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Gode Ordensbrødre

Høyverdige Riksdrott har ordet:

Riksdrott Ole Jørgen Andresen

Alt er ikke like normalt lenger. Regntungt og stormende vær har herjet i 
alle landsdeler og skapt næring til spekulasjoner om ødelagt ozonlag og 
drivhuseffekt. Trærne, som på denne tiden av året bruker å være tynget av snø, 
har begynt å skyte knopper og avisene forteller at i Kongens hage, står rosene i 
blomst. 
Innenfor våre Losjer og vår Orden er lite forandret, vinterens møter er i gang og 
gir sitt bidrag til å spre omsorg, lys og varme i denne forunderlige tid.
Jeg tenker ofte på lys, kjærlighet og varme når jeg blir ført inn i Ridderhallen 
ved møtenes begynnelse og har lett for å åpne mine følelser og hjerte når 
Symbolgradenes innhold omfavner meg og holder meg varsomt i sitt kjærlige 
og omsorgsfulle grep.
Nettopp omsorg, sammen med ansvarlighet, nestekjærlige handlinger og 
tanker i lyset av den kristne etikk og moralbud, går som en” rød tråd ”gjennom 
vårt Ordensarbeide og de som har valgt å vandre på våre veier vil gjennom 
høvisk, ridderlig vesen og oppførsel bidra til et bedre liv for seg selv, sin familie og 
samfunnet for øvrig.
Begrepet; ”En rød tråd” er noe som engasjerer mange Brødre i vår Orden i disse tider. Jeg 
tenker da på de av våre Brødre som har tatt en utfordring og kastet seg ut i arbeidet med 
å komponere et enhetlig studie og opplæringsprogram for alle Grader i de forskjellige 
Ordenskapitèlene. Det er vårt uttalte håp at vi senere ut på våren skal kunne presentere et 
opplegg med en synlig ” rød tråd ” fra A til Å.
Dette er et meget ressurs og tidkrevende arbeid som fordrer stort idealistisk engasjement 
fra de som har sagt ja til å delta og Riksrådet er meget glad for den positive responsen 
man har fått fra de forespurte ressurspersoner.
I den senere tid er det arbeidet intenst med å sluttføre utarbeidelsen av Ordenens nye Lov, 
heretter kalt Konstitusjonen, med forskrifter og vedtekter.
Når dette leses er den til behandling i organisasjonen men vi har godt håp om at det 
ferdige produkt kan sendes Losjene før påske slik at Losjene får god tid til å sette seg inn 
i denne før den kommer til behandling på kommende Drottmøte. Man tar sikte på en 
bred informasjon i de enkelte Losjer i perioden mellom Drottmøtet og innen utgangen 
av januar 2008. Første Rikstingsbehandling blir på Riksting i Haugesund 2008. Det er 
all grunn til å gi stor honnør og takk til Brødrene Torgrim Holtet, Tormod Carlsen, Johan 
Skjulhaug og Frank H. Strype for det nitidige og møysommelig arbeidet de har nedlagt i 
utarbeidelsen av Konstitusjonen.
Stiftelsen av Losje XXVII, Drøbak nærmer seg med stormskritt og vi gleder oss stort til å 
tilbringe helgen 24.-26. mars på Oscarsborg Festning sammen med feststemte Brødre fra 
det ganske land. Medlemmene av Broderforeningen i Drøbak har i lang tid forberedt seg 
til denne helgen og jeg er ganske viss på at de som har meldt seg til denne begivenheten 
vil få et minnerikt opphold i praktfulle og historiske omgivelser.
La meg til slutt få uttrykke håp om at, når dette leses, har snøen drysset ned og kledd 
landet i vinterlig skrud slik at vi en stakket stund kan kose oss foran en sprakende peis og 
sukke: Endelig, nå er det slik det skal være.

Ole J. Andresen
Riksdrott. 

 



Ordenen Riddere af Det Hvide Kors i USA avholdt 
sine Erke Loge Møder (Riksting) hvert tredje år. 

Disse ble vanligvis hold i Ridderhallen 1733 North 
Kedvale avenue i Chicago. Dette var den første losjen 
i R.H.K. ”Nora Losje nr. 1” sine lokaler. De hadde sine 
møter her den andre og fjerde onsdag i måneden.

Men det var ikke bare ”Nora” som benyttet hallen, flere 
R.H.K. losjer hørte til her:
Leif Eirikson Lodge no.9
Tordenskjold Lodge no. 15
Dovre Lodge no. 18
Columbia Lodge no. 25 (engelskspråklig)
Aftenstjernen Dame Lodge no. 4

Det var Erke Drott L. E. Olson som ønsket de fremmøtte 
delegatene med disse ord: Søstre og Brødre! Tre Aar er 
nu henrundne siden Ordenens Møde paa samme Plads 
den 20. August 1914. Mange Forandringer har indtruffet i 
disse Aar samt at denne Tid har været en prøvende Tid for 
Ordenen i enhver Henseende.

Ordenen hadde begynne å føle slitasje etter vel femti 
års eksistens. Medlemmene begynnte etter hvert 
å bli gamle og tilgangen på yngre krefter var liten. 
Da Ordenen hadde en forsikringsordning for sine 
medlemmer som var kostbar ble det mye diskusjon 
om dette på  Erkelosjemøte.  Det var jo da også dette 
som tjue år senere førte til slutten på R.H.K. i Amerika.

Dette fremgår klart i Erkedrotts tale til forsamlingen: 
Ordenen har mange alderstegne medlemmer som i 30 
– 40 Aar har punktlig betalt til Ordenen hva den har 
fordret af dem i den Tro at naar de bortgaar fra os ved 
at hva som tilkommer dem fra Ordenen skal falde deres 
efterkommende Familie til gode. Derfor har Ordenen 
et stort Ansvar paa sig og min Bøn er den at I arbeider i 
harmoni og Enighed, saa vil en god Samvittighed være 
eders Belønning.

Ordenen hadde et todelt medlemskap. Erkedrott 
sier under punktet, Ordenens Fremgang, at 
”Assurancemedlemmene” er kommet i mindretall og 

Over: Chicago anno 1915. Motsatt side: R.H.K. Losje nr. 1 Nora i Chicago var 
den første Losje i vår Orden og det var i deres lokaler at Erkelosjemøtene 
ble holdt. Til v: Inledningen til Erkelosjens konstitusjon 1869.
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Erkelosjemøtet i Chicago 1917
       



at de passive medlemmene har hatt fremgang. En 
klart uheldig utvikling.

Medlemsblad
Det framgår at Ordenen hadde forsøkt seg på å utgi 
et medlemsblad. Erkelosjens sekretær, Mr. Statius I. 
Arentz, hadde i 1915 fått fullmakt av Erkedrott til å 
utgi et medlemsblad Han ble utnevnt til redaktør 
og forretningsfører for bladet og gikk til arbeidet 
med stor entusiasme. Losjenes medlemmer hadde 
abonnert på bladet og han hadde solgt annonser for 
ca. 120 dollar, en ikke liten sum den gang. De fleste 
Losjene hadde sine korrespondenter som skulle holde 
bladet orientert om hva som foregikk innen deres 
egen Losje. 
Bladets navn ble ”Ridderen” og det var meningen at 
det skulle komme ut hver måned. Det utkom kun i to 
måneder, juli og august 1915 da det ble stoppet av 
Erkedrott til stor forbitrelse for redaktøren. Han sier det 
slik på Erkelosjemøtet:
Saa blev pludselig Bladet standset af vor høie Erke Drott 
under Foregivende af, at det vilde koste Ordenen for 
mange Penge. Jeg skal her ikke gaa nærmere ind paa 
detaljerne, men give vor Høie Erke Drott Anledning til 
selv at forklare for denne Forsamling sit Standpunkt og 
Fremgangsmaade i denne beklaglige Affære, som det alle 
Dage vil ærgre mig, at jeg nogensinde laante mit Navn til.

Erkedrott har en litt annen versjon av fakta da han 
mener at annonseinntektene var usikre. Han var 
derfor redd for at bladet 
skulle bli en tyngende utgift 
for Ordenen. Selvfølgelig 
delte ikke Erke sekeretær og 
exredaktør Statius I. Arentz 
denne oppfatning og ved 
valgene senere på møtet blir 
han foreslått gjenvalgt som 
sekretær men ”Arentz frabad 
sig paa det bestemste Gjenvalg”.

Forsikringsordningen tilsa at 
det skulle utbetales et beløp 
ved medlemmenes dødsfall, 
men hva om liket ikke var å 
oppdrive? Også i en slik sak 
kom Erkedrott i søkelyset: 
Broder Nils T. Førland hadde 
omkommet og Erkedrott 
hadde holdt tilbake pengene: 

”Sekeretæren fremlagde Dødsrapporten for Broder Nils T. 
Førland af Tordenskjold loge no. 15, hvis Assurancebeløb 
den høie Erkedrot havde tilbageholdt under de 
forhaandenværende Omstendigheder. Nils T. Førland 
angaves som forlist og druknet i Lake Erie den 20de 
Oktober 1916; men mente Erkedrot at der ikke forelaa 
tilstrækkelige beviser for, at han virkelig var død, og at 
Erkelogen derfor maate den lovhjemlede Tid af et aar, før 
saadan Beløb udbetales”.  Denne holdningen utløste 
en diskusjon der flere mente at det ikke var det minste 
tvil om at den stakkars Broderen hadde druknet ved 
forliset og at beløpet skulle utbetales til den avdødes 
søster i Stavanger. Dette ble enstemmig vedtatt.

I de tre dagene som Erkelosjemøtet varte arbeidet 
delegatene seg gjennom en lang rekke saker.  
Økonomien var bekymringsfull, medlemssituasjonen 
likeså og den igangværende krigen i Europa uroet. 
Valgene førte til at en ny Erkedrott var på plass, 
Magnus Kyllingstad, fra Chicago skulle bekle Ordenens 
høyeste embede de neste årene.

Den aftraadte Erke Drot takkede delegaterne for det 
gode Samarbeide og udmærkede Broderlighed, som 
havde udmærket dette Møde. Han troede forvist, at det 
udførte Arbeide vilde føre vor Orden fremover.

Og så reiste hver og en til sitt.

St. Olavposten 1-2007  

Erkelosjemøtet i Chicago 1917
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Det er i mange sammenhenger blitt både skrevet og 
diskutert mye om emnet rekruttering og fornyelse av 
Losjen vår. Hvordan vi skal ”gripe det an” å få mer dreis 
over det hele virker imidlertid like vanskelig hver gang 
vi har lest et innlegg eller avsluttet en ”god samtale”.
Det stopper liksom opp og vi legger ballen ”død” til 
neste gang vi er i samme situasjon.
På landsbasis ser vi at også Ordenen sliter med å få 
en varig vekst. Årsaken er todelt. Brødres bortgang 
og at noen som slutter av eget ønske. Samtidig vet vi 
at mange Losjer sliter med å finne nye medlemmer. 
Dette blir som en ond sirkel.
Historisk sett ser man, at starter først tilbakegangen, 
har den en tendens til å akselere i omfang. På sikt vil vi 
få større og større utfordringer med å oppnå de mål vi 
som Orden og Losje har satt oss. Derfor er det så viktig, 
at vi så snart som mulig får snudd denne trenden, slik 
at vi oppnår en positiv og god medlemsutvikling.
Slik jeg ser det blir det to viktige områder vi parallelt 
må jobbe med.
Først og fremst blir det å redusere avgangen, dernest å 
rekruttere nye Brødre.
Det må bli viktig å gjøre tilværelsen i Losjen så 
interessent, at det ikke blir noe tema å slutte.
Det blir selvfølgelig en utfordring, men også givende, 
å gjøre det rituelle inne i salen og ettermøtene så bra, 
at vi som Brødre prioriterer møtene istedenfor å finne 
den enkleste unnskyldning for å slippe å komme.
Utenom det faglige(som kan gjøres mye bedre) vil en 
viktig faktor på ettermøtene blir å sette det sosiale i 

førersetet, og unngå klikkdannelser.
Dette hører vi stadig blir nevnt i forbindelse med 
”å bli bedre”, men nettopp dette skulle ikke være så 
vanskelig for oss, som jo ønsker å te oss som gode 
Brødre. 
Hvorfor stiller vi opp på møtene i smoking? Er ikke det 
nettopp et tegn på at vi alle skal være like mye verdt, 
respektere hverandre som Brødre, være lojale og vise 
nestekjærlighet? 
Med rekruttering følger det et stort ansvar overfor 
våre nye Brødre.
Sammen med kandidater trenger vi dobbelt så 
mange faddere-gode faddere. En nyopptatt Broder 
trenger ofte litt hjelp på veien til en ny tilværelse 
som Losjebroder. Jeg er overbevist om at en hvis en 
1.Grads Broder blir godt tatt hånd om, ja da er sjansen 
tilstede  stor for at han vil finne ”det gode liv” i Losjen 
vår. At en fadder gjør en god jobb med sin nye elev er 
viktig, men dessverre ikke nok. Det er like viktig, at alle 
Losjens Brødre stiller opp og bidrar med sitt.
Jeg tror det vil være nyttig, for å øke medlemsmassen, 
at vi ”maser” litt om dette. At vi ikke bare prater om ”å 
finne opp kruttet” i egen Losje, men samarbeider med 
andre Losjer for på denne måten å få flere ideer og 
tanker om dette som faktisk angår vår felles fremtid 
som Losjebroder. Jeg tror også RHK sentralt i større 
grad enn i dag bør komme på banen.
Et par andre hjelpemidler er St.Olavposten og de nye 
hjemmesidene til hver enkelt Losje, som snart vil være 
tilgjengelig på nettet.  (Stein Arne Ek Brynilsen, Losje XV)

Nye Brødre –
en utfordring



7 St. Olavposten 1-2007  

Stiftelsen av Provinsiallosje Kaupang er den første begivenheten i år for Hovedlosjen og 
vi har gleden av å innby deg til  lørdag  10.mars 2007.  Ved stiftelsen av Provinsiallosje 
Kaupang blir det ikke opptak til 4-5.Grad, dette vil skje på et senere møte (se nedenfor).
Denne helgen vil begynne 9.mars hvor Embedsmenn med 14. grad bli løftet til 15. Grad 
i St.Andreas Kapitèlet, og da er alle våre Kapitèler arbeidende.
Lørdag 10.mars vil begynne med Generalforsamling for Hovedlosjen. 
Vi håper at flest mulig av St.Antonius og St.Mikael Riddere blir med på denne begivenhet 
ved stiftelsen av Provinsiallosje Kaupang.

Fredag 9.mars
kl. 18.00 Opptak i 15.grad i St.Andreas for alle med 14.Grad
Lørdag 10.mars
kl. 09.00 Generalforsamling i Hovedlosjen
kl.11.00 Møte i St.Mikael  33.Grad
kl.14.30 Stiftelse av Provinsiallosje Kaupang med innvielse av Embedsmenn etc.
ca  kl. 17.00 Brodermåltid
kl. 20.00 Bankett

Med hilsen St.Antonius Hovedlosje, Terje Johan Aasgaard,Seglbevarer.

Møte i Provinsiallosje Miøsen

Lørdag 24 februar kl. 10.00 i Frimurernes lokaler, Lillehammer

Møte i Provinsiallosje Kaupang 21. april 2007 

 Kl. 10.30 Møte i 6.Grad. Heving av Losjen og opptak i 6.Grad.

 Kl. 10.30 Frammøte for kandidater til 4/5 Grad for eksaminasjon.

 Kl. 13.00 Lunsj ( Kr. 150,- )

 Kl. 14.30 Møte i 4.-5. Grad. Opptak av nye Brødre i 4.-5- Grad.

 Kl. 17.00 Brodermåltid.

Beregnet slutt kl 17.30.

Innbetaling for Lunsj, Gradavgifter etc. til Konto : 8150.10.90719 Innen 30.03.07.
Til Stattholder Øystein Eriksen, Skjelbekkåsen 39, 3720 Skien. e-post : oystein@haukvikas.no
Husk avsender på innbetaling.

Påmelding til Rodemester / (Seglbevarer)  Terje Follstad, e-post : tfollsta@online.no
Telf. : 33464557 / 93026763

Vi ønsker alle Riddere i St.Antonius, St.Mikael, og Brødre som skal innvies i St.Antonius Gradene hjertelig 
velkommen til vårt første møte i Provinsiallosje Kaupang.

 Thore J. Kirkevold    Terje H. Follstad

 Hærmester     Seglbevarer

St. Antonius informerer:
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Når er jeg en god Ordensbroder 
eller en god Ordenssøster?

ha mulighet til å oppnå tillit og respekt 
hos medmennesker -  og det er ærlighet 
og åpenhet. For det første må vi ville! Vi 
må ville være ærlige og vi må ville å være 
åpne. En gang sa en av mine mange sjefer 
gjennom årene – ”du er for lojal”! Jeg har 
grunnet over dette utsagnet i mange år. 
Med våre løfter og våre fattige evner til å 
forsøke å oppfylle disse løfter – går det an å 
være for lojal?
    
I over 30 år har jeg jobbet i forhold til 
rusmisbrukere, alkoholikere og narkomane, 
pillemisbrukere og blandingsmisbrukere. 
De er like så forskjellig som alle oss andre 
med sine svake og sterke sider, men de 
har en ting felles – de lyver! Bevisst eller 
ubevisst lyver de hele tiden. De lyver først 
og fremst for seg selv, men hele tiden 
også for andre. Etter en stund begynner 
løgnen å ta form av virkelighet og de tror 
at løgnen er det sanne. De ikke bare tror 
det, men de er fast bevisste på at løgnen er 
sannheten. Rusmisbruket – hvor nå det enn 
begynner – skaper personlighetsendringer 
hos mennesker som bl.a. føre til at sannhet, 
lojalitet og pliktoppfyllelse – sett ut fra 
fellesskapets aksepterte normer, ikke lenger 
er betydningsfulle holdninger. Jeg kunne 
ha snakket mye om rusmisbruk, alt fra det 
eller de faste konjakkglass man har vennet 
seg til å ha til ettermiddagskaffen til flaska 
man forsøker gjemme for ”å glemme den”, 
men som man finner igjen når trangen 
melder seg – alltid ubevisst. 
Rusmisbrukeren – for nå kaller jeg alle 
dette – (han/hun med glasset og han/
hun med flaska) går rundt i en stadig 
skuffelse og fortvilelse, men lever videre 
på løgnen. Ikke minst løgnen overfor seg 
selv. Dråpene, pillene gir ro og forståelse 
for en stakket stund inntil den virkelige 
sannheten igjen banker på døren. Det 

Om rettskaffenhet, ekthet og ærlighet. 
Man behøver ikke ta på seg en 
moraliserende mine eller se på seg selv 
og - de andre – for å stille seg spørsmålet. 
Ordene – de vakre og betydningsfulle 
ordene har vi alle fått med oss i seremonier 
enten vi er Brødre eller Søstere. Men så er 
det evige spørsmålet om liv og lære.

Forbannelse, fortvilelse er holdninger vi 
ikke skal ha overfor hverandre, vi skal være 
åpne og snakke ut om våre følelser – ansikt 
til ansikt. Hvor enkelt er det?  Når gjorde 
du og jeg det sist? Det er så vanskelig! Jeg 
er så engstelig for at du skal gå bort fra 
meg uten at vi fikk snakket sammen. Jeg 
er så engstelig for hvordan du vil bruke 
min åpenhet – mot meg. Inni meg vokser 
skuffelsen over at jeg ikke makter å ta 
uoverensstemmelsen opp med deg. Jeg blir 
skuffet over meg selv, men aller mest blir 
jeg skuffet over at du forholder deg til meg 
som om alt er såre vel og som om det ikke 
finnes noen vansker mellom oss. Du vet det 
jo like mye som jeg vet det, så hvorfor?

Skuffelse – hva er det? Skuffelse er det 
man opplever når håp og forventninger 
ikke blir oppfylt. Hvilke håp og forventinger 
har jeg til deg?  Mest av alt tror jeg at 
Brødre og Søstere går omkring og håper og 
forventer at medbrødere og medsøstere 
som har avlagt de samme løfter og lyttet 
til ritualers lærende tekster vil forsøke med 
hele seg å leve etter disse vakre leveregler 
og formaninger. Vil forsøke? Er det nok å 
ville forsøke? I mange tilfeller er kravene 
til oss som søstere og brødre så høye at 
det kanskje er umenneskelig å makte å 
oppfylle disse, men har vi ikke allerede gitt 
opp dersom vi ikke en gang forsøker?  Det 
er to holdninger i våre liv som står først 
i rekken av alle gode forsetter om vi skal 
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Landslosjen Valkyrjen av R.H.K.
ønsker alle 

Brødre og Søstre i vår Orden 
et 

Godt Nytt År

i mine laster? Vil jeg avklare alle forhold 
til meg selv, min familie, mine søstere og 
brødre? Våger jeg det? Det kreves mot, 
ærlighet og åpenhet. Noen ganger kreves 
det også at man må legge kortene på 
bordet for banken og be om hjelp til å 
komme videre. Ja, for det er svært ofte 
forholdet til penger, verdier, eller mangel på 
slikt som fører til – løgnens verden!  
Om man vil bære den røde eller hvite 
ridderdrakten med ære og stolthet, må vi 
alle gå den samme vei som våre brødre 
i middelalderen måtte – forsakelsens vei 
– som fører til oppriktighet, ærlighet og 
renhet. Hvilken løgn bærer du på? Har 
du ingen løgn, ikke engang for deg selv? 
Hvilken farge vil du være kjent av å bære? 
Håpet og troen er jo at vi alle bør kunne 
ses både med kjærlighetens og renhetens 
farger.

Broderskap og søsterskap kaller vi vårt 
forhold til Ordenen, våre medsøstere og 
medbrødere, men hva innebærer det? 
Hvilken farge er det egentlig på den 
ridderdrakt jeg og du bærer?  Den ekte 
ridderdrakten gjenspeiler deg selv, ikke 
fargen på kappen eller regalien du bærer, 
prydelser er bare utenpå. Ridderdraktens 
farge vises ved dine holdninger i ditt hjerte 
og sinn.  Det finnes håp!  Gjennom åpenhet 
og ærlighet.

Med Broderlig hilsen Frank Strype

synes som om man må ha kommet så langt 
som innenfor dørene på den institusjonen 
jeg er med å lede før man kan ta inn over 
seg at man trenger hjelp. Hva slags hjelp?  
Jo, både medisinsk, psykisk og fysisk. 
Mest av alt for å komme videre er å måtte 
bli tvunget til å forstå at man lyver, og 
deretter forsøke å forstå at veien til et nytt 
liv går gjennom ærlighet og åpenhet Er 
det slik med oss Søstere og Brødre også. 
Nei – ikke deg! Men kanskje meg, tenker 
du kanskje. Mange mennesker dekker 
seg bak fasaden, enten det er en posisjon 
eller en makt i form av en tittel, flotte 
klær, flotte biler, selv om veien bak dem er 
dekket med fortvilede menneskeskjebner, 
konkurser, ekteskapsbrudd og en og annen 
kjeltringstrek – nettopp for at man skulle 
komme opp og frem. 

 Finnes det en vei ut av dette livsmønsteret 
og denne fasaden? Hvordan kan man få 
ryddet opp i forhold til mennesker rundt 
seg? I redsel for å tape ansikt, miste sin 
antatte storhet – gjør man ingen ting 
– man fortsetter og ens egen fortvilelse og 
skuffelse må døyves med nye løgner og 
nye dråper – av beste kvalitet, selvfølgelig. 
Hvordan kan man nærme seg ærligheten? 
Hvordan kan man bli redelig? Hvordan kan 
man oppnå å bli en trofast og sann ridder? 
Å rydde opp – å ta julerengjøringa i seg selv 
krever mot og energi! Er mitt ønske om å bli 
en god Ordensbroder så sterkt at jeg vil gå 
gjennom strevet? Vil jeg åpne meg for min 
Broder eller mine Brødre? Vil jeg rydde opp 
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Våre Hedersbrødre

Gode Ordensbrødre.
Ordenen R.H.K. opprettet for noen år siden en mulighet til å hedre sine medlemmer som gjennom mange år har 
vært tilsluttet Ordenen.
Hederstegnene som disse utmerkelsene heter utdeles for 25,40 og 50 års medlemskap.
I en så gammel Orden som vår er det naturlig nok mange som kvalifiserer seg til 25 års Hederstegn, noen også 
til 40 års Hederstegnet, men Hederstegnet for 50 år er et særsyn. Disse Brødrene som gjennom et halvt århundre 
har stått på for vår Orden fortjener respekt, heder og omtale.
En overrekkelse av et 50 års Hederstegn er ikke bare en lokal begivenhet, men noe som bør deles med alle i vår 
Orden.



Utdeling av Hederstegn i Losje St. Olav XIII
Onsdag 13.12.06 var nesten hele Riksrådet på besøk i Losje St. Olav XIII 
Hønefoss for å hedre 4 av Losjens jubilanter. Broder Nils Otto Bråten og 
Broder Svein Erik Olsen har vært med 25 år i Ordenen. Broder Hans Næss 
og Broder Edgar Kjartan Rognlien har vært med hele 50 år. 

Broder Hans Næss er Losjens siste gjenlevende Charterbroder. Han har opp 
gjennom tiden innehatt en rekke verv. Bl.a. har Broder Hans vært Losjens Drott 
i 3 år. Han vil også bli husket for å ha skrevet ”10 punkter for å bli en bedre 
Losjebroder” som er tatt inn i Losje XIII tilleggsregler og som inneholder gode 
forsetter for Losjens Brødre. 

Broder Edgar Kjartan Rognlien har siden 2004 vært Ordenens Oldermann og 
innehar 33. Grad. Han har vært Riksdrott i 4 år og Riksseremonimester i 2 år. 
I Losje XIII har han stort sett innehatt de verv og vært med i de utvalg det er 
mulig å være med i. 

De to 25-års jubilantene, Broder Svein Erik Olsen og Broder Nils Otto 
Bråten, har også innehatt en rekke verv og gjort en betydelig innsats for 
Losjen. Men de må nok tross alt finne seg i å komme litt i skyggen av de to 
50-års jubilantene.

I sin tale ved Brodermåltidet takket Riksdrott, Broder Ole Jørgen Andresen, 
for et spesielt minneverdig møte med utdeling av Hedersbevisninger 
til staute veteraner som har nedlagt mye arbeide for sin Losje og 
Ordenen. Han berømmet Broder Hans Næss, som til og med er Losjens 
Charterbroder, for det formidable og forbilledlige arbeide han har nedlagt 
for sin Losje opp gjennom alle disse årene. Riksdrott ba om tilgivelse for 
at han rettet noen spesielle ord til Broder Edgar Rognlien. Han hadde i 
mange år vært kjent med Broder Edgars store og fortjenestefulle virke 
i Ordenen, bl.a. som Ordenens Riksdrott. Men først de seneste 10 år 
hadde han fått anledning til å lære ham å kjenne og sette pris på dybden 
i hans sinn. ”For meg er du blitt en Lederstjerne og et forbilde. Jeg var 
umåtelig glad for at det ble meg som fikk anledning til å feste denne 
hedersbevisning på ditt bryst” var Riksdrotts avsluttende ord til jubilanten.

Drott, Broder Knut Olav Sunde,  berømmet Broder Hans Næss,  som hadde 
vært Drott den gang han selv ble tatt opp i Losje XIII. Også Broder Edgar 
Rognlien fikk rosende omtale etter å ha vært med og trukket lasset i vår 
Losje og i Ordenen gjennom lang tid. Han glemte heller ikke å berømme 
de to 25-års jubilantene Broder Svein Erik Olsen og Broder Nils Bråten, selv 
om de nok var for smågutter å regne i forhold til de de to andre. Også de 
har gjort en betydelig innsats for vår Losje, og han gratulerte dem begge 
med en velfortjent æresbevisning. Etter å ha ønsket alle God Jul avsluttet 
Drott sin tale med å utbringe et skikkelig Losjehurra for jubilantene.

Broder Frank Strype ville også hedre jubilantene. Fra sine første år i Losje 
XIII mintes han den beroligende ro og sikkerhet som Broder Hans omga 
seg med. Det hadde forekommet turbulente episoder den gangen, 
men Broder Hans dempet det hele ned. Broder Edgar hadde han også 
nå jevnlig kontakt med. Bl.a. møttes de jevnlig til et årlig treff på fjellet 
sammen med andre Ordensbrødre. 
Bjørn Ivar Haug, Kansler
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Gode Ordensbrødre.
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Hederstegnoverrekkelse i Losje VII Moss

Ved en høytidelig seremoni på vår Åremålsdag den 6.3.06 og vårt julemøte 5.12.06
overrakte Riksdrott Ole Jørgen Andresen 50 års Hederstegn til 2 av våre Brødre i Losje VII.
Broder Per Brynildsrud fikk sitt Hedersegn for 50 års medlemskap i RHK overrakt på vår 
Åremålsdag den 6.3.06.
Broder Per Brynildsrud har hatt en aktiv tid i Losje VII,  han har innehatt verv som Drott. 
Lendermann, Kansler og Skald disse verv har Broder Per hatt i to perioder
Broder Per har også innehatt verv som Riksdrott i perioden 1968- 1972.

Broder Erik Normann fikk sitt Hederstegn for 50 års medlemskap i RHK overrakt  på vårt 
julemøte den 5.12.06.
Broder Erik Normann har også hatt en aktiv tid i Losje VII, han har innehatt verv som Drott, 
Jarl og Lendermann disse verv har også Broder Erik hatt i to perioder i tillegg  har han hatt 
verv som Indre Losjevakt.
Begge Jubilanter har gjennom disse år i tillegg hatt verv i samtlige Komiteer i Losje VII.

De begge er fortsatt aktive Losjebrødre og vi i Losje VII høster mye lærdom fra dem begge.
Vi gratulerer våre to Brødre med Hederstegnene for 50 års medlemskap i RHK.

Drott, Losje VII Moss.
 

Over: Per Brynildsrud. Til h: Erik Normann

Våre Hedersbrødre
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Julemøtet i Losje I ble en høytidelig og givende opplevelse. 
Embetsmennene under Høye Drott Svein Dyve Pedersens 
dyktige ledelse utførte handlingene på prikkfri måte. 
Broder Svend Myhres valg av musikk ga en fin ramme.
Verdige Rikslendemann Helge Rivelsrud overrakte brødrene 
Svein Sannes og Erik Magnussen Hederstegn for henholdsvis 
femti og førti års medlemskap.
Rikslendemann Broder Helge roste Losje I for god innsats for 
Ordenen.
Han hilste fra Verdige Riksdrott og de øvrige i Riksrådet.
Broder Helge ga oss tankevekkende ord og ønsket losjen et 
godt losjeår i 2007.
 
Broder Svein Sannes kunne se tilbake på 50 års aktivitet i Losje I. 
Få brødre kan vise til hans fremmøte og aktivitet.  Foruten å ha 
vært Drott har han innehatt de fleste embeder. Han har alltid vist 
stor interesse for våre ritualer og var i sin tid også med i Rikslosjens 
ritualkomite.

Broder Erik Magnussen ble opptatt i Losje I i 1966.
I sitt yrkesaktive liv har han vært bosatt på Hamar og vært 
tilsluttet Losje XVI.
Som pensjonist har han flyttet tilbake til Drammen.  
I begge losjene har han i flere år hatt embede som skald.
Han har i dag 9. grad.

Med Broderlig hilsen 
Arne Kristoffersen

På julemøtet den 15. desember 2006 ble det i Losje XI Sandefjord 
utdelt 50 års Hederstegn til Brødrene Rolf Fredriksen og Erling 
Andreas Hamsdokka. Verdige Riksjarl Odd Caspersen sto for den 
høytidlige handlingen.

Våre Hedersbrødre
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Du kan ikke dømme en 
bok etter omslaget!

Jeg mottok en e-mail forleden dag.  
Egentlig var det et kjedebrev og 

vanligvis bryr jeg meg ikke så mye om 
slike.  Imidlertid var denne av den mer 
tankevekkende sorten, og jeg velger å 
bringe den videre til dere:

To reisende engler stoppet for natten i 
en rik families hus.  Familien var uhøflig 
og nektet englene å sove i familiens 
gjesteværelse.  I stedet fikk de en liten plass 
i husets kalde kjeller.  Da de la seg ned på 
det harde gulvet, så den eldste engelen 
et hull i veggen og reparerte det.  Da den 
yngste engelen spurte hvorfor, svarte den 
eldste engelen ”Ting er ikke alltid slik de 
synes å være”

Den neste natten sov de i huset til en 
meget fattig bonde og hans kone.  Etter at 
de hadde delt med fremmedfolket 

det de hadde av mat, lot de 
englene sove i deres seng.
Da solen neste morgen stod opp 

fant englene bonden og hans kone 
i tårer.  Deres eneste ku, hvis melk 

hadde vært deres eneste inntektskilde 
lå død på bakken.

Den yngste engelen ble rasende og spurte 
den eldste engelen hvordan han kunne la 
dette skje.
”Den første mannen hadde alt, allikevel 
hjalp du ham”, sa han anklagende.  ”Den 

andre familien hadde lite og du lot kua 
dø.”
”Ting er ikke alltid slik de synes å være”, sa 

den eldste engelen.
”Da vi hvilte i den kalde kjelleren, oppdaget 

jeg at der var gull i hullet i veggen.  Fordi 
eieren var så begjærlig og ikke ville dele 
sin lykkelige skjebne, forseglet jeg veggen 
så han ikke skulle finne gullet.  Da vi sov 
i bondens seng kom dødsengelen for 
å hente hans kone.  Jeg gav ham kua 
istedenfor.
Ting er ikke alltid slik de synes å være”

Denne fortellingen minner meg om den 
gamle fortellingen om Zevs og Hermes som 
skulle prøve menneskets gjestfrihet.  De 
kledde seg ut som fattigfolk og la ut på en 
reise.  Det ene rikmannshus etter det andre 
jaget dem på dør da de ba om mat og 
husly.  Det gamle paret Baucis og Philemon 
hadde knapt nok mat til livets opphold, 
men de var tilfreds med deres lodd i livet 
og syntes ikke fattigdom var en skam.  De 
hadde medynk med de stakkars reisende 
og gav dem det de kunne.  Selvsagt 
ble dette paret rikt belønnet for deres 
barmhjertighet, og de fikk deres høyeste 
ønske oppfylt fordi de ikke hadde dømt ut 
fra det de så ved første øyekast.

Gamle sannheter kommer gjerne i ny 
forkledning, men en gammel sannhet er 
også en evig sannhet.  Moralen er her den 
samme:
”You can’t judge a book by it’s cover!” / ”Du 
kan ikke dømme en bok etter omslaget!”

Einar Womersley Waage, Losje XX 
Haugesund
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Møtet foregikk i Maria-Ordenen stamhus i 
Parkveien i Oslo.
Ordenspresident Ingrid Devik Brekke 
åpnet møtet og ønsket alle velkommen. 
Hun orienterte om at det hadde vært liten 
respons på oppfordringen til å sende inn 
saker. Forklaringen på dette kan være 
travelhet og at det viktigste for oss er å 
komme sammen.
Etter at referatet fra forrige møte ble 
godkjent og deltakerne hadde presentert 
seg så ble det diskutert om det var 
hensiktsmessig og avholde et felles 
informasjonsmøte om lukkede ordner 
ovenfor de styrende myndigheter.
Harald Thoen fra Odd Fellow Ordenen 
mente at myndighetene har liten kunnskap 
om hva lukkede ordner er. Dette til tross for 
at medlemsmassen til sammen utgjør ca. 
50.000 personer i Norge i dag. Han foreslo 
å initiere et møte med Kulturkomiteen på 
Stortinget for å informere om hva vi er og 
hva vi jobber for.
Ivar Skar fra Den Norske Frimurerorden 
mente dette var et usedvanlig bra tiltak. 
Det ble bestemt at det skulle innhentes 
informasjon fra Ordensbrødre som var 
stortingsrepresentanter om hvordan det 
best skulle gåes fram i denne saken. Når 
dette var klart ville det gå ut et brev til 
hver av Ordenene, hvor det bes om at det 
utpekes en representant til en gruppe som 
går videre i saken.
Hvordan håndterer vi utelukkelse av 
medlemmer?
Det ble tatt utgangspunkt i en konkret 
sak som en av Ordenene hadde erfart. Det 
ble redegjort for hendelse og reaksjoner. 
Pressens håndtering av saken ble også 
belyst. Det ble en diskusjon omkring 
temaet, hvor også begrepene ekskludering 
og suspendering ble tatt opp, samt i 

hvilken grad inngåtte løfter er bindende i 
forhold til lover og regler i juridisk forstand. 
Deltagerne konkluderte med at en av 
fordelene med dette forumet kan nettopp 
være at kontakten som her opprettes, kan 
nyttes i forbindelse med praktisk og juridisk 
rådgivning.
Under eventuelt ble det diskutert 
medlemsbladene og forsendelsen av disse 
som alle var fornøyd med. Omtale av andre 
Ordner: Det ble anmodet om at det ble tatt 
kontakt dersom det fra en Orden ble gitt 
opplysninger om en annen Orden. Diverse 
andre praktiske spørsmål ble luftet.
Deltagerne var enige om at det hadde vært 
et godt og nyttig møte med mange gode 
diskusjoner.
Takk til Maria-Ordenen for god bevertning 
og en ryddig og stilfull ledelse av møtet.

Møte mellom ulike lukkede Ordner 

Tilstede på møtet:

Den Norske Birgitta-Storlosje

Den norske Druidorden FGDO

Den Norske Frimurerorden

Landslosje Valkyrjen

Odd Fellow Ordenen (IOOF)

Ordenen Riddere av Det Hvite Kors

Tempel Ridder ordenen i Norge

Maria-Ordenen

Maria-Ordenen var vertskap for det årlige møtet mellom ulike lukkede 
Ordner den 30.11.2006
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Det hele var lagt opp som et internt lotteri. 
Den som ønsket å delta tegnet seg for 
1 – en krone pr dag (360 pr år) eller det 
dobbelte om man ønsket. For hver sponsor-
år skulle det trekkes ut et visst antall 
vinnere som fikk gratis tur. Hadde man 
tegnet dobbeltbevis ble det automatisk tur 
for to. Og til en verdi av kr 10.000.-.  

Den første turen ble lagt 
til Mexico. og Cancun på 
Ykatan-halvøya. Her var 
det 18 vinnere med, men 
totalt var vi 28 som reiste 
på denne 14dagers turen. 
Hotellet i Cancun var et 5-
stjerners hotell av helt topp 
kvalitet på alle måter. Vi 
levde som millionærer. Våre 
guider var svenske og ga 
oss interessant innlevelser 
på våre utflukter. 
Tempelområdet Chicen 
Itza var vel det stedet 
Ordenen ville at vi skulle 
oppleve. Soltempelet og 

alt det andre kan dessverre ikke beskrives 
godt nok, det må oppleves. Men den store 
tempelbyen og Mayaenes demonstrasjon i 
forståelsen av himmelens mange mysterier, 
bl.a. betydningen av jevndøgnene var 
fantastisk.

Andre turer: Tre turer til Frankrike hvor 
Frank og Nils Krister Larsen (fra NK Larsens 
Reisebyrå på Tustna) var kunnskapsrike 
reiseledere og ga oss innblikk både i det 
franske samfunn og Tempelherreordenes 
opprinnelse og rotfesting i Frankrike. Turen 
til Malta var ikke mindre interessant. Her 
fik vi ikke bare innblikk i Malteserordenens 
historie og eiendommer, men også 
egenoplevelse av de gamle og enorme 
megalittemplene på Malta og Gozo. 
Alt vel tilrettelagt spesielt for oss av 
Malteserordenens Vikarierende Stormester. 
Turen til Bornholm var også fantastisk både 
historisk og kulinarisk slik alle turene hadde 
vært. Å oppleve rundkirkene og Christiansø 
og samtidig å få en innføring i den helleige 
geometri som Tempelherrene anvendte her 
ut var spennende. Jeg var ikke med, men 

Om Ridderreisene og hvorfor
På Rikstinget i 1992 la Brødrene Karl Oskar Torp og Frank Strype frem et forslag, 
som i tillegg til å bygge opp en kapital i Ordenen også skulle gi Brødrene anledning 
til å delta på ”ordenshistoriske” reiser knyttet til Ordenens forhistorie.
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det gikk en ”halveis” Ridderreise til 
Peleponnes hvor noen av deltagerne 
fikk oppleve Tolon gamle ”Tolon” 
(borg), Tempelområdet Epidauros og 
ruinene av Agamemnos borg Mykene. 
Ja, vi opplevde å se Hellas eldste by 
Argos og Naflion som  har vært Hellas  
hovedstad og antakelig er en av 
Hellas vakreste byer. Tempelherrebyen 
Mistras nede på Arcadien. Denne 
fantastiske byen som strekker seg fra 
borgen på toppen av fjellet ned til 
appelsin og sitronlundene ned ved 
foten av fjellet. Og mye mer….

Over 80 mennesker var vi i alt som 
har fått være med på disse turene. 
Fantastisk.
Hvorfor stoppet det opp? Til tross for 
at alle deltagere var enige om at dette 
var topp opplegg til historiske steder med 
fenomenalt innhold.  Det stoppet antakelig 
fordi ikke mange nok forsto hva det ga 
Brødre og koner av historisk kunnskap, 
naturopplevelser, kultur og ikke minst en 
sammensveising som var unik. Det ble 
også et godt overskudd til Ordenen som 
Brødrene Karl Oskar og Frank overlot til 
Ordenen RHK.    Takk til dere begge.
Kan vi ikke ta opp igjen dette flotte 
initiativ?   

Med Broderlig hilsen Arne Kristoffersen (På vegne 
av alle oss som var med.)



St. Olavposten 1-200718

Diverse

Broder Bjarne Stifjeld er død
Broder Bjarne Stifjeld døde 16. desember 2006. Broder Bjarne ble 82 år gammel. Med Broder Bjarnes 
bortgang har Losje III mistet en respektert og avholdt Broder. Broder Bjarne hadde ved sin bortgang over 44 
års medlemskap i Ordenen.
Bortsett fra de siste årene, hvor sviktende helse satte begrensninger for hans aktivitet, var dette gode og 
aktive år for Broder Bjarne og hans Losje. I mange år var han med i Losjens Råd, og han var en dyktig og 
inspirerende Drott for sin Losje i hele 5 år. På Rikstinget i 1986 ble Broder Bjarne valgt til Embetet som 
Riksskald, og satt i dette Embetet i 4 år frem til 1990. Broder Bjarne var en aktiv person og det var særlig 
idretten som fikk nyte godt av hans kunnskap og evner som leder og trener gjennom mange år.
Bjarne Stifjeld ble bisatt den 22. desember under stor deltagelse fra slekt og venner. Mange Losjebrødre 
møtte frem for å vise Broder Bjarne den siste ære gjennom de seremonier Ordenen har ved en slik 
anledning.
Vi lyser fred over Broder Bjarne Stifjelds minne.
Broder Finn Bøe

HÆRMESTERMØTE I ST. ANTONIUS 
21 deltakere fra Hovedlosjen, 
provinsiallosene og rodene møtte på 
Gardermoen den 9.12.06 til et møte 
som blant annet tok for seg: Vedtekter, 
Status ritualer, og Konstitusjonen med 
Vedtekter.
Hærmester Tormod Fjære ga en kort orientering om 

Hovedlosjens arbeid.  Han understreket viktigheten av å delta aktivt i St Olavlosjene, som er Ordenens 
grunnlag.
Han tok videre for seg de utarbeidede vedtekter og kommenterte disse, og tok imot innspill fra salen.  Det 
ble ikke gått i detalj for hvert enkelt punkt.  Vedtektene ble delt ut. 
Det skal foretas valg hvis det må foretas utskifting i Embedsverket, og det skal foretas installasjon i 4-5. grad 
etter hver Generalforsamling.  Generalforsamling holdes hvert 3. år.

Konstitusjonen og Forskriftene, som har gyldighet etter 2012, ble grundig gjennomgått. Møtedeltagerne ble 
bedt om å komme med innspill etter at Konstitusjonen er lest i fred og ro hjemme, Riksrådet tar seg av den 
videre informasjon om Konstitusjonen med Vedtakter i det øvrige Losje-Norge. 
Studiearbeidet i Ordenen blir nå samordnet og gjennomført ved hjelp av studieleder, studierådgivere 
og studieledere i St Olav-losjene.  Det vil bli arbeidet i samtale- eller studiegrupper, og det ble påpekt at 
musikken er viktig.

Seglbevarer i Hovedlosjen, Terje Johan Aasgaard, opplyste at neste møte i Hovedlosjen vil være 09.03.07 
med opprykk til 15. grad og St Andreas for Embedsmenn.  Det vil være Generalforsamling på formiddagen 
10.03.06 og stiftelse av Provinsiallosje Kaupang om ettermiddagen. 
Møtet ble avsluttet kl 15.35, og møtedeltagerne ga uttrykk for at det hadde vært et meget nyttig møte med 
god punktlighet hva gjaldt tidsplanen.

Øivind Bruun, stattholder
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10 nye Riddere i Losje III
Fordelt på 2 møter høsten 2006 fikk Losje III 10 nye Riddere. Ni av disse har fulgt hverandre siden 
Opptagelsen i Ordenen den 30/8-2004 (se St. Olavposten ekstranr.  2004) mens 1 Broder, som av 
utenforliggende årsaker var blitt litt ”forsinket”, kom i tillegg i 2. Grad. Opptagelsene ble gjennomført med den 
stil og verdighet som skal prege en slik begivenhet. Vi har i tiden som har gått lært de nye Riddere å kjenne 
som engasjerte og interesserte Ordensbrødre som Losjen og Ordenen vil få mye glede av i årene fremover. 
Det er vår tro og vårt håp at Ordensarbeidet også blir til glede og nytte for de nye Riddere når de nå har alle 
rettigheter innen sin Losje.
Broder Finn Bøe

Avglemt bildetekst
På kontoen for redaksjonens 
forglemmelser må skrives at vi i 
forrige nummer hadde et innlegg 
om Gradspassering i Losje St. 
Olav XXV (s.d.) der vi uteglemte 
navnet på personene på bildet 
som ledsaget innlegget. Dette 
er selvfølgelig ikke bra og her 
er bildet på nytt med navnet på 
Brødrene:
Fv. Drott Rune Kvaran, Tor Olav Sundfær, Richard Melvin 
Payne, Asbjørn Solberg, og Jarl Terje Haugdahl.

OBS. OBS. Adresseendringer
Dette er et hjertesukk fra Rikskansler. Meld alltid ifra om adresseendring. Hvis 
Ordenen ikke har korrekt adresse på deg, så kan den ikke kommunisere med deg 
og da får du blant annet ikke St. Olavposten i postkassa. Redaksjonen får foran hver 
utsendelse en kopi av medlemsdatabasen fra Rikskansler som vi lager adresseetiketter 
fra. Det er derfor viktig at enhver adresseendring umiddelbart blir meddelt 
Rikskansler. Husk at Posten har bare en måneds ettersendingsperiode.
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Diverse

”Krise” i Losje III
Bare ta det med ro, det er ikke så dramatisk som det høres ut til. Overskriften viser til at Losjen på sitt 
etterrmøte mandag 8/1 hadde besøk av lederen for Kongsberg Krisesenter, Kirsti Grønvold, som orienterte 
om senterets virksomhet. Hun reiser gjerne rundt og forteller om virksomheten senteret driver, men som 
hun sa ” det er ikke ofte jeg blir invitert til gutteklubber”.  

En ivrig lyttende Broderskare fikk orientering om senterets organisasjon og virksomhet. Størst inntrykk 
gjorde imidlertid de beretninger vi fikk om de ulykkelige skjebner som av ulike grunner blir tvunget til å 
oppsøke et slikt sted.  Vi er ikke i tvil om at vi som menn hadde svært godt av å høre denne beretningen. 

Kirsti Grønvold ble takket for sitt foredrag, og det var mange som gjerne ville vært i Drott Ivar Hjallands sted 
da han, helt overraskende for mottageren, kunne overrekke en sjekk pålydende kr. 10 000 til senteret. Det er 
Losjens ønske at disse pengene skal brukes til tiltak for barn som oppholder/har oppholdt seg på senteret. 
Ledere kunne på sparket fortelle hvordan pengene skulle anvendes nettopp til slikt formål og takket for en 
ny gave fra Losje St. Olav III.
Broder Finn Bøe

Provinsiallosje Trøndelagen
ble 4. november 2006 løftet til 8.Grad. Denne seremonien ble på en høytidelig måte 
ledet av Seglbevarer i Hovedlosjen, Broder Terje Johan Aasgaard.
11 Riddere gjennomførte så Opptagelse i 7. og 8.Grad. I tillegg ble det gjennomført 
Opptagelse av 3 Kandidater i 4. og 5.Grad.
Provinsiallosje Trøndelagen hadde på dette møtet også gleden av å ha besøk av 
Riksdrott. Dette ga vårt møte en verdig ramme.
Etter en lang møtedag med påfølgende taffel, vår det godt å sette seg i peisestuen i sosialt samvær med 
Gode Ordensbrødre.
----------------------------
Provinsiallosje Trøndelagen gjennomførte 10. februar sin åremålsdag med møter i 4.-5., 6. og 7.-8.Grad. Etter 
3 år er vi nå til sammen 43 Riddere i vår Losje.
Det neste møte i år blir lørdag 29. september. Dette møte gjennomføres også i de samme Grader. 
I tillegg til programmerte studiekvelder i de enkelte Grader, gjennomføres det en felles Riddersamling for 
Losjen´s Riddere 20. mars.
Olav Pettersen, Seglbevarer

Årmann i Provinsiallosje Trøndelagen Rolf Wedø, 
Riksdrott Ole Jørgen Andresen og Seglbevarer i 
Hovedlosjen Terje Johan Aasgaard frisker opp gode 
minner etter gjennomført Losjemøte.
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Julebesøk på sykehjem
Losje St. Olav XXV Steinkjer har helt siden innvielsen i 1999 
hatt, som tradisjon, at vi besøker et sykehjem i kommunen ved 
juletider.
Det har flere ganger vært besøk på selve julaften med sjenkning 
av rødvin og annet godt drikke til julematen. 
I år var turen kommet til Egge helsetun som ligger 2 km nord 
for Steinkjer sentrum. Etter samråd med personalet valgte vi å ta 
besøket 4.juledag og heller gi en gave i form av frukt/sjokolade 
og blomster. I tillegg la vi med ei flaske med portvin.
Både personalet og pasientene uttrykte stor glede over tiltaket. 
På bildet ser vi Broder Torbjørn Berg sammen med bestyreren 
på Egge helsetun.
Utgiftene til dette tiltaket ble i sin helhet dekket av lotteriet på 
vårt julemøte.
Kanskje noe å tenke på for andre Losjer som et ledd i prosessen 
med synliggjøring av vår Orden.
 
Rune Kvaran
Drott Losje XXV Steinkjer

REFERAT FRA PROVINSIALLOSJE BORGARS ÅREMÅLSMØTER DEN 12.01.07 og 
13.01.07
Provinsiallosje Borgar av St. Antonius til Ordenen Riddere av det Hvite Kors avholdt sitt 
andre Åremålsmøte den 12.01.07 og 13.01.07 i Losjelokalene på Brevik i Sarpsborg.
Alle Riddere fra 4. til 33. Grad var inviterte til de aktuelle møtene. Det skulle vise seg å bli 
27 Riddere på den 12.01 og 35 Riddere den 13.01.07.
Provinsiallosje Borgar er i god vekst og det var hele 25 Riddere som i løpet av helgen ble 
tatt opp i nye Grader. For å oppnå ro og høytid over opptak og feiring valgte vi å bruke to dager til denne vår 
andre Åremålsdag.
Fredag den 12.01 startet kl. 18.00 med løfting/ heving av Provinsiallosje Borgar til 8. Grad.
Det ble en høytidelig og fin seremoni ledet av Seglbevarer i Hovedlosjen Terje Johan Aasgaard.
Deretter var det opptak av 13 Riddere til 7.og 8. Grad. 
Hærmester Tormod Carlsen gjennomførte opptaket etter ritualene på en fin og høytidelig måte.
Hærmester Tormod Carlsen gratulerte Ridderne med opprykket og ønsket alle vel møtt til nytt møte neste 
dag.  
Lørdag 13.01.07 Kl. 10.30 kunne Hærmester Tormod Carlsen foreta Åpning i 6. Grad og ønsket alle fremmøtte 
Riddere velkommen til fortsettelsen av vår andre Åremålsdag. 
Deretter ble 8 Riddere forfremmet til 6. Grad. 
Seremonien i 6. Grad er på alle måter en fin og høytidelig opplevelse og ble gjennomført med den ro og 
verdighet den fortjener.
Kl. 13.00 kunne Losjen igjen åpne. Denne gangen i 4. Grad.
Det var 4 nye kandidater som hadde hatt eksaminasjon med Ridder Johan Skjulhaug, og som nå var svært 
spente på hva som skulle skje videre.
Hærmester overlot til Vikarierende Hærmester  Kjell Brede Eriksen å foreta Opptakelsen av de 4 Kandidatene 
til 4.og 5.Grad. Det ble igjen på alle måter en fin og høytidelig seremoni.
Under Arbeidsmøtet som nå fulgte leste Seglbevarer Leif Kristiansen Stiftelsesprotokollen samt referat fra 
Provinsiallosje Borgars 6. møte den 19.10.06. Videre leste han en hilsen fra Første Ærverdige Ridder Edgar 
Rognlien. Prelat Knut Leira fremførte så et Ideologisk foredrag med mange tankevekkende betraktninger. 

Leif Kristiansen, Seglbevarer
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Uteglemte annonser
Redaksjonen beklager at to annonser fra Losje IX Tønsberg ble uteglemt i annonsebilaget i nr. 2-2006. Vi 
prøver å gjøre det delvis godt igjen:

Foynland        Pb. 54 – Teie Tlf. 33 30 48 30    IX Tønsberg
Storkjøkken A/S      3106 Tønsberg E-post knut@foynland.no.
Br.Knut Fredrik Østbye
FUTURA
PROFIL A/S    Hemsengvn.37    Tlf. 33 38 66 99  IX Tønsberg
Br. Kenneth Schumann 3140 Tønsberg   E-post futura@online.no.

Til alle losjer
Vi minner om annonsebilaget i neste nummer. 
Fristen for innsendelse av materiale er 15. mars. Husk det er den enkelte Losje som skaf-
fer annonsene, avtaler pris med annonsøren og fakturerer denne. Bladets redaksjon har 
ingen ting med dette å gjøre. 
Annonsene blir trykket som rubrikkannonser, slik at firmalogoer vanskelig kan bli med.
Hvis det er noen spørsmål i forbindelse med annonsene så vennligst henvend dere til 
redaksjonen i god tid.

Fellesmøte i Losje St. Olav nr. III
Mandag 26. oktober var Losje St. Olav III, Kongsberg vertskap for det årlige fellesmøtet med Losjene: 
 I Drammen, II Oslo, III Kongsberg og XIII Hønefoss. 
Det ble i 2002 tatt et initiativ for å gjenopplive de tidligere noe sporadiske fellesmøtene med 
”Buskerudlosjene” I, III og XIII. I tillegg ble Losje II Oslo invitert til å være med, en invitasjon som ble 
akseptert og har vist seg å være til glede for alle parter. Årets møte var det 4. i rekken og vi tør nå si at 
en tradisjon er opprettet for å bli videreført i årene fremover. Av arrangementsmessige grunner hadde 
vertskapet ikke funnet det mulig å invitere Brødre fra andre Losjer til årets møte.
Det var en fornøyd Drott i Losje III, Broder Ivar Hjalland, som kunne ønske en fullsatt Ridderhall med hele 
89 Brødre, med Rikslendermann Helge Rivelsrud i spissen, velkommen til årets fellesmøte. Drotter fra de 
tre besøkende Losjer var også til stede. Drott takket Brødrene for den store oppslutning om møtet, som var 
ordinær møtedag for Losjene I. II og III.
Som dagens tema for pkt. 8 var valgt begrepet ”Solidaritet”. Etter en interessant innledning av Broder 
Tore Ørebech, Losje III, ble det en god og mangfoldig respons og meningsutveksling om dette stadig like 
aktuelle tema.
Rikslendermann og de besøkende Drotter uttrykte glede over å se så mange Brødre samlet, og vektla 
betydningen av fellesmøtene for å utvikle gode forhold mellom nabolosjer, og å utdype og skape 
vennskap og Broderskap mellom Brødre fra forskjellige Losjer.
Som avslutning på Losjemøtet gledet Broder Arild Gunnerød fra Losje XIII oss med egne dikt. Etterfulgt av 
passende musikk fra Broder Dagfinn Røeds orgel ble det en høytidelig avslutning inne i Ridderhallen.
Som avslutning på kvelden samlet Brødrene seg til Brodermåltid hvor det i tillegg til god mat ble servert 
mange gode og minneverdige ord fra Brødre fra de forskjellige Losjer. Broder Svein Sandnes, Losje I, takket 
for maten og avrunnet et nytt vellykket fellesmøte hvor det gode forhold disse Losjene i mellom på nytt 
var understreket. 
 F. Bøe/Losje III                                                          

mailto:knut@foynland.no
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Vi ønsker nye Brødre velkomne i vår Orden:

Brødre som har gått bort:

Vi lyser fred over deres minne

  
Losje XIV Wold Frode    10.01.2007
Losje XIII Gusgaard Audun   03.01.2007
Losje XVI Væringstad Kristen   30.11.2006
Losje XVI Olsen Frank    30.11.2006
Losje XVI Moskaug Bjørn Olav   30.11.2006
Losje XXIII Sørhage Morten   30.11.2006
Losje XXV Wik Harry    23.11.2006
Losje VIII Teigen Sigbjørn   23.11.2006
Losje V Hoel Petter    22.11.2006
Losje XXII Stenberg Arild    21.11.2006
Losje XXII Kverkild Hans    21.11.2006
Losje XXIII Kleveland Einar   16.11.2006
Losje XII Krogh Per Kristian   13.11.2006
Losje XII Berge Kjell    13.11.2006

Stifjeld, Bjarne, Losje III,
Født 28.05.1924 Død 16.12.2006

Hansen,  Kjell Harald, Losje XI.
Født 19.06.1920, Død 08.12.2006

Solstad, Per Dagfinn, Losje VII,
Født 26.01.1933 Død 02.11.2006

Bakken, Nils,  Losje III.
Født 06.02.1912, Død 16.01.2007

Aune, Hans Kristian, Losje X, 
Født 21.04.1944, Død 14.01.2007

Alm Gunnar, Losje XVIII,
Født 17.06.1924, Død 20.12.2006



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

B

Tanker ved årsskiftet

Ved årsskiftet svirrer så mange minner
Du ser deg tilbake på året som gikk
Og kanskje ble du en hverdagens vinner,
som tåler å veies med kritiske blikk

Eller – kanskje ble du en hverdagens taper
i egne øyne, du strakk ikke til.
Men årsaken er at du kanskje skaper
et press med alt det du gjerne vil.

Det beste rådet du gjerne kan få
fra en som har prøvet det meste,
det er å starte i det små,
og prøve å gjøre ditt beste.

Å gjøre ditt beste i det små
er større enn du kanskje tror.
Belønningen den vil du få,
for i det små blir du stor.

Broder Bård K. Opjordsmoen


