesker er 
blitt så opptatte. Vi har snart ikke tid til å snakke til 
hverandre, kanskje med unntagelse i mobiltelefon. 
Det er så mange ting vi skal rekke å gjøre, og tiden 
strekker simpelthen ikke til. Vi føler at alle trekker 
i oss og ønsker en bit av oss. Vi går konstant rundt 
med dårlig samvittighet for ting vi ikke får gjort. 
Uansett hvor fl inke vi er og hvor mye vi får gjort, så 
greier vi aldri å tilfredsstille alle. Resultatet blir ofte 
at vi gjør en masse halvveis. Nå skal ikke jeg være 
det som legger stein til byrden og gir dere enda 
dårligere samvittighet, men hvor viktig er alle disse 
tingene vi føler vi må gjøre. Tenke etter hva som er 
viktig for oss. Foreta en liten ”loftsrydding” kan vi 
kanskje si. Få orden på prioriteringene våre, og ikke 
la oss diktere av det hektiske livet som er der ute.
La oss ta oss tid til å høre på en Broder som føler for 
å snakke. Ikke bare høre, men virkelig lytte. Ikke gå 
forbi en Broder på gate med bare et nikk, men stopp 
opp, ta ham i hånda og spør fra hjerte hvordan står 
det til. La oss alle ta oss tid til å bry oss om hverandre. 
Jeg er overbevist at om vi gjør dette vil vi ikke bare 
gjøre godt mot en Broder, men vi vil føle oss godt 
selv også. Som nevnt tidligere står julen for døren og 
la oss uttrykke et varmt ønske om at vi selv i denne 
travle juletiden fi nner tid til å tenke litt på våre neste. 

Jeg vil gjerne til slutt på vegne av 
Riksrådet få takke Losjene og Brødrene 
for et innholdsrikt år, og ønsker alle 
våre Ordensbrødre og Ordensøstre 
med familier en riktig GOD JUL og et 
fredfullt NYTT ÅR

Med Broderlig hilsen
Odd Caspersen
      Riksdrott
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DROTTMØTE 2008 ble avviklet 25. 
– 26. oktober, også denne gangen 
på Sandefjord Motor Hotell.
Hele Rikslosjen deltok. Fra 
Losjene deltok Drottene og 
Lendermennene. I tillegg var 
følgende invitert: Oldermann, 
Hærmester i Hovedlosjen 
St. Andreas, Hærmester i 
Provinsiallosjene, formenn 
i Rikslosjens komiteer, St. 
Olavposten og Riksarkivar. 
Formann i Rekrutteringskomiteen 
Broder Tom Mortvedt deltok bare 
på lørdag.

Halvdan Feen – Drott Losje XI 
Sandefjord ønsket velkommen til 
Drottmøtet
Det var 7. året på rad møtet ble 
avhold i Sandefjord. Han håpet at 
alle ville få en fi n helg.

Riksdrott ønsker velkommen.
Riksdrott ønsket alle hjertelig 
velkommen, og takket Losjen i 
Sandefjord for all hjelp.
Drottmøtet er viet spesielle 
temaer som er av betydning for 
vår Orden. Denne gangen var det 
Rekruttering og studiearbeidet 
som var i fokus. To komiteer har 

vært i gang med disse tingene 
over lang tid og nå kan de legge 
frem resultatet av arbeidet.
Han uttrykket håpet om at dette 
skal være med å styrke oss og gi 
oss et løft fremover.
Flere Brødre er selvfølgelig 
hovedmålet, men også et bedre 
opplæringstilbud vil være et pluss.

Han påpekte at det var i den 
enkelte Losje dette arbeidet måtte 
gjøres. Det er her grunnlaget må 
legges, Rikslosjen skal og kan gi 
dere verktøyet og mulighetene, 
men det er den enkelte losje som 
må gjøre jobben, sa han.
Han var optimistisk på at losjene 
skulle greie å gjøre dette løftet.

Hjerte og Ånd v/ Riksskald  
Riksskald ønsket velkommen.
Han synes det var godt å starte 
med litt meditasjon før vi satte i 

gang med arbeidet.
Midt i hverdagens trivialiteter 
stopper vi opp og kjenner etter. 
Vi kjenner etter på hjertets 
premisser. Vi lytter etter åndens 
fottrinn. Vi fi ninnstiller hjertets 
store behov slik at vi kan ta til oss 
åndelig føde.

Etter Riksskalds ord trakk 
Rikslendermann seg tilbake 
sammen med de fremmøtte 
Lendermenn for å starte 
opplæringsarbeidet. 

Økonomi v/ Riksskattmester  
Riksskattmester fant det 
nødvendig å nevne igjen at 
det var problematisk å få inn 
rapporter.
For eks. reisefordelingsskjema, 
samt halvårsrapporter. ( 1/6 og 
1/12)
Ved halvårsrapportene var det 
ofte feil, og de ble innsendt sent. 
Disse skal sendes inn uoppfordret 
og til rett tid.

Noen Losjer må forbedre disse 
rutinene.  Kanskje Drott skulle ta 
et bedre lederansvar, og få en del 
av disse punkter belyste som en 

DROTTMØTET I SANDEFJOR

....dette skal være med 
å styrke oss og gi oss et 
løft fremover.

Foto: Palmar Ruste
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del av det daglige arbeidet.
”Husk det må være et samspill 
mellom Drott, Skattmester og 
Kansler”.

Riksdrott sa at før de neste 
Installasjoner vil Riksrådet sjekke 
at rapportene var sendt inn senest 
1 uke etter Generalforsamling.  
Installasjoner vil ikke bli foretatt 
før alle rapporter var sendt 
inn. Det gjør det vanskelig når 
rapporter uteblir, og normalt vil 
en installasjon skje 2 uker etter 
Generalforsamlingen.
Riksrådet ville kontrollere, og 
Installasjon vil ikke bli foretatt før 
alt er brakt i orden.

Økonomi og status:
Riksskattmester sa at vi var i rute.  
Kontingent innbetaling lå på 
100% i forhold til det budsjetterte.
Kostnader lå der de burde være, 
bortsett fra Komité arbeidet. 
Der hadde vi pr. d.d. brukt 50% av 
vårt 2 års budsjett.  Denne posten 
ville ”sprekke”.
De komitéene som var satt ned 
hadde satt høye ambisjoner, og 
detter var bra, men det kostet 
penger. Riksskattmester anslo at 
vi antagelig ville sprekke med 
rundt kr 100.000,-  hvis komitéene  
gjennomførte det arbeidet de 
hadde planlagt. Det arbeidet som 
var satt i gang var viktig, og vi 
hadde en målsetting om 3% netto 
vekst pr. år.
Vi hadde kontroll på kostnadene, 
men vi kunne sette på bremsene 
slik at vi holder budsjettet.
Vi hadde ikke behov for økning av 
kontingenter.
Riksskattmester stilte spørsmål 
om vi skulle ta en budsjettsprekk 
nå, eller om vi skulle avvente og 
legge kostnadene inn i neste 
Rikstingsperiode.
Riksskattmester ønsket 

RD 25. OG 26. OKTOBER 2008
tilbakemelding fra Drottmøtet.
Han opplyste at vi hadde midlene, 
så det var et spørsmål om å få en 
godkjenning.
Losje I Drammen sa at vi hadde 
økonomi til dette, og at det kun 
var snakk om en periodisering.
Det var allmenn tilslutning til at 
Komitéarbeidene skulle fortsette.

Orientering v/ Rikskansler
Rikskansler orienterte om 
medlemssituasjonen. 
Siden sist Drottmøte hadde vi hatt 
en liten tilbakegang, men dette 
skyldtes nok i stor grad at fl ere 
Losjer hadde hatt en ”opprydding” 
blant Brødre som ikke hadde 
betalt kontingent.
Disse hadde valgt å melde seg ut i 
stedet for suspensjon.
Rikskansler var også litt usikker 
på om Riksrådet hadde mottatt 
skjema om ny Broder på alle som 
var tatt opp i vår Orden den siste 
tiden.
Rikskansler viste en oversikt over 
hvordan våre Ordensbrødre 
fordelte seg i Høygradene og sa 
at det var stor og jevn aktivitet i 
dette arbeidet.

Det ble orientert om Kanslernes 
oppgaver i Losjene, og det 
ble spesielt lagt vekt på at 
rapporter og referat ble sendt 
umiddelbart til Riksrådet etter 
møter, opptagelser, opprykk og 
Generalforsamlinger.
Rikskansler omerindret 
Riksskattmesters ord om at 
halvårsrapportene måtte sendes 
inn til fastsatt tid, som var 1. juni 
og 1. desember.

Videre ble det demonstrert 
hvordan den enkelte Losjes 
Råd kunne logge seg på våre 
WEB sider og få tilgang til den 
informasjon som ble lagt ut av 

Riksrådet. 
Riksrådet brukte 
disse sidene aktivt til 
å legge ut informasjon 
til alle Losjene som var av 
slik karakter at den ikke skulle 
ligge åpent for alle Brødrene.
I løpet av perioden fra forrige 
Drottmøte og frem til nå hadde 
over 10.000 forskjellige personer 
besøkt våre WE sider på www.
losje.org.

Rekrutteringsarbeidet v/ 
Riksjarl + Gruppearbeid
Riksjarl startet med å si at det var 
med spenning og ydmykhet han 
hadde sett frem til Drottmøtet. 
Han presenterte deretter agenda 
for rekrutteringsarbeidet:

Komiteen hadde arbeidet iherdig 
og utarbeidet dokumenter til bruk 
i det videre arbeidet.
Den tidligere gruppen hadde 
identifi sert en rekke områder man 
måtte være klar over, og sette 
fokus på.  Den tidligere gruppen 
presenterte sitt arbeid på forrige 
Drottmøte.
Nåværende komité består av: 
Tom Mortvedt, Losje XXVI (Leder), 
Knut O. Iversen, Losje VI, Stein 
Gusdal, Losje IX, Leif Jørgensen, 
Losje XX, og Klaus Myran, Losje 
XXII
Se for øvrig egen omtale i bladet

Rikshirdens oppgaver v/
Riksdrott
Han sa at vi i Rikshirden 
disponerte vi mange personer 
med lang erfaring og høy 
kompetanse.
Nå som vi skal ha mange nye 
oppgaver i gang ute i Losjene, 
var det Riksdrotts ønske at 
Rikshirdens medlemmer skulle 
delta mer aktivt. De skal være 
kontaktperson for Losjene i de 
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forskjellige regioner. På denne 
måten har Losjene en person 
i umiddelbar nærhet.  Disse 
Rikshird medlemmene skulle 
reise rundt til losjene, og avlegge 
dem et besøk minst en gang pr. 
semester.
De skal være behjelpelig med å 
formidle kontakter inn i Riksrådet.
Disse Rikslosjemedlemmene 
skulle ikke være tilstede som 
et kontroll organ, men være til 
hjelp for Losjene og å styrke 
kommunikasjonen mellom Losjer 
og mellom Losjene og Riksrådet.
Riksdrott håpet at dette kunne 
hjelpe den enkelte losje, og å være 
med på å styrke den prosessen vi 
var i gang med.
Rikshirdens medlemmer stilte seg 
alle positivt bak denne ideen.
Han håpet at dette vil være en 
styrke for mange losjer, og minnet 
om at disse Brødrene hadde lang 
erfaring i Losjearbeid. Riksdrott 
oppfordret Losjene til å ”bruke 
dem” slik at de kunne være med 
å bidra til den enkelte Losjes 
fremgang.

Broder Tom Mortvedt etterspurte 
en liste over Rikshirdens 
medlemmer og hvem de skulle 
besøke når, slik at slike besøk evt. 

kunne koordineres.

Heftet med farger og symboler / 
Hærmester   ( Tormod Fjære )
Hærmester i Hovedlosjen Tormod 
Fjære startet med å dele ut 3 
hefter til hver Losje.
Han sa at i 100 år hadde vi 
hatt den røde fargen som 
merke. I folderen var det korte 
kommentarer til farger og 
emblemer. Denne folderen 
skulle være tilgjengelig for alle 
losjebrødre.  
Drott skulle beholde 1 eksemplar, 
en annen Embedsmann 
beholder 1 eksemplar og det 
tredje eksemplar legges ut på 
ettermøtet.  Den kunne også 
brukes til undervisning.
Heftet er ikke til offentlig bruk, og 
skal ikke ut av Losjelokalene eller 
Embedsmennenes varetekt.
Hærmester opplyste at det var 
beskrevet noe om farger, og 
symboler.
Den betydning som var beskrevet 
var basert på den betydning det 
hadde i forhold til vår Orden.

Innkomne saker:

Riksdrott leste først innkommet 
sak fra Losje XIII Hønefoss.
Losje St.Olav XIII ønsker at 
følgende sak tas opp på 
kommende Drottmøte:
Det er i dag slik: at Losjene har sine 
Generalforsamlinger/lnstallasjoner 
i tidsrommet februar –mai.
Dette innebærer at de som skifl er 
mannskap i februar først får disse 
publisert i
Matrikkelen som kommer ut i 
september.
Nye Brødre som tas opp, får altså i 
tidsrommet februar / september, en 
matrikkel med feil
navn på Embedsmenn og 
komitémedlemmer, hvilket vi fi nner 

uheldig.
Er det mulig fra Riksrådets 
synspunkt, at samtlige Losjer i 
fremtiden avholder sine
Generalforsamlinger / lnstallasjoner 
i februar / mars, og at Matrikkelen 
kan komme ut i slutten av mars?

Riksdrott leste Riksrådets tilsvar 
hvor det ble klargjort at våre lover 
sier at Generalforsamling skal 
avholdes i løpet av april måned.  
Skal dette endres, må det opp på 
2 Riksting.
Riksdrott sa at Riksrådet ikke har 
myndighet til å instruere Losjene i 
dette. Riksrådet kan anmode, men 
har ingen myndighet.
Riksdrott gav ordet fritt og lurte 
på om Losje Hønefoss hadde mer 
informasjon.
Drott Hønefoss sa at det var dumt 
at man overleverte Matrikkel til en 
ny Border hvor navnene var feil.
I fremtiden er det til hensikt 
at medlemsregisteret ligger 
ute, og den enkelte Losje blir 
ansvarlig for å oppdatere den.  
Man vil da oppgi en fast dato 
hvor informasjonen vil bli sendt 
til trykking og evt. korrekt 
informasjon er den enkelte Losjes 
ansvar.

Riksdrott leste sak fra Losje III 
Kongsberg.
Losje St. Olav nr III viser til brev fra 
Riksrådet, datert 16.04.08, ang. valg 
av Embedsmenn i  St. Olav Losjene 
og Provinsiallosjene. Her er det 
bestemt at:

1. Ingen kan sitte som 
Embedsmann i to Råd.

2. Rådsmedlemmer kan ikke 
inneha Embeder i andre 
Losjer.

Losje St. Olav nr III er av den 
klare oppfattning at disse to 

Riksdrott Odd Caspersen

Foto: Palmar Ruste
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bestemmelsene strider mot 
Ordenens Lov og forventer at 
bestemmelsen trekkes tilbake.

Riksdrott sa at Riksrådet hadde 
funnet det naturlig å oversende 
dette til Lovkomitéen og be 
om en uttalelse derfra. Han 
leste deretter orientering fra 
Lovkomitéen.

Riksdrott sa at de hadde 
behandlet dette i Riksrådet og 
leste Riksrådets uttalelse.
Han sa at vi i en overgangsperiode 
kanskje har Brødre som eks. 
sitter som Lendermann i St. 
Olav og vil være Marskalk i en 
provinsiallosje, og her vil det ikke 
være habilitetsproblemer.
Riksdrott sa at man fortsatt ikke 
ønsket at noen skulle sitte i to Råd 
samtidig.  
Her kunne det bli konfl ikter for 
den enkelte som havnet i en slik 
situasjon.
Riksrådet åpnet for at man kunne 
sitte i et Råd og en Hird, men ikke i 
to Råd samtidig.
Se forøvrig det fullstendige 
referatet

Riksdrott leste deretter sak 
vedrørende dansk Statsborger  
Ved fl ere anledninger i den 
senere tid har vi fått forespørsel 
fra Losjer om muligheten til å ta 
inn medlemmer med et annet 
statsborgerskap en norsk.

Kandidater det her har vært snakk 
om, har vært bosatt i Norge i 
en lengre periode, og som har 
planer om å bli her permanent. 
Men av ulike formelle grunner, 
eksempelvis pensjonsforhold etc, 
velger å beholde sitt opprinnelige 
statsborgerskap.

Riksrådet ba Drottmøte, om deres 

tilslutning til at Riksrådet etter 
grundig og individuell behandling 
kan gi dispensasjon i slike tilfeller.

Det ble etter ønske fra Drottmøte 
besluttet at hver Losje skulle ta 
denne saken opp i sitt råd og 
komme tilbake til Riksrådet med 
sin anbefaling. Vi ber derfor at 
de enkelte Losjer’s Råd om å 
behandle denne saken så raskt 
som mulig.

Kollegium Sirius v/leder 
Broder Åge Hoel.
Han opplyste at på siste Riksting 
hadde man drøftet å kunne 
bruke R.H.K. i dødsannonser til 
Ordensbrødre samt evt. et kors.
KS anbefaler at man bruker 
bokstavene i type ”old english”.
Det har kommet mange spørsmål 
om kors og de forskjellige som er 
brukt.
Broder Åge orienterte kort om 
dette.  Han mente at vi måtte 
ta en beslutning og bruke 1-
ett kors. Riksdrott repliserte at 
konsekvensen var at Ritualene 
måtte skrives om.  Dette måtte 
da vedtas på to etterfølgende 
Riksting.
Riksdrott foreslo at Riksrådet 
forberedte dette til neste Riksting 
for første gangs behandling.
Dette kan da også legges frem 
på neste Drottmøte og motta 
korreksjoner før det hele legges 
frem på Rikstinget.
Hvis vi ser på det som var i 
Amerika, så vil det nye forslaget 
bety at man vender tilbake til det 
opprinnelige.

St. Olavposten
Broder Ole M. Granum sa at man 
ikke sliter lenger med økonomien, 
men vi sliter med å få inn stoff.
Sist nummer skjedde det at 
man måte kutte ut 4 sider, dette 

har ikke skjedd 
tidligere.
Til julenummeret er 
det lagt inn 4 ekstra 
sider.
Han sa videre at man har hørt at 
det har vært fellesmøter, men det 
har ikke kommet noe referat fra 
dette.
Fellesmøter er noe man har felles 
for de som er der, men dette kan 
også deles blant alle Brødre.

Det er ofte gode innlegg på 
losjemøtene, og det kan deles 
mellom alle de 1500 Brødrene.
Det er ofte så mange gode 
innlegg o.s.v. i St. Olavposten 
som man kan bruke i 
Rekrutteringsarbeidet.
Bladet vårt kan ha en stor verdi i 
dette arbeidet også.

Riksdrott takket til slutt alle for 
deltagelsen på Drottmøtet.

Dette er et utdrag av Rikskans-
lers referat. For fullstendig referat 
henviser vi til din Losjes Kansler.
Andre saker fra Drottmøtet:

Riksskalds tale på søndag,
se side 10

Rekrutteringskomiteens innlegg, 
se side 16

Oldermann, Broder Knut Leiras 
ord til delegatene, se side 17

Referat fra undervisnings-
komiteens arbeide kom-
mer i neste nummer av St. 
Olavposten
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Losje VI Halden 
inviterer til åremålsdag

”Det er i disse omgivelser at Losje VI 
vil ønske dere velkommen til møte og 

feiring i september 2009
Vi ønsker med dette Brødre fra alle 
våre Losjer hjertelig velkommen til 

Fredriksten festning” 
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Fredriksten festning er stedet når Losje VI Halden 
i september arrangerer Fellesmøte og feirer sin 

75 Åremålsdag på dette så velkjente landemerke. 
Festningen er fl ott plassert på et høydedrag over 
byen og ligger dominerende til både for innkjøring 
og innseiling til Halden. Fredriksten er for mange 
selve juvelen i kronen blant norske festninger. Den 
er omfangsrik, den er velbevart, og den har stått 
sin prøve i kamp. Det er vel ikke uten grunn at 
Halden(Fredrikshald) som eneste sted i landet er 
nevnt i vår Nasjonalsang, i vers nr.4

Visstnok var vi ikke mange,
men vi strakk dog til,

da vi prøvdes noen gange,
og det stod på spill;

ti vi heller landet brente
enn det kom til fall;

husker bare hva som hendte 
ned på Fredrikshald.

Denne festningen har aldri blitt beseiret i krig. Kong 
Karl 12. angrep og beleiret festningen i 1716, men 
måtte trekke seg tilbake bl.a. fordi borgerne i Halden 
tente på sin egen by.
Terrenget mellom Sverige og Norge var slik 
beskaffen at en hær på vandring vestover - om den 
ikke skulle gå så langt nord som Kongsvinger – på et 
tidspunkt ville måtte passere Idd kirke. Den kunne 
simpelthen ikke omgås og Fredriksten fi kk dermed, 
i kraft av sin beliggenhet, stor strategisk betydning 
for en hær på vandring vestover.   Karl 12. var 
overbevist om at han først måtte ta Fredriksten for å 
erobre Norge, og 1718 angrep han igjen festningen. 
Karl 12. falt ved festningen 11.desember (gammel 
tidsregning 30.nov.) 

Fredriksten er, som festningene forøvrig, et minne 
fra en tid med hyppige kriger. Fred var, og er, noe 
dyrekjøpt. Festningens stridsanlegg fra ulike 
perioder, de nyeste – om enn bare fragmenter – fra 
siste krig, minner om at det som er blitt oss en 
selvfølge slett ikke alltid har vært det. Fredriksten er 
derfor et monument i ordets egentlige forstand, en 
påminnelse.. Nasjonale Festningsverk signaliserer et 
ønske om å holde denne påminnelsen levende og 
uttaler at de med sin verneplan håper at den vil tjene 
sin hensikt og samtidig by på ny innsikt i historien til 
et av landets viktigste militære kulturminner.

Det er i disse omgivelser at Losje VI vil ønske dere 
velkommen til møte og feiring i september 2009
Vi ønsker med dette Brødre fra alle våre Losjer 
hjertelig velkommen til Fredriksten festning 
  
For de som ønsker å overnatte vil det kunne skje 
på Forvaltningsskolens gamle kaserne som er 
omgjort til hotell. Her vil du fi nne både enkeltrom 
og dobbeltrom for de som måtte ønske det, totalt 75 
rom. Rommene har enkel standard med egen dusj/
WC. Fra fl ere av rommene har du en fantastisk utsikt 
over Halden by. Brodermåltidet/Gallamiddagen 
fi nne sted i samme bygg. Det vil være muligheter 
for overnatting fra fredag – søndag. For Brødre som 
kommer fredag eller lørdag formiddag vil vi forsøke 
å få en guidet tur på Fredriksten. Her kan du få 
mange spennende opplevelser. Kanskje du også vil 
treffe den hvite dame som vist nok skal gå igjen her 
ved Klokkertårnet. Hvis ikke, å treffer du i hvert fall 
Brødrene fra Losje VI.

Broder Roy Norderhaug, Kansler, Losje VI
                                                                                  

Dette blir kveldens 
Ridderhall, og vi vet at 
den blir fi n. Det er et 
stemningsfullt lokale med 
sjel. Vegger og tak er bygd 
av naturstein og gir en 
fantastisk akustikk. Losje VI 
har benyttet dette lokalet 
ved tidligere anledninger og 
følt at våre Brødre har vært 
fornøyde. Det er plass til litt 
over 100 Brødre så det gjelder 
å være raske når innbydelsen 
blir sendt ut.
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Før vi setter i gang med alle de viktige 
sakene, så legger vi for et øyeblikk pennen 
ned og stemmer sinnet til en tanke til 
ettertanke.

Slik også en andakt fungerer for mange. 
Eller en tur i naturen. Eller en stund med 
yndlingsmusikken i ørene. 
Midt i hverdagens mange små og store 
arbeidsoppgaver stopper vi opp og kjenner 
etter.

Kjenner etter på hjertets premisser.
Lytter etter åndens fottrinn.
Vi fi ninnstiller våre hjerters store behov slik 
at vi kan ta til oss det vi kaller for ”åndelig 
føde”. 

Vårt hjerte og vår åndelige side/vår 
åndelige utvikling har ikke førsteprioritet 
i vår orden.  Det er ikke mitt eget lille 
menneskelige krypinn som er det viktigste i 
alt ordensarbeid.  Det er ikke først og fremst 
et egenutviklingskurs vi har entret ved å 
søke opptak i RHK. 

Det er ikke Broderen selv som står i sentrum 
av ordensarbeidet.
Hva er det da?
I sentrum av ordensarbeidet står 
ordensarbeidet.  Arbeidet for å videreutvikle 
vår Orden. Dernest er det omsorgen for de 
andre Brødrene som har prioritet. På en 
tredjeplass i en slik tankegang er hensynet 
til oss selv og vårt eget hjerte.
På en tredjeplass vil våre 
vandringsopplevelser, gradsinnholdenes 

påvirkning på den enkelte Broder og 
undringens friminutt kreve sin tid og 
lengte etter svar.  Viktigheten av dette er 
stor. Det er viktig at vårt personlige utbytte 
av ordensarbeidet tikker inn. Uten det 
blir arbeidet mer å ligne med en dugnad. 
Man møter opp på møtene, støtter opp 
om ordensarbeidet, men selv har en ikke 
utbytte av det.

Og jeg hører ikke så sjelden det blir sagt: 
”Jeg valgte å avslutte mitt forhold til RHK 
fordi jeg ikke hadde så stort utbytte av det.”
Og det var trist å høre.

Og det er fristende å modernisere vår 
losje og si at er det noe vi arbeider for så 
er det at vårt eget utbytte skal bli størst 
mulig. Og jeg ser for meg brødrene sitte 
hver for seg og tygger på visdomsord og 
stjernehimmelen. Og noen tenker: ”Jeg har 
ikke tid og anledning. Dette er interessant, 
men ikke viktig nok. Innsatsen er for stor, 
utbyttet forl lite. Eller kanskje riktigere: 
Innsatsen var minimal og utbyttet likeså.”
Det er det berømte sparebluss-prinsippet.
Jeg tror man i rekrutteringsarbeidet skal 
presentere ordensarbeidet utad på en måte 
som setter den enkelte Broder i rekken av 
Brødre og ikke i sentrum. Det er som et 
ledd i periferien man blir ivaretatt, og får 
oppgaver mot ordensarbeidet og de andre 
brødrene.

Det er ikke så farlig om jeg ikke har så stort 
utbytte av ordensarbeidet hvis andre har 
stort utbytte av det jeg gjør. For hvis andre 

Riksskalds innlegg på Drottmøte: 
Hjerte og Ånd.

Riksskald Morten Arnesen

Foto: Palmar Ruste
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har stort utbytte av det jeg gjør – da vil mitt 
eget utbytte vokse. De andre brødrenes 
utbytte av min innsats vil omslutte meg 
med kjærlighet. 

Kan dette kunne fungere motsatt?  At jeg 
starter med meg selv og ivaretar mine 
egne forhold for så utpå dagen en gang 
begynner å lure på hvordan de andre har 
det?

Kjære Drotter og Lendermenn: Det er et 
stort privilegium å være leder i en losje.  
Arbeidet vil ta tid og mye krefter. Men 
tilbakemeldingene til deg, tilliten og 
omsorgen fra de andre brødrene vil gi deg 
trygghet, glede, stolthet og ikke minst en 
større forståelse for ordensarbeidet i ditt 
hjerte. 

Vi har fått en åkerlapp i RHK som vi steller 
med. Hele dagen går med til det. Vi har som 
gode bønder fokus på alt som skal til for å 

verne og utvikle den slik at den bærer i rikt 
mon. Fra den blir pløyd opp om høsten. Den 
lange vinteren. Plukket fri for stein. Såkorn, 
sol og regn. Og endelig kommer lønn for 
strevet. Når vi kan høste det vi har sådd. 
Og avlingen er god. Da er det godt å være 
bonde.

Da kan han sette seg tilbake om kvelden 
og dvele noen tanker om sitt eget hjerte og 
ånd. Slik at også de forholdene blir ivaretatt.  
Vi må skape en ringvirkning av vårt 
ordensarbeid. Der Brødrene står last og 
brast med hverandre.  Der vi lar det gode 
arbeidet for vår orden og våre medbrødre 
stå i sentrum.  Den hengivenhet og tillit du 
da vil bli møtt med – og omfavnet med: 
det er ånden.  Broderskapets åndelige 
dimensjon.  

For det du du vil at andre skal gjøre mot 
deg skal du gjøre mot andre. 

Minneord over Broder Kåre Tveit.

Så har vi i Losje St. Olav XII – Bergen igjen mistet en av våre eldste Brødre.
Broder Kåre ble tatt opp i vår Orden 31.mars 1958, tre år etter at vår Losje
ble stiftet, og han oppnådde således 50 års Broderskap i RHK.

Broder Kåre fi kk overrakt 50 – års Hederstegn av Riksdrott i sitt hjem 1.måned
før han døde 22. juni i år 86 år gammel.

Broder Kåre har bodd i Oslo i en årrekke, men han beholdte sitt Broderskap
til Losje XII – Bergen i alle disse årene. Han var skipsingeniør av yrke og hadde ofte 
oppdrag på Vestlandet, og da forsøkte han å få med seg noen møter i Bergen, hvis det 
passet inn med hans reiseplaner.                                                                                           
Da Broder Kåre ble pensjonist ble han en aktiv Broder blant oss.  Han reiste ofte i lange 
perioder til familiens hus utenfor Bergen, for der følte han freden og roen og koste seg 
med å stelle i hagen og jobbe litt med huset.

Vi som lever vider, kan ikke unngå å minnes Broder Kåre med ærbødighet og 
takknemlighet for hva han var og hva han ga oss.                   

Vi lyser fred over hans minne.

Broder Thor Henrik Skjelbred

 
 



Våre Hedersbrødre

JUBILANTER I LOSJE IX TØNSBERG

Losje IX Tønsberg hadde på sitt installasjonsmøte 21. mars i år, en meget hyggelig 
utdeling av Hederstegn.
Det var Brødrene Anders Askjem og Thore Kirkevold som begge fi kk sine 40-års 
hederstegn, tildelt av vår Riksdrott Odd Caspersen.
Disse 2 Brødrene har i mange år markert seg som hardt arbeidende losjebrødre som 
begge har hatt verv i Rikslosjen som henholdsvis Rikskansler og Riksdrott. De har 
selvfølgelig også hatt en mengde verv i sin egen Losje hvor de fremdeles er meget aktive.
Thore Kirkevold er for tiden Hærmester i Prov.losje Kaupang.

St. Olavposten 4-200812

Bildet: De 2 jubilantene Anders Askjem til venstre og Thore Kirkevold til høyre, fl ankert av Drott i 
Losje IX Arne Adolfsen til venstre og Riksdrott Odd Caspersen til høyre. Foto Knut Østbye

En pessimist ser vanskelighetene i enhver 
mulighet. Optimisten ser muligheten i 
enhver vanskelighet….. 
Winston Churchill
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Et lite tilbakeblikk på min tid i Losje St. 
Olav. Siden min svoger og fadder Broder 
Lars Aga i Sandefjord spurte meg om å bli 
medlem i ordenen RHK har tiden endret 
seg betraktelig.

Ved innvielsen i 1. Grad i 1986, ble det 
sagt at ”her er mye å lære, hør på hva som 
blir sagt på møtene.” Ja, det var den gang. 
Ettersom tiden går tilegner en seg mer 
lærdom. Samme året som jeg ble innviet i 3. 
Grad kom jeg inn i embedsverket.
Ettersom tiden gikk i losjearbeidet lærte 
jeg mye av ritualene og gjennom Losje-
brødre med lang fartstid. Jeg lærte mye om 
fordypning i ritualene av disse Brødrene.
Det jeg prøver å si er at det er i ritualene, 
Ordenens lære ligger. Jeg skal ikke 
utdype ritualene her, men anmode om 
at fremføringen av ritualene og rammen 
rundt møtene må gjenspeile viktigheten av 
dette. 

Vi kan ikke på den ene side si at en ting 
er viktig for deretter ikke å ta denne med 
den seriøsitet som kreves. Jeg kjenner at 
jeg blir litt nedstemt når forståelsen for 
viktigheten av våre ritualer ikke er tilstede. 
Slik jeg ser det, er en fremførelse av våre 
ritualer det eneste som vi ikke må slurve 
med eller ta lettvint på. Det er ved å arbeide 
med tekstene at vi trenger dypere inn i 
forståelsen av budskapet. 

Ritualene 
Vår viktigste kommunikasjonsform

Det er jo tekstenes dypeste mening vi 
til slutt ønsker å trenge inn i. Det er ved 
arbeidet med tekstene og ritualene man 
oppdager hemmelighetene, en for en og 
sakte men sikkert.
En annen god opplevelse er gjennom å 
instruere yngre brødre så er man hele tiden 
med å trenge dypere inn i ritualene og 
belæringstekstene ved å måtte forsøke å 
ha svar på alle spørsmål som kommer ved 
gjennomgang av disse. 

Fremføringen av ritualene er meget viktig. 
Det er jo tekstenes mening og dybde som 
skal fremføres på møtene. Når ritualene 
blir eminent utført vil det påvirke oss 
alle i losjen, og når vi blir påvirket tar vi 
inspirasjonen med oss ut i dagliglivet og 
lokalmiljøet. Med denne inspirasjonen vil vi 
også lettere kunne fi nne lyst til å rekruttere 
andre til vårt arbeid i vår Orden. Også i dag 
fi nnes det mennesker som er på søken etter 
de verdier som vår Orden er så full av, dette 
gjelder også mange yngre mennesker. Det 
er ingen grunn til å tro at denne søken 
etter disse verdiene kun fi nnes i mennesker 
som har passert 45 år. Vi må åpne våre 
verdier for alle som har forutsetninger til å 
nyttiggjøre seg dem.

Broder Jan Blegeberg

Det er ved å arbeide med tekstene at vi trenger 
dypere inn i forståelsen av budskapet. 

Broder Jan Blegeberg, 
Riksarkivar, Skald Losje 
I og 1. Marskalk Provin-
siallosje Viken
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Vi må meddele at vår eldste Søster er død.
 ”Hun het Dagny Steen-Hansen, var født 26.11.1910 og døde 3.10.2008.
Hun ble opptatt i Losjen 3. mars 1953 og var medlem i alle disse årene.  Hun var aktiv til julemøtet i 2006.
Vi lyser fred over Dagny’s minne.”
 Losje Valkyrjen Nr. II Drammen
Til Ordenen Riddere av det Hvite Kors
  
Jorunn Knutsen, sekretær

Dette var en stor begivenhet 
og vi ønsker våre nye søstre 
velkommen.
 1. rad fra venstre.. 
Heidi Elfving, Eva Elfving, 
Hanne B. Høyum, Gro 
Haugerud, og Martha 
Vannebo
2. rad fra venstre, 
Anne - Cathrine Falck, 
Karin Dahlman, Inger 
H. Gulbrandsen, Lisbeth 
Hansen Ruud, Anita Rud. 
Sandra Bolghaug hadde gått 
da bildet ble tatt.
 
Wenche Aker
Lands Rådsfrue
 

Landslosje Valkyrjen

Vi er samlet i sannhetens lys,
- styrket av våre symboler og ritualer.

Vi mottar den godhet som tilbys
og lytter til dikt og taler.

I tjue år har vi fått oppleve det
å møtes i søsterlenkens tegn.
Vi har fått mat for sjelen, - vi har funnet fred.

Ti kjekke damer ville danne
en losje til søsterlig samvær.
De ville bygge på det gode og sanne
og ha omsorg for enhver i sær.
Losjen på Hønefoss ble vår kjære ”moder”.
Ja, der høstet de opplæring og mange goder.
Det var der alle ble tatt opp
etter hvert i losjens tre grader.

Lørdag 18. oktober ble det tatt opp 11 nye 1. grads søstre i Losje Valkyrjen X Moss

Ved losje Valkyrjen VIII til Ordenen Ridder av  Det H
Losje Valkyrien 8 på Hamar feiret sitt 20-årsjubileum 4.oktober. Alle losjer var representert, og vi var ca

Iver og trivsel var helt på topp
og dertil taushetens irader.

Alt var så rikt og stort.
Tiden mellom møtene gikk fort.
Men en må i parentes bemerke
at veien ofte ble slitsom og lang.
Sammen følte de seg sterke
og veien ble krydret med skjemt og sang.

I februar i åtti åtte var første arbeidsmøte.
De damer som var til stede,
ville så gjerne forsøke
alt for en ny losje å forberede.
Økonomien måtte på plass
og utstyr skaffes til veie.
De måtte fi nne en ankringsplass
som de kunne forsvare å leie.
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Referat fra oppløft 2. grad 6. september 2008.

Også denne gangen var været på vår side, og skapte 
en trivelig ramme rundt våre gjester og oss selv. Vi 
var over 50 stykker, og alle losjer var representert 
med unntak av en.

Gjestene ankom til kaffe og rundstykker og koselig 
samvær en times tid før møtet i losjehallen skulle 
begynne.

Høyverdige Landspresident Ellinor Larsen åpnet 
møtet på ritualmessig måte kl 15, og oppløftet til 2. 
grad var høytidlig, vakkert og gripende for oss alle. 
Møtet ble avsluttet 
kl 16.50, og vi er nå en losje i 2. grad! Dette har vi sett 
fram til lenge.

En velkomstdrikk ble servert før festmiddagen 
begynte kl 18.30. En nydelig middag bestående av 
helstekt entrecôte med grønnsaker og stekte poteter 
og sitronfromasj til dessert. Og stemningen var 
strålende, alle så ut til å kose seg.

Mellom hovedretten og desserten ble det 

holdt fl otte taler, blant annet av Høyverdige 
Landspresident, vår egen Verdige President, og 
Verdige President fra moderlosjen vår Stavanger. 
Mange fl otte og gode ord som varmet.

Senere ble det kaffe og kake og loddsalg med 
mange fi ne premier.

Inntrykket vi sitter igjen med er at hele 
arrangementet ble vellykket. Og en stor del av 
æren for det er våre fl otte St. Olavs-brødre som 
stiller opp og hjelper til. Koker kaffe, rydder opp, 
skjenker drikke, serverer mat, tar ut tallerkener, 
vasker opp, og stiller opp hvor det trengs. En stor 
takk for en kjempeinnsats fra deres side. Og også 
en stor takk til våre kjære gjester som tok med sitt 
gode humør og spredte glede. Og ikke minst en stor 
takk til moderlosjen vår som stiller opp og hjelper 
oss når vi trenger det. Uten dere ville ikke det vært 
mulig for oss å komme dit vi står i dag. Takk for en 
uforglemmelig dag!

For losje Valkyrjen nr XII, Haugesund
Kirsten Bøgeberg
Sekretær

Losje Valkyrjen nr XII, Haugesund

Hvite Kors sitt 20-årsjubileum
a 115 til sammen. Vi følte det var et vellykket jubileum. Alle så ut til å kose seg og trives.

De arbeidet jevnt og trutt
og ordnet alt med glans til slutt.

Så endelig kom den store dag —
Vår losje ble stiftet første oktober i åtti åtte.
Siden har det gått slag i slag
Med møter, hevelser og jubileer i Aluveien, 
                                           - vår lille grotte.

Aktivitet og innsats har alltid vært stor.
Divergenser løstes mye bedre enn du tror.
Julemøter og ut i det blå
er blitt våre faste tradisjoner.
Vi besøker andre losjer og.
På maimøter foretas installasjoner.

Noen søstre har dessverre falt fra,
men pr. i dag teller vi tretti fi re.
Den lette stemningen er alltid god å ha,
og heldigvis lar stadig fl ere det spire,
for nye krefter til felles hygge 
må til for å vokse og gro.
Sammen har vi klart å bygge
en losje til søsterlig samvær, - tausheten tro.

Jubileet i dag skal vi feire med ære,
- en fest vi lenge vil minnes.

Appellen i dag bør være
at vi fortsatt skal ekspandere så lenge fl ere
                                                   søstre fi nnes.

    Eli S. Jansen
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Et av satsningsområdene til 
Ordenen er rekruttering. Det er gjort 
et godt forarbeid og på Drottmøtet 
redegjorde Riksjarl for prosessen:

Han startet med å si at det var 
med spenning og ydmykhet han 
hadde sett frem til Drottmøtet. Han 
presenterte deretter agenda for selve 
rekrutteringsarbeidet:
Komiteen hadde arbeidet iherdig og 
utarbeidet dokumenter til bruk i det videre 
arbeidet.

Den tidligere gruppen hadde identifi sert 
en rekke områder man måtte være klar 
over, og sette fokus på.  Den tidligere 
gruppen presenterte sitt arbeid på forrige 
Drottmøte.

Nåværende komité består av: 
Tom Mortvedt, Losje XXVI (Leder), Knut O. 
Iversen, Losje VI, Stein Gusdal, Losje IX, Leif 
Jørgensen, Losje XX, og Klaus Myran, Losje 
XXII.

Riksjarl sa at vi alle nok ville møte disse i 
tiden som kom. Han oppfordret att de som 
evt. hadde spørsmål om å henvende seg til 
en av komité medlemmene.
Komiteen var opprettet av Rikstinget 
(og ikke Riksrådet). Gruppens mandat 
ble utarbeidet og godkjent av Riksrådet. 
Rekrutteringsarbeidet skulle gjennomføres 
som et prosjekt hvor vi gikk systematisk 
tilverks med oppfølging etc.

Prosjektgruppen var identisk med 
Rekrutteringskomiteen som ble opprettet 
på Rikstinget.
Prosjektet var delt inn i fasene Igangsetting 
- Planlegging - Gjennomføring - Kontroll og 
Avslutning

Komiteen var nå så å si ferdig med 
planleggingsfasen.
Riksjarl sa at man hadde ønsket å legge 
dette frem for drottmøtet før endelig 
planlegging ble ferdigstilt. Deretter ville 
det bli lagt frem for Riksrådet som var 
styringsgruppe for godkjenning.
Man ønsket å få Drottmøtets synspunkter 
før man brakte dette ut til alle Losjene.
Det vil også bli et stort oppfølgingsarbeid i 
etterkant.

Mandatet var den formelle delen ved 
igangsettelse av dette prosjektet, og 
rammeverket var nå klarlagt.
Planleggingsfasen sa noe om hva 
prosjektet skulle omfatte.  Man hadde satt 
opp et dokument med klare referanser til 
leveransen. Defi nisjon av hva som ikke var 
en del av prosjektet var også viktig å få 
med. Når dokumentene var gjennomgått 
og godkjent vil de være i versjon 1.0.

Omfanget.
Riksjarl orienterte så om prosjektomfanget 
og sa at dette skulle gruppene nå 
arbeide videre med på Drottmøtet. 
Han forklarte kort om alle punktene i 
omfangsdokumentet.
Punktet om synliggjøring kom for sent med 
til å havne i utdelte dokumenter, men dette 
var nå utdelt til delegatene

Delegater ble så delt inn i 6 
grupper som skulle kommentere de 
fremlagte dokumenter og planer for 
rekrutteringsarbeidet. Tilbakemelding fra 
gruppemøtene:

- så veldig bra ut, og godt gjennomtenkt.  
De etterlyste den strategiplanen som de 
skulle arbeide videre med i den enkelte 
Losje, og stilte spørsmål ved om dette ville 
bli konkretisert og sendt ut.

Drottmøtet og rekr
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Hvordan kunne man være sikre på at 
losjene embedsmenn hadde nødvendig 
kunnskap?
- sammen med halvårs rapportene skulle 
det ligge med en rapport om hva man skal 
jobbe med, og det skulle rapporteres om 
de konkrete ting man hadde foretatt.
- noen savnet at de dialogene som fi nnes 
ble gjort tilgjengelige.
- når det gjaldt punktet synlighet mente 
noen at en avisartikkel kunne være en 
ide.  Man kunne få hjelp av presseansvarlig 
til å utforme dette. Evt. kunne man ha 
annonsering av Losjemøtene i avisen m/ for 
eksempel litt kontaktinformasjon.
- en gruppe mente at når det gjaldt temaet 
religion, så var det viktig at man kom med 
en avklaring tidlig i prosessen. Kanskje man 
ikke burde kalle det religion, men kalle 
det livsfi losofi  eller bare fi losofi . Da var vi 
kanskje nærmere det vi var ute etter.  
- en gruppe mente at det burde stå som en 
forutsetning at den enkelte Losje hadde en 
rekrutteringskomité.

Riksjarl ville ha tilbakemeldinger innen 15. 
november. Fra Gruppelederne.
Alt materiell lå nå ute på WEB under 
Losjenes Råds sider.
Hadde man forslag til nye WBS, så kunne 
man legge dette gjerne frem for komiteen.
Fra 15/11 og frem til 1/12 ville komiteen 
arbeide seg frem til det endelige resultat.

Riksjarl oppfordret alle til å ta stoffet med 
hjem til losjene, og diskutere dette videre i 
Losjenes råd.
(Utdrag fra Rikskanslers referat)

ruttering

Gode Ordensbrødre, jeg vil si det slik at Ordenen er 
alltid med meg. Selv når jeg er på ferie er det godt å 
sette seg ned og tenke på Ordenen igjen.
Vi som har blitt litt gamle i Ordenen kan ha det slik 
at når vi drar hjem fra et møte med en følelse av 
ubehag er noe galt.
Tidligere var man mer opptatt av den enkelte person 
og den enkelte sak i stedet for Ordenen.
Hvis alt var tenkt en gang for alle, så ville verden 
være kjedelig og veldig ensporet.
Vår Orden, alt ordensarbeidete bygget opp på gamle 
grunnregler som skal og må følges.
Gjenkjennelse er en stor styrke.  Ritualene gir ikke 
allel svar, men de kan gi oss tanker til videre arbeid.
For mange er det å treffe Brødre i en trygg 
sammenheng nok til å være en tilfreds 
Ordensbroder.
I dag har vi også fått muligheten til å lære noe mer.  
Før sa man ”let og du skal fi nne”. MEN de sa ikke noe 
om hvor vi skulle lete.
I dag vet vi mer og vi har fått nye muligheter til å 
lære.
Han hadde nylig vært på et 2. Gradsmøte hvor han 
hadde hørt ting som han nå var i stand til å koble til 
2. Grad på er riktig måte.
La oss stille opp med en positiv nysgjerrighet.
Han sa at nå hadde han fått mulighet til å få 
forklaringer på spørsmål hvor svarene tidligere 
hadde vært vanskelig å fi nne.
Ordensarbeidet har påvirket min måte å tenke på. 
Jeg vil takke ordenen for det, sa han.
Han tilføyde at han var heldig som hadde fått være 
med i dette arbeidet.
Knut Leira sa at det ligger mye spennende og 
venter fremover for de som skal være med på 
trensformasjonen i vår Orden.
Han avsluttet med å ønske alle Brødrene lykke til.

Oldermann, Broder Knut Leiras 
ord til delegatene på Drottmøtet 

Foto: Palmar Ruste



Der er like før jul, og de har invitert noen 
venner til seg lørdag kveld. De gledet seg 
til å servere litt av den gode julematen, 
og til å kunne komme sammen med 
gode venner, som et avbrekk i den travle 
førjulstiden.
Det er lenge siden de har hatt et slik 
selskap hjemme, og har nok glemt litt 
om hvor mye arbeid det egentlig fører 
med seg.
Når det komme gjester, ønsker en jo 
at alt skal være så representabelt som 
mulig, slik at en med trygg forvissning 
kan stå i døren å ønske: Hjertelig 
velkommen hit!
Det gjelder like mye huset, som mat og 
drikke.
Så etter hvert som tiden går mot 
gjestenes ankomst, blir det hele mer å 
mer panikkartet og stresset. Befalingene 
om at alt skal ordnes i siste liten, kommer 
oftere og i høyere toneleie. Her skal det 
satses på at gjestene skal komme til et 
ferdig pyntet julehus, med alt som hører 
til, og det kan bli meget krevende

Første anslag av festfølelse er gitt 
når folk ønskes velkommen med en 
fargesterk drink i pene glass. Gode dufter 
fra ovnen smyger seg inn i nesen, og 
øynene kan glede seg over et vakkert 
pyntet og festdekket bord. Levende lys 
i alle variasjoner er tent, helst duftlys. 
Mistelteinen over døren i stuen skal også 
helst være på plass, for står du under den 
og har litt fl aks, skal du i følge tradisjonen 
få et kyss.
På skjenken står krystallkarafl er og 
blanke fat fylt med nøtter, frukt, dadler, 
fi kener, marsipan og andre godsaker. Ved 
siden av står hvite julestjerner og like 
hvite amaryllis.
Det skal brenne i den gamle høye 
vedovnen, for den avgir masse trygghet 
og varme.
Musikk tilpasset julen står på moderat 
styrke.

De mener det er meningsfylt å bidra 

slik at folk lettere kan fi nne den riktige 
stemningen og julefreden, og at de klarer 
å roe seg ned, nesten så en kan kalle det 
”kvalitetskos.”
Det er noe barnslig og eventyraktig ved 
juletiden, og vi aksepterer glatt: Nisser, 
alver, engler, julenisser, reinsdyr og sleder.
Julen skal være mest mulig lik den vi 
husker fra barndommen, men heldigvis 
er det lov med små endringer, og som vi 
etter hvert kan ta inn i vår egen tradisjon.

Det meste av forberedelsene til kveldens 
lag er nå på plass, og nå må det skiftes 
til penklærne. Fruen haster mot 
soverommet for å skifte, samtidig som 
hun roper til mannen at han må hente ut 
glassene som står på et fat i boden.
Stresset uffende tenker han, at det kan 
han vel fi nt rekke etter at han også har 
skiftet, men småløper likevel for å utføre 
oppdraget.

I det han tar tak i brettet, aner han at noe 
beveger seg på hyllen.
Han setter på lyset, og skvetter til da 
han får se en liten mus som forsøker å 
gjemme seg bak det som står på hyllen.
Mus inne i huset. Det er meget uvanlig, 
og han lurer på hvordan den kan ha 
kommet seg inn. Jo, - det lille vinduet 
står på gløtt, og det er jo en kjent sak 
at slike småkryp søker inn i hus, så sant 
det fi nner en mulighet til det senhøstes. 
Vinduet og døren lukkes i en fei, villdyret 
må ikke komme ut i resten av huset!
Dyret må avlives, og det hurtigst mulig. 
Men han har jo så dårlig tid!

Han begynner å fl ytte vekk ting for å 
komme til. Musen løper unna så godt 
den kan, og etter hvert er den kommet 
helt ned til gulvet, og søker helt bort i 
hjørnet, lengst mulig bort fra det som 
truer den. Der sitter den trykket opp mot 
veggen og ser mot den store angriperen.
Han fryder seg. Dette ser nå så lett ut. 
Seieren er nær!

Urinstinktet har våknet, og den store 

En julepåminning
av Broder Brede Vardeberg, Losje XVI Hamar



jegeren har trådt fram. Byttet skal nedlegges!
Han ser seg om etter et passende våpen, 
og fi nner en stor piassavakost som står ved 
døren. Et fryktinngytende og farlig våpen 
med masse kvasse pigger, og langt skaft. 
Triumferende løfter han sitt dødbringende 
våpen over hodet og er klar til å slå til. Han 
ser ned på sitt offer, en bitteliten mus, trolig 
en unge, som ser redd opp på ham med store 
blanke øyne.
Julemusikken smyger seg ut til ham fra stuen: 
Englene synger høyt i kor, synger om fred 
på vår jord. Verden er aldri forlatt, en stjerne 
skinner i natt.

Det dødelige støtet stopper opp, armene 
vil liksom ikke lystre, og han setter kosten 
sakte fra seg igjen. I stedet griper han nå en 
glassbolle, og senker denne sakte ned over 
den lille skapningen på gulvet. Det går fi nt, 
selv om den prøver å presse seg mest mulig 
mot veggen. Han henter så et stivt papirark, 
skyver det under bollen, og kan da klare å 
løfte opp musen mens den sitte inne i bollen.
Han tar med sin fangst ut i den kalde 
førjulskvelden. Det er ikke kommet noe snø 
enda, så går bort til tomtegrensen og setter 
bollen med innhold ned der. Han løfter bollen 
vekk. Den lille musen sitter stille en kort stund 
og ser på ham, men så sanser den nok at 
frihetens dør er åpnet, og forsvinner nå raskt i 
gresset.

I det han plukker med seg sakene sine, tar han 
seg i å undre seg over sine egne følelser. Han 
føler seg nok litt rar, og lurer på hvor den store 
jeger egentlig ble av, og hvorfor han handlet 
som han gjorde. Han ser undrende ut i mørket, 
mens han sakte rusler tilbake, og synes nå at 
kulden også kan ha sin skjønnhet, og at de 
frosne grenene på trærne virker trolske og 
mystiske i skumringen.

Da han kommer inn i gangen igjen, synes 
han at han har fått så god tid. En egen 
avslappende ro har kommet over ham, og 
ingenting haster så mye lenger.
Det han nå har gjort, tror han ikke han vil 
fortelle til noen, - i alle fall ikke på en god 
stund. Han synes dette bør bli hans lille 
julehemmelighet.

Med en lett og god følelse i kroppen, bærer 
han nå ut de bestilte glassene, og går så for 
å skifte. Han føler at i dag har han ikke bare 
spart et liv, han har like mye reddet et liv!

OBS OBS

10-års jubileum i Losje 
XXV Steinkjer. 

Dato er 29.-31. 5. 2009

Notèr dato og få det med i 
planleggingen av møtene for 

vårsemesteret 2009 

Brodertreff på Låven på Egge Gård 
fredag kveld, Losjemøte i Odd 

Fellow sine lokaler i Steinkjer lørdag 
ettermiddag og jubileumstaffel på 
Steinkjer kurs og konferansesenter 

lørdag kveld. 
Det vil også bli mulighet for å melde 

seg på et arrangement lørdag 
formiddag. Dette vil sannsynligvis bli 
en busstur rundt Den Gyldne Omvei 

på Inderøy.
 

Det vil bli rimelig overnatting på Kurs 
og konferansesenteret. 

Endelig invitasjon med påmelding 
kommer i neste nummer av St. Olav 
posten og pr e-post til alle Losjer i 

RHK.
 

Broder Rune Kvaran, Losje XXV Steinkjer
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I søk på nettet om legendene rundt den 
Skotske Tistel blir det stadig vist til krigen 
mellom Skotter og Nordmenn i 1263. Vi 
vet en del om dette, blant annet gjennom 
Håkon Håkonssøns Saga. Historien er slik:

Norges rike var på sitt mektigste under 
Håkon Håkonssøn i 1260 årene. Det hersket 
etter hvert indre fred i riket. Det var norske 
jarler, og noen steder også biskoper, på 
Grønland, Island, Orkenøyene, Færøyene, 
Hebridene, Shetland og Man.  
I 1262 kom det meldinger til Norge at 
skotter hadde herjet og krevd skatt på  
Hebridene (Suderøyene).  

Året etter, i 1263, tok en veldig leidangsfl åte 
tok ut mot Skottland.  De linket opp med 
leidangsskip fra øyene vest i havet, og 
gjenopprettet raskt norsk kontroll over 
øyene langs Skotskekysten.  Det er snakk 
om en norsk fl åte på kanskje 120 hærskip 
og 15.000 hærmenn. Den kong Aleksander 
III holdt sine mobiliserte skotter i innlandet.  

Det var små trefninger fl ere steder i 
forbindelse med strandhugg for å skaffe 
forsyninger.  I oktober satte en storm fem 
hærskip og et forsyningsskip på grunn i 
fjorden ved Large utenfor Glasgow.  Her 
måtte  800  hærmenn gå i land for å 
forsvare de havarerte skipene mens de ble 
reparert.  Mange falt her, så vel Nordmenn 
som skotter.

Dette er senere kjent 
som slaget ved 
Large.  I Large feires 

nå en årlig ”Vikingfestival”, der skottenes 
seier over vikingene feires, selv om disse 
begivenheter skjedde 250 år etter vikingtid.  
Det var ikke vikinger på søk etter bytte 
eller nye bosteder, som var hærmenn på 
leidangsfl åten, men trauste utskrevne 
bønder fra vestlandet og viken.

Det var skottene som var best tjent med at 
det ikke falt noe avgjørende slag.  

Seint på høsten dro det meste av 
leidangsfl åten hjem hver til sitt.  

Håkon Håkonssøn ville overvintre på 
Orkenøyene.  Der døde han 17. desember 
av en plutselig sykdom.

Håkons sønn Magnus (Lagabøte) fi kk 
forhandlet frem en politisk fred, og 
Suderøyene ble i freden i Perth i 1265 solgt 
til skottene for 4000 mark sølv.  
Det ble aldri mer krig mellom Skotter og 
Nordmenn.

I denne historiske settingen skal vi nå 
plassere den Skotske nasjonalblomsten:  
Tistelen.

Broder Erik Magnus
Skald i Losje St Olav III

Den Skotske Tistel
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FELLESMØTE  I SANDEFJ
Tirsdag den 28. oktober ble Fellesmøte mellom de fi 
Sandefjord avholdt. Dette var det andre Fellesmøte 
avholde Fellesmøter to ganger i året, på rundgang, i
og er meget vellykkede med god deltagelse.
Denne gang var det samlet 68 Brødre i Ridderhallen
stede. Det var også besøk av alle Drotter fra de tre Lo

Etter møte i Ridderhallen gikk Brødrene inn i salong
Brødrene i mellom. Deretter ble alle Brødrene ønske
god mat og godt drikke. 
Det var taler og varmende ord fra bl.a. Drott Losje X
Caspersen. 
Etter Brodermåltidet var det sosial samling i salonge
Tilslutt vill Losje XI Sandefjord takke alle Brødrene so

Losje XI Sandefjord 
Broder Jon Kåsin

Fra v: 1. Riksskutilsvein Palmar Ruste, Drott Losje 
XXVI Eidsvoll Olav By, Drott Losje XV Gjøvik Rune 
Gundersen, Drott Losje XXII Stiklestad Klaus Myran, 
Riksdrott Odd Caspersen, Drott Losje XVIII Lilleham-
mer Øystein Tunli, Drott Losje XVI Hamar Aage Hoel 
og Rikslendermann Ole M. Granum

Når vi 
samles i 

vår
 Orden....

Det er en fast og fin tradi-
sjon i vår Orden at det av-
holdes fellesmøter på høs-
ten. 
Her gis det en mulighet til å 
treffe andre Brødre fra na-
bolosjene og også få besøk 
fra Rikslosjen.
Riksdrott har deltatt på 
alle fellesmøtene i høst!

Fellesmøtene høsten 2008:
Losje XV Gjøvik 29.9
Losje XXVII Drøbak 9.10
Losje XIX Trondheim 16.10 
Losje I Drammen 20.10
Losje XI Sandefjord 28.10
Losje XXIV Arendal 29.10
Losje XX Haugesund 8.11

Foto: Palmar Ruste
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JORD
fire Losjene i Skien, Larvik, Tønsberg og 
dette året. Disse fi re Losjer har blitt enige om å 
 forhold til en gang i året. Disse møter har vært 

n, med Høyverdige Riksdrott Odd Caspersen til 
osjer.

gen, og praten gikk livlig med god kontakt 
et vær så god til Brodermåltidet. Det ble servert 

I, Halvdan Feen, og Høyverdige Riksdrott Odd 

en med kaffe og utlodning.
om var med på møte.

Fellesmøte i Losje XV Gjøvik
Nærmere 80 Brødre var samlet til fellesmøtet på Gjøvik. Det var representanter 
fra alle ”Mjøslosjene”: Gjøvik, Hamar, Lillehammer, Otta og Eidsvoll. Til stede var 
Riksdrott, Rikslendermann, 1. Riksskutilsvein og Drotter fra Hamar, Lillehammer, 
Eidsvoll og Stiklestad.
Etter losjemøtet var det samling i spisesalen der Brødrene ble traktert med god 
mat og godt drikke. Senere ble det kaffe og der dukket det opp en gedigen 
bløtkake som var pyntet med Ordenens merke.
Brødrene Tom Mortvedt og Klaus Myran fra rekrutteringskomiteen orienterte 
så om innholdet og fremdriften på dette viktige satsningsområdet.

Over: Riksdrott starter på bløtkaka som 
det ble lite igjen av da kvelden var over.

Til h: Stemningen og forbrødringen var 
upåklagelig!



Tidligere denne dagen hadde Brødrene 
foretatt en historisk vandring til 
Haraldsstøtta og Korshaugane. Denne 
vandringen ble ledet an av Broder Roald 
Thorsen, som hadde satt seg meget 
grundig inn i lokalhistorien knyttet til disse 
stedene.

Losjemøtet åpnet med 44 Brødre til stede. 
Til årets Fellesmøte i Haugesund var, 
foruten Losje XX, også Losje XII, Bergen, 
Losje XVII, Stavanger og Losje XXI, Voss 
invitert.
Både Losje XII og Losje XXI hadde meldt 
avbud til årets Fellesmøte i Haugesund.
Det var Losje XVII, Stavanger som satte 
Losjen denne begivenhetsrike dagen.
Drott Magne Augestad ønsket velkommen 
og uttrykte glede ved det å komme til 
Haugesund og igjen få anledning til å stille 
på et nytt Fellesmøte.
Selebre gjester: Høyverdige Riksdrott, 
Odd Caspersen, Verdige 2. Riksskutilssvein, 
Leif Jørgensen, Høyst ærede Hærmester 

i Provinsiallosje Gula, Ellef Wahlstrøm og 
Drott fra Losje XX, Haugesund, Hans Kristian 
Dahl.

Ordenens Hederstegn for 25 års 
medlemskap ble utdelt til Broder Bjørn 
Sigurd Torbjørnsen

Etter losjemøtet samlet Brødrene seg 
til Brodermåltid ledet av kveldens 
Toastmaster, Broder Gunnar Simonsen. 

Under Brodermåltidet ble der fremført taler 
av både Riksdrott, Drott og gjestende Drott 
fra Losje XX, Haugesund.
Mellom talene gikk praten lystig rundt 
bordet. Det var tydelig at Brødrene koste 
seg og det at der var gjestende Brødre 
til stede la defi nitivt ingen demper på 
stemningen. Alle var skjønt enige om at det 
hadde vært et vellykket Fellesmøte, selv om 
Brødre fra både Bergen og Voss var savnet. 

Broder Egil Falnes, Kansler, Losje XX

Fellesmøtet i Haugesund 
8. november 2008
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Torsdag 16. oktober kjørte vi 10 Brødre fra Steinkjer, 
til fellesmøte i Trondheim. Her ventet Brødre fra 
Losjene XIX og XXII. Til dette fellesmøtet var det også 
kommet melding om at Høyverdige Riksdrott ville 
delta. Vel fremme i Trondheim, og i Frimurernes fl otte 
lokaler ble vi som sedvanlig godt mottatt. Det var 
mange gamle kjente, men også en del nye ansikter 
å se, noe som tyder på at det er en viss tilvekst til vår 
Orden.
Tonen gikk lett Brødrene i mellom, helt til vi ble kalt 
til møte. På Drotts anmodning ble de 65 fremmøtte 
Brødre ført inn i Ridderhallen, der vi overvar en fl ott 
mottagelses seremoni for de fremmøtte Drotter, og 
til slutt for Rikshirdens Embetsmenn. Drott ledet 
møtet på en uklanderlig måte, godt støttet av sine 
Embetsmenn. Det ble tildelt Hederstegn for 25 års 
tjeneste i vår Orden til Broder Svein O. Alstad. Det 
ble også overbrakt hilsener fra Riksdrott (bildet over) 
til jubilanten, som også benyttet anledningen til å 
takke for fi n og verdig innføring. 

Det ble overbrakt hilsener fra de besøkende Losjene, 
og de respektive besøkende Drotter, Klaus Myran 
XXII Stiklestad og Terje Haugdal XXV Steinkjer, takket 
for god mottagelse. Drott, Terje Haugdal, inviterte 
også til nytt fellesmøte på Steinkjer, 26. februar 2009. 
Det ble lest for 1. gang for en ny Kandidat til R.H.K. 
Losje St. Olav XXII Stiklestad, denne kvelden.
Broder Roar Svendsen, Kansler i R.H.K. Losje St. Olav 
XXV Steinkjer, leste fra ”Håndbok for Lysets krigere” 
av Paulo Coelho. Dagens musikkstykke var valgt av 
Broder Knut Ottem, ”Trøndervise” fremført av Finn 
Kalvik og Kajsa Åkerstrøm. Ytre Rikslosjevakt, Peder 
Smehaug leste fra ”Profeten” av Khalid Gibram. Et 
godt Losjemøte i fellesskapets ånd var gjennomført, 
og nå gjensto etter møtet, og sosialt samvær ved 
Brodermåltidet og i salongene til slutt.
Brodermåltidet ble ledet med sikker hånd av 
Toastmaster, Broder Idar K. Loe (se bildet til h.), 
som på sin lune måte ledet oss gjennom et måltid 

bestående av fersk ”Sailtfeskbaill” med stekt fl esk 
potet og gulrøtter. Underveis ble det sagt mange 
velvalgte ord av Riksdrott, Drott i R.H.K. Losje St. 
Olav XIX Trondheim og XXII Stiklestad. Broder 
Kristian Gaustad hadde også noen ord å dele med 
oss Brødrene denne dagen. Toastmaster delte også 
noen ord med oss Brødrene. Dette var ”Kjærlighet” 
og ”Bestefarstanker”, fra Skalds 
arbeidsbok. Som avslutning på et 
godt Brodermåltid avrundet Drott, 
R.H.K. Losje St. Olav XXV Steinkjer, 
Terje Haugdal med en fi n takk for 
maten tale.

Etter et lagt Brodermåltid, og 
hyggelig samvær i salongene 
kom dessverre oppbruddets tid 
raskere enn ønsket. Nye kontakter 
var knyttet, gamle pleiet så det var 
bare til å ta fatt på hjemturen. På 
turen hjemover ble det snakket 
om hvor annerledes et Losjemøte 
fortoner seg med så mange 
Brødre samlet, og alle var vi skjønt 
enige om at vi så frem til neste 
fellesmøte, men denne gang i 
egen Losje. Vår trygge sjåfør, broder Terje Iversen, fi kk 
oss alle trygt hjem, og var selv ikke i seng før klokken 
2 på natten! Heldigvis så var det bare en arbeidsdag 
igjen før helg, så det gjorde ikke så veldig mye at 
klokken passerte langt over midnatt for de fl este av 
oss før vi var vel hjemme og i seng.
Til slutt tillater jeg meg å sitere litt av den teksten 
som Broder Idar leste for oss, ”Kjærlighet”:

Kjærlighet støpes på tiltro
Broderskap knyttes med bånd
Troskap til Ordenens innhold
Styrkes ved Brødrenes hånd.

Broder Roar Svendsen, Kansler, Losje XXV, Steinkjer

....og i Trondheim
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Losje XXVII Drøbak avholdt fellesmøte 
for: Losje II Oslo, Losje IV Sarpsborg, 
Losje VI Halden, Losje VII Moss og Losje 
XI Sandefjord. Møtet ble avholdt i 
Losje XXVII Drøbaks lokaler. 
Losje XXVII Drøbak hadde æren av 
følgende besøk: R.Drott, R.Skm, Drott 
Losje St Olav nr IV, V, VI og VII samt 
Hærmester i Provinsiallosje Borgar. 
Totalt var det 69 Brødre til stede på 
møtet.
Drott ønsket alle Brødrene velkommen 
til Losje XXVII sitt første Fellesmøte. 
Det var meget hyggelig å se så mange 
samlet fra de forskjellige losjer.
Drott kom inn på Losjens betydning 
for oss, der det er viktig å fi nne en 
felles nevner som vi kan samles om, 
at det er her vi kan samles for å lade 
våre batterier og stenge den profane 
verden ute for en liten stund. 
Riksdrott sa i sitt innlegg at han hadde 
gledet seg over Fellesmøtet, og la vekt 
på at slike møter var en stor del av 
essensen i losjearbeidet. Han fortalte 
om sin ferietur og hvilken betydning 
dette hadde hatt for ham.

På ettermøtet var det en hyggelig 
stemning rundt bordet, og talene 
var mange og gode. Fest og 
arrangementskomiteen hadde som 
vanlig stelt i stand til en stemningsfylt 
kveld der det ble servert deilig 
reinsdyr stek med sesongens tilbehør.

Kansler Losje XXVII Drøbak
Broder Hans Petter Aksnes
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Fellesmøte Torsdag 9.oktober 2008Fellesmøte Torsdag 9.oktober 2008

Nyttårsforsetter
Hvor er dine tanker når året vender
og det nye din spire har lagt,
da tror jeg ditt minne en tanke sender
om alt du burde gjort, om alt du ikke skulle sagt

Du får altid når nyåret kommer, en trang
til å sette deg mål som du gjerne vil nå,
men ofte de glemmes, det skjer gang på gang,
for der er menneskelig, den trøst skal du få.

Vi må prøve og tro at når nyåret kommer,
at vi greier det bedre enn i det gamle,
at alle de løfter som i tankene fl ommer,
blir satt ut i livet, for kjærlighet å samle.

For der hvor kjærlighet spirer, lever og gror,
vil i livet du samle deg gode minner,
og sprer du om deg med gode gjerninger og ord,
vil nyåret gjøre at du lykken fi nner.

Robert Jørgensen
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Landslosje Valkyrjens Råd 
ønsker alle 
Valkyrjesøstrene og St.Olavsbrødrene 
en Gledelig Jul og et Godt Nytt år 
fylt med øyeblikk vi kan glede oss 
over, - alt det vakre rundt oss og alle 
vi er glad i. 
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Brødrefolden var i år lagt til Fredrikstad, 
hvor Brødrene i ”Det Gyldne Anker” Losje 
St.Olav V. Fredrikstads pensjonister var 
vertskap, med hjelp av Brødrene i ”Blanke 
Skjold” Sarpsborg som sto for transporten 
fra og til Strømstad.

Dagen startet med strålende vær og 
parkeringsplassen ved Eldresentret 
på Østsiden som fyltes med Brødre fra 
Vestfold og Østfold. 13. fra Sandefjord, 2. 
fra Tønsberg, 3. fra Moss, 9. fra Sarpsborg, 
5. fra Halden, 16. fra Fredrikstad, i alt 48 
Brødre. Etter å ha hilst på hverandre, 
startet programmet med en omvisning i 
Gamlebyen med vår egen Broder Knut Leira 
som guide.  Han fortalte om hendelser og 
historie over den gamle bydelen.

Ved tilbakekomst til Eldresentret ønsket 
vår leder Broder Otto Strømbeck alle 
velkommen til bords, hvor det ble servert 

Brødrefolden 28- 05-2008.

lapskaus, kaffe og kringle, og her gikk 
praten livlig. Tiden gikk så alt for fort og 
før vi viste ordet av det så måtte Brødrene 
fra Vestfold bryte opp for å rekke fergen 
tilbake. Broder Halvdan Feen takket for 
omvisningen, som han fant interessant, og 
han påpekte viktigheten med slike traff 
blant Brødrene i St.Olav.
Broder Helge Bonden takket for maten som 
hadde smakt fortreffelig.

Nok et Brodertreff var over og neste 
år er det Sandefjord som skal stå for 
arrangementet.

Referent: Broder Thorbjørn Andersen
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Fra Losje St. Olav VII Moss

Torsdag 23.oktober hadde vi i Losje VII Moss 
en spesiell opptagelse. Hele 6 nye Kandidater 
ble tatt opp i vår Orden. Blant disse var Jørgen 
Aker-Høydalsvik. Han er 3.generasjon som er 
med i RHK.
Han er barnebarnet til avdøde Willy F. Aker 
som fi kk 54 års medlemskap i Ordenen før han 
døde.
Far er Bjørn Aker og onkel er Riksskattemester 
Leif Aker. Det hører med til historien at også 
mor Wenche Aker er Lands Rådsfrue i Losje 
Valkyrjen.
 
Broder Bjørn Aker 

Stor dag for St Olav III i 
Kongsberg

Da møtet i St Olav nr III i Kongsberg 
åpnet mandag 29. september kl. 1900, var 
Brødrene klar over at det var duket for en 
stor begivenhet.  Hele fi re kandidater skulle 
tas opp som brødre i 1. Grad.  
Disse var: Svein Kjetil Ormåsen, Tom Helmer 
Christoffersen, Dag Borge Melland og Ivar 
Flage.
Møtet ble en stemningsfull opplevelse 
for alle.  Å følge en opptagelsesseremoni 
vekker minner og ettertanke hos de eldre 
Brødrene.  For kandidatene blir det mange 
inntrykk på en gang.  Det er klokt innrettet 
dette, at en senere kan følge opptagelsen 
fra tilskuerplass eller som medhjelper.  
Brikkene faller etter hvert på plass.
De nyopptatte brødre ble, tradisjonen tro, 
invitert til brodermåltid etter det formelle 
møtet.  Festkomiteen hadde kokt selv, og alt 
var perfekt. Det var taler for de nye Brødre 
og av de nye Brødre. Drott i St Olav III, Fred 
Edgar Thobiassen, var en av fadderne for 
alle fi re kandidatene.  
Ord som ”følte omsorg og varme” og 
”stemningen var inkluderende og 

Foran fra v.; Lendemann 
Odd Ingar Fridheim, 
Svein Kjetil Ormåsen, Tom 
Helmer Christoffersen, 
Drott Fred Edgar 
Thobiassen
Bak fra v.; Dag Borge 
Melland og Ivar Flage           
(Foto: Rolf Ivar Pedersen) 

positiv” ble brukt da de nye Brødrene, 
fulle av inntrykk, prøvde å beskrive 
opplevelsen.
Vi ser fram til tiden som kommer og 
gleder oss over at fi re nye Brødre skal 
være med i fellesskapet. Hjertelig 
velkommen til fl okken, alle fi re.  

St Olav III, Kongsberg har nå 83 Brødre.

Broder Erik Magnus, Skald St Olav III

Fra v: Leif Aker, Jørgen Aker-Høydalsvik og Bjørn Aker
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Det fi nnes en strofe i ”Mannevit mykje” ,en 
del av ”Håvamål”, som jeg synes beskriver 
vennskap på en glimrende måte.  Strofe 47 
går slik:

Ung var eg fordom,
Eg einsam fòr,
Vegvill då eg vart.
Rik eg tyktest 
Når eg råka einkvar:
Mann er manns gaman.

En gang, i rollen som skald, brukte jeg 
denne strofen for å illustrere at vi skal ta vel 
imot våre nye Brødre. En eldre Broder kom 
bort til meg, etter møtet og sa omtrent som 
så: ”Det var fi nt det du sa, men jeg synes det 
blir vanskelig når du blander inn Håvamål”. 

Dette kom fra en erfaren Broder som vi 
alle lytter til med glede.  Det satte meg 
på tanken at verset kanskje kan utdypes 
noe i St Olavposten.  Det er jo slik med 
gamle strofer og vers fra middelalderen 
at de kan være nesten for kortfattet i sin 
fyndige form.  Det kan ligge så mye mening 
innbakt i få ord, at det skal noe til å fatte det 
hele.  Denne strofen synes jeg er et godt 
eksempel på det.

Håvamål springer kanskje ut fra 
en førkristen tid, men jeg har ikke 
vanskeligheter med å se at det er allmenn 
og religionsnøytral livsvisdom som 
kommer til uttrykk.

De tre første linjene beskriver håpløsheten 
ved å ta seg fram i verden, helt på egen 
hånd.  Den unge kan ha pågangsmot og 
vilje, men den selvsikre framferd fører ofte 
til ensomhet og ulykke.
De tre siste linjene beskriver gleden over 
å treffe sammen med noen.  Mann kan 
være synonymt med ”menneske” eller 
”medmenneske” og gaman er et sterkt 
ord for glede.  Med andre ord kan siste 
linje leses ”Medmennesket er menneskets 
største glede”.  Dette er sterkt.  Det er 
ikke rikdom eller suksess som gir den 
største glede, men bevisst samvær med 
medmennesker.  Det fi nnes tokninger 
av det samme verset som blander inn 
homoseksuelle undertoner.  Det ser jeg 
bort fra.  Jeg velger å tolke kjønnsnøytralt.  

De fi re siste ordene i verset synes jeg favner 
selve kjernen i vår ordens virksomhet. 
Kortere og bedre kan det knapt sies:  

Mann er manns gaman.

Broder Erik Magnus, Skald, St Olav III

Gammelt dikt om vennskap

Vennskap krever ingen ord – det er en 
ensomhet befridd for ensomhetens angst.
Dag Hammarskjøld



Jeg mottok tilbudet om opptak i Losje St. 
Olav XV med glede og spenning. Jeg visste 
om noen få av Brødrene, men var ukjent 
med hvem de aller fl este var. Mye av mine 
forventninger til det nye lå i å bli kjent med 
mange nye mennesker og å lære dem å 
kjenne.

Jeg var nettopp blitt pensjonert og hadde 
måttet venne meg til det å forholde meg 
til nye grupper mennesker. Etter 38 år i en 
og samme bransje var det nok relativt lite 
variasjon i min omgangskrets. Det har jeg 
erfart først nå, at menneskene kan være så 
forskjellige. Jeg må også innrømme at jeg 
aldri har vært fl ink til å ta kontakt med nye 
mennesker og bli kjent i nye kretser. 
Jeg er ikke fl ink til det nå heller, men i 
losjen tvinges jeg til å yte en større innsats 
enn ellers. Det er en av de mange gode 
følgene av at jeg nå har lovet meg selv og 
broderskapet at jeg skal forbedre meg som 
menneske.

Selv om jeg som nevnt er pensjonist, 
har jeg allikevel bidratt til å redusere 
gjennomsnittsalderen i losje XV Gjøvik. Det 
sier noe om den rekrutteringsjobben som 
fortsatt må gå intenst i våre rekker. Vi var 
en stor gjeng nye 1.grads-Brødre og jeg 
må nok innrømme at det er her jeg har fått 
best kontakt - med en del hederlige unntak 
i de høyere grader. Når kontakten ikke er 
god er det like gjerne min skyld som ikke 
har hatt kapasitet til å møte alle Brødrene 

slik at kontakten er blitt godt etablert. 
Åpenheten og romsligheten i losjen er noe 
jeg setter stor pris på. Her kan vi møtes 
med de forskjelligste bakgrunner både i 
yrkesmessig og andre sammenhenger. Her 
har vi totalavholdsfolk og andre som nyter 
alkohol på sin måte. Alle blir respektert og 
ingen forsøker å fremheve sitt syn som noe 
mer verdifullt enn andres.

Det fi nnes mange forskjellige grunnlag å 
være dugelige mennesker på. Her har vi 
religiøse mennesker og selv har jeg et ikke-
religiøst grunnlag for mitt livssyn. Det har 
ikke ført til noen konfl ikter eller negative 
kommentarer av noe slag. Det setter jeg 
pris på.

Høytideligheten i losjesalen og de 
avslappede samtalene rundt taffelet og 
ved kaffen på ettermøtet viser også bredde 
og romslighet i arbeidet. Jeg må nok 
innrømme at det er de uformelle samtalene 
som gir meg mest. Og de mindre gruppene 
vi samles i ved opplæring i gradene.

Den videre forventningen nå ligger i det å 
få arbeide videre med seg selv og utvikle 
videre det jeg har startet på. Det er en 
spennende tid jeg går i møte.

Broder Svein Erik Strande, Losje XV

Etter ett år i broderskapet
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Høytideligheten i losjesalen og de avslappede 
samtalene rundt taffelet og ved kaffen på 
ettermøtet viser også bredde og romslighet i 
arbeidet
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NYTT, PÅ GAMMELT, FRA LOSJE XXI VOSS
Som mange ”eldre” losjebrødre husker, så har vi i losje XXI Voss vandret fra sted 
til sted med våre møter. Dette har til tider vært en belastning.
Vi hadde for 10-12 år siden en fl ott Ridderhall på Bjørke, senere kalt Bjørkehallen. 
Av forskjellige grunner måtte vi forlate denne. Dette er også omtalt i Ordenens 
100 års jubileumsbok, side 144. Der står det at ”allting har en ende” – Noen ting 
får dog en ny start med et nytt liv.
Og her er vi ved kjkernen i dette innlegg.
Losje XXI Voss har nemlig fått en ny avtale med familien Bjørke. Fra sesongstart 
høsten 2008, er det signert en ny avtale med losjen for 5 nye år, med opsjon for 
evt. 5 år til (for de som ikke vet det, så er Erling Bjørke losjebror i vår losje) Dette 
er for losjen og den enkelte broder usedvanlig gledelig. Med den dimensjon 
de vakre vikingtids maleriene har, gir det et overveldende sanseinntrykk bare å 
komme inn i Hallen.
Våre møter gir oss en god følelse med en enda dypere mening i vårt losjearbeid.
Med dette ønsker vi å fortelle dere alle vår gledelige nyhet og ønsker 
brødrene fra alle losjer hjertelig velkommen til å delta i våre møter og oppleve 
BJØRKEHALLEN.

Med Broderlig hilsen Ivar Herre

”HVEM VAR EGENTLIG OLAV HARALDSSON OG 
HVORFOR BLE HAN TIL OLAV DEN HELLIGE”

Dette var tittelen på foredraget som Broder Brede Vardeberg 
holdt for over femti fremmøtte Brødre fra Losjene på Gjøvik, 
Hamar, Lillehammer og Eidsvoll den 15. oktober. Stedet var 
kirken på Norsk Utvandrermuseum, Åkerhagen, rett sør for 
Hamar. Kåseriet var en del av studievirksomheten i Losje XVI Hamar, men denne 
kvelden var altså også nabolosjene invitert. 

Foredraget varte om lag 2 timer og på den tiden tok Broder Brede for seg 
historien om Olav den Hellige både sett fra en historisk synsvinkel og også sett i 
lys av de mange mytene som vokste fram etter hans død. St. Olavposten håper å 
komme tilbake med utdrag av dette foredraget.

Fra v: Tore Nordseth, 
Brede Vardeberg, 
Ansten Hegsvold og 
Frank Strype



Losje St Olav XXIV Arendal

Inviterer til Brødresamling 7. og 8. februar 2009 på landsdelens vakreste sted

Lyngørporten

Et retreat opphold til ettertanke, felleskap og glede.

Program:

• En fi losofs betraktninger
• Møte med Gabriel Scott og Laumann
• Pensjonsplanlegging 
• En reise til Malta
• Ordensarbeid - hva betyr det?
• Etikette

Vi møtes lørdag den 7. februar til lunch kl 12.00 
og avslutter på søndag innen kl 14.00

På lørdags kveld serveres det en tre retters middag og vi hygger oss sammen.

Overnatting på Lyngørporten luksushus inkl full forpleining til en overkommelig 
pris. Dobbeltrom kr 1 150 pr person - Enkeltrom kr 1 250 pr person.

Endelig program med påmelding er sendet den enkelte losje 

Vi ønsker dere hjertelig velkommen til en tradisjon vi har skapt 
og som ikke blir helt den samme uten deg!

Påmelding innen mandag 5. januar 2009 til Halvor Smeland 
post@sorlandetbooking.no eller tlf 95 08 63 83.
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Brødre som har gått bort:

Vi lyser fred over deres minne

Neste nummer kommer ut 15. februar 2009. 
Materialfrist 15. januar.

Husk at annonser til annonsebilaget i 2-2009 må være re-
jj

daksjonen i hende senest 1. mars 2009.
g

Redaksjonen ønsker dere alle en god og fred
jj

godt nytt år.
j

Andersen, Finn Francke, Losje XIV
Født 19.03.1919, Død 30.10.2008

Alfsnes Kjell, Losje XVII
Født 27.11.1926, Død 02.10.2008

Nilsen Olaf Helge, Losje VII
Født 09.08.1930, Død 15.08.2008

Karlson Steen, Losje VIII
Født 25.10.1921, Død 26.07.2008
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Vi ønsker nye 
Brødre velkomne 

i vår Orden:

Losje VI   Myhre, Finn 30.10.2008
Losje VII  Johnsen, Håkon 23.10.2008
Losje XVIII Bergum, Knut Atle 23.10.2008
Losje VII  Been, Henrik 23.10.2008
Losje VII  Ruud, Helge G 23.10.2008
Losje VII  Johansen, Eivind 23.10.2008
Losje VII  Aker-Høydalsvik, Jørgen 23.10.2008
Losje VII  Blomme, Kristian Jerome 23.10.2008
Losje X   Aksnes, Sverre S 22.10.2008
Losje XII  Blokhus, Helge 15.10.2008
Losje XII  Lundehaug, Håkon 15.10.2008
Losje XII  Viken, Leif Arne 15.10.2008
Losje XX  Valestrand, Leif Kåre 10.10.2008
Losje II   Røed, Bjørn Steinar 06.10.2008
Losje III   Ormåsen, Svein Kjetil 29.09.2008
Losje III   Christoffersen, Tom Helmer 29.09.2008
Losje III   Melland, Dag Borge 29.09.2008
Losje III   Flage, Ivar 29.09.2008
Losje VIII  Midtskogen, Marius 25.09.2008
Losje IV   Moe-Magnussen, Reidar 25.09.2008
Losje XIII  Eriksen, Kjell Arve 22.09.2008
Losje XIII  Skogmo, Svein 22.09.2008
Losje II   Nordrum, Paul 22.09.2008
Losje IX   Sande, Erlend 17.09.2008
Losje IX   Johansen, Henning Roger 17.09.2008
Losje XVII Nordland, Bjørn Inge 16.09.2008
Losje XXV Solli, Magne 11.09.2008
Losje XXV Renå, Kjell Ole 11.09.2008
Losje IV   Andersen, Runar Loyd 11.09.2008
Losje XIII  Opperud, Einar Arvid 08.09.2008
Losje XIII  Grina, Vegard 08.09.2008
Losje XIII  Viset, Omar 25.08.2008
Losje XVI  Kristoffersen, Morten 21.08.2008



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

God Jul og et
Godt Nytt År 
til dere alle
og til vårt felles hjem

B


