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Høyverdige Riksdrott har ordet:
Gode Ordensbrødre
Det er sen novemberkveld når dette skrives. Ute lyser stjerner og måne over hvit snø og får den
til å glitre som om den er belagt med myriader av diamanter. Stemningen er trolsk, stillheten
blir bare brutt av snøens knitring under støvlesålene og det svake vindsuset i snøtunge
grantopper. Hyttevinduenes varme, gule lys skaper fantastiske skyggevirkninger i terrengets
snødekte, avrundede former og skaper en ro og velvære som ikke kan beskrives med ord men
må oppleves.
Selv om vi i skrivende stund befinner oss midt i november er det lett å komme i en avslappet
og fredelig førjulsstemning i slike omgivelser
Etter en lang, travel og til dels smertefull høst føles det godt å være på hytta og ikke gjøre
annet enn å slappe av og nyte den snødekte natur og samle krefter til den hektiske vinter og
tidlig vår som ligger foran medlemmene av Riksrådet.
Vi har gjennomført et meget vellykket Drottmøte som behandlet en rekke viktige saker som
Riksdrott Ole Jørgen Andresen
vil få stor betydning for Losjenes og Ordenens fremtidige virke.
Den mest omfattende saken som ble behandlet var selvfølgelig vårt nye lovverk: Konstitusjonen.
Brødrene Tormod Carlsen og Frank H. Strype orienterte grundig om organisasjonskart, valgprosedyrer og
sendemannsordningen. Alle Losjene fikk anledning til å kommentere og fremlegge bemerkninger om de fremlagte Lover
og Forskrifter. Disse er oversendt komiteen som har utarbeidet Konstitusjonen for videre bearbeiding og redigering slik
at et revidert utkast kan sendes Losjene i god tid før kommende Riksting.
-Rikslendermann redegjorde for fremdriften i det etterlengtede opplæringsprogrammet for symbolgradene og kunne
fortelle at, til tross for mange skjær i sjøen, tar de meget engasjerte Brødrene som deltar i dette umåtelig viktige arbeidet,
sikte på sende ut et ferdig produkt før kommende Riksting.
Rikslendermann fremførte, engasjert og levende, en liten smakebit, fra sitt eget bidrag til komiteens produkt.
-Rikstrådet sier seg meget vel tilfreds med disse dagers forhandlinger og har godt håp om at Drottmøtets drøftinger, på
sikt vil resultere i vekst, fremgang og trivsel i vår Orden.
For øvrig vises det til fyldig dekning av dette møtet på annet sted i dette nummer.
Kort tid etter Drottmøtet hadde jeg gleden å avlegge Losje Valkyrien i Sarpsborg et besøk. Sammen med Broder Terje
Johan Aasgaard var vi invitert for å snakke om musikkens betydning for Ridderhallen atmosfære og de rituelle handlingers
innhold og Charterets betydning i vårt Ordensarbeide.
Intensjonen med dette møtet var å pirre Søstrenes vitebegjær, stimulere til økt leselyst og skape grobunn for studier av
det ” mystiske ” charterbildet.
Vårt Charter er en viktig inspirator og veiviser som bærer et budskap informasjon om vår historie, vårt egentlige formål
og ikke minst inneholder det Symboler og Symbolikk som er uvurderlig i arbeidet med egenutvikling og vår tilnærming
til de høye og edle mål som enhver Ordenssøster og Ordensbroder søker å nå frem til.
Vi hygget oss stort sammen med de vitebegjærlige Søstre og håper at de hadde et like stort utbytte av denne kvelden
som vi hadde.
Glede og sorg vandrer ofte hand i hand og kun to dager etter dette vellykkede møtet mottok jeg det totalt uventede og
triste budskap om at vår Ordens Første Og Ærværdige Ridder Edgar Kjartan Rognlien var gått bort.
Vi hadde gleden av å være sammen på Drottmøtet og der var han så vital og sprek, full av lun humor og gledet seg over
samværet med sine Ordensbrødre.
Selv om han nå har lagt ned sine åndelige våpen vil vi for all ettertid minnes han styrke og kraft, hans vennskap
og omsorg og hans vitale vilje til å arbeide til beste for den Orden vi alle er så glad i.
Vi lyser fred over vår Broders minne.
Som det ble antydet innledningsvis stunder det nå mot jul og når dette leses har vel alle våre Losjer arrangert
sine julemøter med det kjente, kjære og tradisjonelle innhold. Losjenes råd tar nå en kort julepause før de
igjen, noen dager ut i det nye år, inviterer Brødrene til nye, innholdsrike og inspirerende møter.

Jeg vil gjerne benytte denne anledningen til å takke Losjene og Brødrene for et begivenhetsrikt
og hektisk men dog så fredelig år og ønsker hver og en, Søster som Broder, en god jul og et
godt og fremgangsrikt nytt år.

St. Olavposten 4-2007
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DROTTMØTET I SANDEFJOR

Dette er et utdrag av
Rikskanslers referat. For
de av dere som ønsker
det hele henvises til din
Losjes Kansler.

Drottmøtet 2007 ble avviklet på Sandefjord
Motor Hotel 27. og 28. oktober.
Fra Rikslosjen deltok hele Riksrådet,
Riksskald og Riksseremonimester.
Denne gang var Drott og Jarl i Losjene
invitert. I tillegg var følgende invitert:
Oldermann, Hærmester i Hovedlosjen St.
Andreas (her møtte Broder Frank Strype,
da Hærmester var forhindret fra å komme),
Hærmester i Provinsiallosjene, formenn
i Rikslosjens komiteer, St. Olavposten og
Riksarkivar.
Brødrene Trygve Jarholt og Olav Vegå som
representerte IT-utvalget, deltok på lørdag.
Broder Johannes Bøe deltok søndag som
representant for Rekrutteringsutvalget.
Drott Losje XI, Halvdan Feen ønsket
velkommen til Sandefjord, og håpet at alle
ville få en fin helg.
Riksdrott ønsket Brødrene velkommen til
årets Drottmøte som har samlet delegater
fra hele Ordenen. For første gang var også
Hærmesterne i våre Provinsiallosjer invitert
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som observatører, og han uttrykte gleden
over at alle hadde tid og anledning til å
tilbringe denne helgen sammen med oss.
Det å se så mange kjente ansikter, men
også mange nye og til dels ukjente ansikter
benket sammen, tok han som et godt
tegn på at det er flere som er villige til
å bekle de viktige Embedsstillinger og
avslører sunn innstilling til det å gjøre
en innsats for sin Losje og sin Orden.
Embedsmannsverket i Losjene arbeider
godt og tilstreber et sunt vekstmiljø og
gjennom sitt holdningsskapende virker,
fremmer forståelse og aksept for at alle må
være med å løse nåtidens problemer og
fremtidens utfordringer.
Allikevel er det hevet over en hver tvil at
vår Orden står fremfor store utfordringer
i nær fremtid, og i den sammenheng
er selvfølgelig vårt lave medlemstall
gjenstand for bekymring. Han presiserte
at han bla. på besøk i Losjene gjentatt
ganger hadde oppfordret til økt innsats
i rekrutteringsarbeidet og det han kaller
ideologisk fundamentering og utvikling.
St. Olavposten 4-2007

RD 27. OG 28. OKTOBER 2007

Han minnet delegatene på at vi slett
ikke har vært flinke nok til å levere det
produktet vi tilbyr og lover våre potensielle
kandidater. Vi har nok ikke vært flinke
nok i alle Losjer til å tilby opplæring i
den vanskelige kunst det er ”å være en
Ordensbroder” eller til å spre kunnskap
om vår opprinnelse og historie. Med tanke
på at vår Ridderorden i seg selv er meget
forlokkende og besnærende og skaper
store forventninger hos en ny Broder, men
leverer vi ikke den varen vi har forespeilet,
er risikoen for at nyrekrutterte etter en tid
mister interessen og melder seg ut og en
mengde nedlagt arbeid og energi dermed
er spolert.
Han kom så inn på at Broder Johannes Bøe
fra Revitalisering og Rekrutteringskomiteen
på dette møtet vil redegjøre for det
arbeidet som er gjort, og han ba
delegatene lytte meget oppmerksomt, fordi
det faktisk er Ordenens fremtid det gjelder.
Han kom så inn på det arbeidet som
pågår når det gjelder et enhetlig
opplæringssystem som skulle strekke
St. Olavposten 4-2007

seg fra 1. til 30. Grad. Arbeidet fra 4. Grad
og oppover har nok av kjente årsaker,
kommet noe lenger enn arbeidene i
Symbolgradene. Vi aner allikevel konturene
av et strukturert opplæringsprogram også
for Symbolgradene, og komiteen prøver alt
de kan for å kunne presentere et produkt i
god tid før Rikstinget.
Han nevnte at IT-komiteen også på
dette møte vil lever sitt sluttrapport
om Ordenens IT-satsing. Han ser frem
til at Losjene og Riksrådet kan ta i bruk
dette presentasjon, informasjon og
kommunikasjonsverktøy. Nå er det opp til
oss å gi dette verktøyet substans og kraft,
for i vår streben etter økt rekruttering,
bedre informasjon, opplæring og
kunnskapsformidling vil dette være et
uvurderlig hjelpemiddel.
Konstitusjonen ble tidlig sendt ut til
Losjene og vi vet at de fleste Losjene
har nedlagt et godt arbeide med dette
omfattende dokument. De Losjer som har
ønsket det har hatt besøk av Brødrene
Frank Strype, Tormod Carlsen eller Johan
Skjulhaug, for å få en grundig orientering.
Stemningen i Losjene har vært god og
spørsmålene mange og detaljerte, men har
ikke avslørt noen prinsipielle uenigheter til
selve Lovverket. Ut i fra dette må vi trekke
den slutning at det er alminnelig akseptert
at en naturlig konsekvens av å utvide
Ordenen til arbeid i 33. Grader, er at et nytt
Lovverk som er tilpasset dette, må på plass
i rett tid.
Riksrådet har sett nødvendigheten av
grundig saksbehandling og av den grunn
ba vi om at Losjene skulle melde alle sine
spørsmål til Riksrådet slik at vi kunne
behandle disse på dette møtet. Imidlertid
er det ikke fremkommet mange ønsker til
behandling og, av den grunn, åpner vi for
at delegatene fremfører det de måtte ha på
hjertet ang. Konstitusjonen under denne
delen av møtet, slik at komiteen kan notere
seg kommentarer og ønsker om eventuelle
rettelser. De vil så bruke tid på å rette og
bearbeide hva som eventuelt er nødvendig,
slik at en endelig versjon kan distribueres til
Losjene i god tid før kommende Riksting.
Til slutt ønsket Riksdrott Brødrene et godt
møte i beste Broderånd og ba de lytte godt

Broder Olav Vegå fra IT gruppa
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DROTTMØTET
til hva Riksskald hadde på
hjertet.

Den økonomiske
situasjon.

Riksdrott Ole Jørgen Andresen i hyggelig passiar
med Broder Trygve Jarholt

Den økonomiske situasjon
er i henhold til budsjett.
Vi har brukt noe mer
penger på datautgifter og
komiteer. Når det gjelder
overskridelser av posten
komiteer, skyldes noe av dette møter
avholdt bla. i forbindelse med arbeide i
studiekomiteen. Riksrådet vet nå at det er
påtenkt flere samlinger i forbindelse med
dette arbeidet, og ber om Drottmøtes
tillatelse til å omdisponere noen poster,
noe delegatene ga sin tilslutning til. Når det
gjelder Forsikringsfondet så ligger vi godt
innenfor rammene. Totalt så har Riksrådet
økonomien under kontroll, og det er ingen
planer om kontingentøkning.

Orientering ved Rikskansler.
Siden Drottmøtet 14. oktober 2006 har vi
hatt en positiv vekst på 20 Brødre, og vi
har i dag 1532 Brødre. I dette tallet ligger
7 Brødre som er suspendert. Tallet på de
utmeldte har gått ned. Dette tyder på en
god aktivitet i Losjene. På spørsmål om
hvorfor Brødre melder seg ut er det ikke
noe standardsvar. Riksrådet tror imidlertid
at det er av største betydning at studie- og
opplæringsarbeidet fungerer godt i alle
Losjer.
Når det gjelder rekruttering, mener
Riksrådet at et virkeområde kan være å ta
kontakt med Brødre som har meldt seg ut
og som kanskje ønsker å gjeninntre. En par
Losjer har gjort dette med godt resultat.
Riksrådet har stor tro på, at med det
arbeidet som nå blir satt i gang har vi gode
muligheter til å vokse.

Konstitusjonen.
Broder Frank Strype fortalte om de
informasjonsbesøk som har vært avholdt
i Losjene, av Tormod Carlsen, Johan
Skjulhaug, Odd Caspersen og Frank Strype.
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Møtene hadde vært hyggelige og mange
spørsmål var blitt besvart og oppklart. Mye
av det Losjene hadde tatt opp var selve
oppbyggingen av Loven og Forskriftene
hvor paragrafene det var henvist til i
Loven ikke var i samsvar med paragrafen i
Forskriftene. Dette var nå rettet opp ved at
Forskriftene var bygget opp på en ny måte
med avsnitt, og dermed mer oversiktelige
og i samsvar med Lovverket.
De merknader og spørsmål Losjene hadde
var bla.:
Rikstingsperioden på 5 år er for lang bør
være 3 år. Broder Frank fortalte at det
mellom vært Riksting ville det bli avholdt
Rikslosjemøter hvor saker kan tas opp.
Legendene hører ikke hjemme i Lovverket.
Broder Frank kunne imidlertid fortelle at
selve begrepet Konstitusjon var arvet fra
Amerika, og der var Legendene med. Han
lovte å se på saken. Reglementskomiteen
har kommet til at de vil foreslå for
Riksrådet at Loven alene lages i en bok,
ordenslegenden skal komprimeres slik
at den står i forhold til omfanget av St.
Olavlegenden. Forskrifter og vedtekter
anbefales inn på lukkede internettsider.
Sikkerhet omkring dette avgjøres av de IT
–ansvarlige og Riksrådet.
Medlemsmassen er for liten. Dette vil gå ut
over St. Olavlosjene. Må ikke gå så fort frem.
Den endelig sammenslåingen bør utsettes.
Spørsmål om selve valgordningen.
Noen av spørsmålene ble besvart på møtet,
og alle innleverte merknader er oversendt
komiteen som vil se nærmere på disse.
Referenten vil gjerne gjøre oppmerksom
på at det var flere spørsmål som kom opp
enn de som er referert, men de ble besvart
underveis.
Konklusjonen blir at et overveldende
flertall av Losjene var fornøyd med det
arbeidet som er gjort og den orienteringen
som ble gitt og er blitt gitt tidligere på
informasjonsmøtene.
Når det endelige arbeidet foreligger, vil det
bli sendt ut til Losjene sammen med øvrige
Rikstingsdokumenter.

St. Olavposten 4-2007

I SANDEFJORD forts.
Orientering fra IT-utvalget.
Brødrene Trygve Jarholt og Olav Vegå ga
en fin orientering om det arbeidet som
er nedlagt av utvalget. Websidene er nå
ferdige til å tas i bruk, og det står nå opp til
den enkelte Losje å legge inn slik de ønsker
å presentere sin Losje. Sidene er lagt opp
slik at alle Brødre kan gå inn å lese f.eks.
møtereferater, møteplan osv. men da kun i
den Graden han har. En 1. Grads Broder kan
ikke gå inn på sider som omhandler 2. og 3.
Grads møter/saker. Kansler kan nå gå inn på
medlemsregisteret og rette opp adresser,
telefonnummer på den enkelte Broder i
Losjen, men han kan ikke legge inn noen
andre opplysninger. Det må gå som i dag
med melding til Rikskansler.
De enkelte komiteer i Rikslosjen har også
fått sin egen side, hvor de kan komme
med innspill eller andre saker de mener
bør være med i deres komité. Losjenes
Råd har egen side, som kun kan brukes av
Rådsmedlemmer.
Noe er lagt ut allerede og kan tas i bruk, og
tanken er at opplæringsplanene når de blir
ferdige, også skal legges ut.
Lokal webmaster er Losjens Kansler, og
utvalget mener at det er Rikskansler som
skal ha eierskapet til det hele. Han får med
seg en gruppe fagpersonell som han kan
søke råd hos. Domenenavnet nå er losje.org
og rhknorge.no utgår fra 1. november.
Det som nå er viktig er at Losjene tenker
lokalt hvordan de ønsker å presentere seg,
og ”verktøyet” må tas i bruk.

Sluttrapport fra Rekrutteringsutvalget.
Broder Johannes Bøe ga en fin
orientering om arbeidet som er gjort, og
hvordan de ser for seg rekruttering og
revitaliseringsarbeidet i fremtiden.
Referenter viser her til det utsendte
materiale til Losjene i forkant av
Drottmøtet.
Riksrådet takket komiteen for det
omfattende arbeide som er nedlagt.

St. Olavposten 4-2007

Studie- og opplæringskomiteen.
Status.
Rikslendermann holdt et meget interessant
innlegg i forbindelse med dette så
viktige arbeide. Da Riksrådet vet at det
er mange forventninger ute i Losjene
om dette, finner vi det riktig at innlegget
vedlegges referatet og at arbeidet som
pågår meddeles Brødrene. Videre var
det et ønske fra Rikslendermann at det i
nærmeste fremtid vil bli holdt en samling
for studieledere i hver region, f.eks. at de
Losjene som har fellesmøter sammen
samles. Det ble fremmet forslag om at
samlingene også kan skje innen de enkelte
Provinsiallosjenes region. Rikslendermann
vil i samråd med Riksrådet ta initiativet til
en samling, og kommer nærmere tilbake
med en melding til Losjene.
Formann i Ritualkomiteen, Broder
Magne Augestad ønsket et slikt opplegg
velkommen og sa seg godt fornøyd med
Riksrådets initiativ. Nå får vi et ensartet
opplegg noe Losjene burde sette pris på.
Under denne posten opplyste Drott Losje
XXIV, Arendal, at de også i 2008 planlegger
en samling på Lyngør. Denne gangen ber
han de deltagende Losjer komme med
innspill på temaer de ønsker å ta opp.
Orientering fra St. Olavposten.
Redaksjonskomiteen savner stoff fra
Losjene. Spesielt bør Losjene markere i
bladet når en Broder f.eks. får tildelt 50
års Hedersbevisning. Det er sikkert også
andre innlegg o.l. som kommer opp på
Losjemøtene og som kanskje bør komme
ut til de øvrige Brødre i Ordenen. Videre
korte sammendrag fra fellesmøter.
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Provinsiallosje GULA er stiftet
Den 6 og siste Provinsiallosje av av St. Antonius til Ordenen Riddere av
det Hvite Kors ble stiftet den 3. november 2007 i Bergen

Under en vakker og høytidelig seremoni
lørdag 3. november ble Provinsiallosje
Gula stiftet. Den høytidelige handlingen
fant sted i Frimurerenes lokaler i Bergen.
Før møtet holdt Oldermann Knut Leira en
minnetale, etterfulgt av et minnutts stillhet,
over avdøde Oldermann Edgar K. Rognlien.
Forut for stiftelsen hadde det vært en lang
planleggingsperiode. Her er et redigert
utdrag fra Seglbevarer Trond Tjelles
beretning:
”Vi er her i dag - samlet i vårt møte nr. 1
i Provinsiallosje Gula av St. Antonius til
Ordenen Riddere av Det Hvite Kors.
På den første samlinga på Rudshøgda
7.- 9. mars 1997 var følgende Brødre i fra
Vestlandslosjene med: Truls Birkelid, Tor
Henrik Skjelbred, Tore Bendix Evertsen,
Erling A. Mortensen, Sigmund Lundal og
Odd Hommedal.
På dagens møte er det blitt gjennomført
opptakelse av 2 nye Riddere i 5. Grad slik
at Provinsiallosje Gula i dag har totalt 47
Brødre, hvorav det er:
• 2 Riddere i 17. Grad,
• 4 Riddere i 8. Grad
• 7 Riddere i 6. Grad
• 33 Riddere i 5. Grad.
Og blant disse er det en Riddere som
også innehar 33. Grad i Losje St. Mikael til
Ordenen Riddere Av Det Hvite Kors.
Provinsiallosje Gula består av Brødre fra:
Losje St. Olav XII Bergen,
Losje St. Olav XVII Stavanger
Losje St. Olav XX Haugesund
og Losje St. Olav XXI Voss.
Samtidig med et fellesmøte for
vestlandslojene i Haugesund 28. oktober
2006 ble der et konstituerende møte i Rode
Bjørgvin. En arbeidsgruppe på 10 mann ble
satt sammen. På dette første møte ble det
enstemmig vedtatt å sikte mot etableringa
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av Provinsiallosje allerede høsten 2007. Det
ble enighet om at navnet bør være Gula og
ikke Bjørgvin som har vært arbeidsnavnet
for Roden.
Vestlandet preges av store innbyrdes
avstander mellom våre fire St. Olav losjer.
Uansett valg av møtested, vil alltid noen
Brødre ha en reisetid på 4 til 6 timer
hver vei. Avstandene losjene imellom er
årsaken til at vi ønsket, ikke bare å utjevne
reisekostnader, men også reisetid. Vedtaket
ble derfor at vi ønsker at det skal være
mulig å rullere møtested for Provinsiallosje
Gula.
Finansiering av utstyr og
oppstartskostnader ble grundig diskutert
og et forslag til budsjett på kr. 137.000,ble lagt fram. Representantene i fra Losje
St. Olav XX kunne meddele at Losjen i sin
allerede avholdte Generalforsamling hadde
bevilget et betydelig beløp til oppstart
av Provinsiallosje. Arbeidsgruppen ble
enig om at den ville søke å oppnå en
fullfinansiering med 25 % av budsjettet
på hver enkelt Losje helt uavhengig
av Losjens størrelse. Etter hvert som
Generalforsamlingene rundt om ble
avviklet ble fullfinansiering et faktum. I
tillegg har mange Brødre bidratt med
arbeid og betydelige gaver i form av utstyr.
Prinsipp for valg av Embetsmenn til det
første Embetsverk ble vedtatt. St. Antonius
Brødre i fra hver Losje velger to Brødre, en
til Råd og en til det ytre Embetsverk. På
grunnlag av disse valg ble det utarbeidet et
forslag til Embetsverk.
På dette første møte ble også ansvar for
anskaffelse av utstyr fordelt.
Først på det tredje gruppemøtet som ble
avholdt i Voss den 27. januar 2007 kom
vedtaket om stiftelsessted. Bergen ble
enstemmig valgt. Det ble vedtatt å sende
søknad om stiftelse.
St. Olav Posten 4-2007

Embedsmennene i
Provinsiallosje Gula:
1. rekke fra v:
Årmann Tore Bendix
Evertsen Losje XVII,
Hærmester Ellef A. Friis
Wahlstrøm Losje XX,
Vikarierende Hærmester
Morten A. Nilsen Losje XVII
2. rekke fra v:
Vokter Geir Nesheim Losje
XXI, Arnulf Haarr Losje XVII,
Prelat Alf Lorentzen Losje
XII, Seglbevarer Trond Tjelle
Losje XX, Stattholder Kjell
Einar Almeland Losje XXI, 1.
Marskalk Sigmund Lundal
Losje XX og 2. Marskalk Tor
Henrik Skjelbred Losje XII.

Søknad ble sendt Hovedlosjen 16.04. 2007
og godkjent i Hovedlosjens Råd allerede
dagen etter.
Under forberedelsen til vår Stiftelse har det
vært et nært samarbeid med Hovedlosjens
Seglbevarer og PLO Viken, som begge har
gitt oss gode råd undervegs.
Givergleden og egeninnsatsen blant
Brødrene i Roden har vært stor, så Utstyret
og de fleste Symboler dere ser i vår vakre
Ridderhall her i dag, har vi anskaffet eller
laget selv.
Mantovakorset i toppen på den stav som
vår Ærede Årmann bærer, har vi med
stor takknemlighet mottatt i gave, fra
Provinsialllosje Trøndelagen.
Losjens Charter og Hærmesters
Mantovakors - er en gave fra Hovedlosjen i
St. Andreas. Ved åpningen ble det benyttet
en privat bibel og hellebard, begge i fra
det 16. århundret. Bibel vil vi skaffe oss selv,
hellebarden håper vi å kunne låne også ved
fremtidige møter.
Losjens vakre lysetennere/slukkere er
produsert i rustfritt stål og er en gave i fra
Losje St. Olav XX Haugesund. Gaver som
blir overlevert på banketten vil bli ført inni
stiftelsesprotokollen.
Ved Stiftelsen er vi 59 Riddere til stede,
hele 11 St. Olav Losjer er representert.
Alle Provinsiallosjer er representert med
Embetsmenn”.
St. Olav Posten 4-2007

---------------Den etterfølgende bankett ble en minnerik
stund med god mat, mange vakre taler og
gaveoverrekkelser. For provinsiallosje Gula
venter nå mange givende møter. Lykke til
med det viktige arbeidet dere nå skal til
med. (red)

Under:
Hærmester Ellef Wahlstrøm
mottar lykkeønskninger fra
Hærmester i Hovedlosjen
Tormod Fjære
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Stilfull innvielse av
Losje III Kongsbergs
nye Ridderhall

Riksdrott holder sin gratulasjonstale i forbindelse med at de nye lokalene ble takk i bruk

Mandag 3. september 2007
vil for alltid være innskrevet
i Losje III lange historie – da
ble den nye Ridderhallen med
tilstøtende lokaler tatt i bruk,
etter en høytidelig Seremoni
ledet av Riksdrott Ole Jørgen
Andresen.
”Det er med stolthet og glede at jeg ønsker
velkommen til det første møtet i en ny
Ridderhall, kanskje den fineste i hele vår
Orden”, var Drott i Losje III Ivar Hjallands
stolte åpningsord til de ca 90 frammøtte
Brødrene. Det var nok mange av disse som
hadde følelsen av at de var i et ”rom av
betydning”, som en av Brødrene uttrykte
det.
Allerede ved innmarsjen ble Brødrene satt
i høytidsstemning – en stemning som ble
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forsterket av Riksdrott og hans Forrettende
Riksskutilsveiner som gjennomførte den
enkle, men stilfulle Seremonien – Innvielse
av Ridderhall.
50 egne Brødre samt ca 40 tilreisende
Brødre, fra Losje XXII Stiklestad i nord, til
Losje XII Bergen og Losje XX Haugesund i
vest og til Losje VI Halden i øst, var med og
markerte åpningen. Losje I Drammen hadde
valgt å ha sitt åpningsmøte sammen med
oss denne kvelden, og møtte med 20 av
sine Brødre. De andre tilreisende Brødrene
fra Losje IV Sarpsborg, Losje VII Moss, Losje
X Skien og Losje XIII Hønefoss bidrog også
sterkt til at kvelden ble minneverdig. Et
nesten fulltallig Riksråd, samt Drottene fra
Losje I Drammen og Losje X Skien besøkte
oss denne kvelden.

St. Olavposten 4-2007

I sin tale ved Brodermåltidet sa Riksdrott
blant annet:
”Gjennom etableringen av dette flotte
Ordenshus, med alle dets imponerende
fasiliteter, har Losje III skaffet seg et solid
utgangspunkt til å legge forholdene til rette
for etablering og utvikling av nettopp dette og
Brødrene på Kongsberg har nå fått en gylden
mulighet til ekspansiv medlemsutvikling solid
fundamentert i den miljøfaktor og gevinst,
som et eget hus unektelig er. Her ligger alle
forhold godt til rette for å videreutvikle den
spesielle eierskapsfølelsen til Losje og Orden
som er nødvendig for at Losje III igjen kan
etablere seg som et kraftsenter i vår kjære
Orden.”
Etableringen av Logegården ble gjort mulig
da Losje III og tre andre losjer i Kongsberg
gikk sammen og kjøpte en forretningsgård
i sentrum av Kongsberg. Aksjeselskapet
Logegården A/S ble stiftet. Ved hjelp av
innleide profesjonelle håndverkere, og
massiv dugnadsinnsats fra Losjebrødre
og Losjesøstre, har en kommet fram til
det resultatet som en ser i dag, Antall
dugnadstimer er beregnet til ca 6200 timer,
hvorav Losje IIIs Brødre har bidratt med ca
2300.
Medeiere og samarbeidspartnere er Odd
Fellow, Rebekkalosjen og Frimurerne som
hver eier 25 % av aksjene.
Denne felles dugnadsinnsatsen har også
bidratt til at våre Brødre er blitt kjent med
en rekke nye Brødre og Søstere fra de andre
Losjene, og nye samarbeidsformer er blitt
mulig.
Det må nevnes at under Brodermåltidet på
åpningsdagen var det fem Frimurere som
var servitører, mens fire Brødre fra Losje III
serverte på Frimurernes første møte. Dette
samarbeidet venter vi skal forsette når vi i
fremtiden har større arrangementer.

og lagre til den
enkelte Losje, i
underetasjen.
Alle fasiliteter,
som losjene selv
ikke bruker, er leid
ut til firmaer på
langtidskontrakter.
Andre losjer ser nå
på muligheter for
leie.
Styreleder for
Logegården A/S, Nils Willy Gulhaugen
fra Odd Fellow, ga på vårt ettermøte
17. september en fyldig orientering om
prosjektet fra start for ca 2 år siden, og
til dagens ferdigstillelse. Utfordringen i
dag, er hvordan den framtidige driften
skal organiseres. En huskommite er nå i
gang med å planlegge dette. Styrelederen
avsluttet med å konkludere at:
• Vi har nå realisert et fantastisk stort og
bra prosjekt
• Alle eierlosjene har bidratt betydelig på
de ulike områdene
• Nå står vi alle likt, vi er blitt bedre kjent
med hverandre, og vi skal samarbeide
videre.
• Vi har alle gjort et stort løft for
losjevirksomheten i Kongsberg.

To staute 90 åringer fra
Losje III - (fra v.) Aage
Beck og Paul Landsverk.
Den siste med hele 60
års medlemskap.

Vi er enige i dette, at vi har fått noen
fantastisk fine lokaler som vi ønsker å
vise fram til alle Brødre i RHK. Alle Brødre
er herved invitert til å besøke Losje III
Kongsberg.
(Broder Fred Thobiassen. Losje III)
Fra banketten

I stedet for dugnadsinnsats ble det også gitt
muligheter for å gi et valgfritt økonomisk
bidrag til et utsmykningsfond som ble
opprettet. Pr. skrivende stund er det
kommet inn ca 160.000 kroner.
Samarbeidslosjene er nå eiere av et
moderne bygg i 3 etasjer, med 9 hybler i
3. etasje, kontorer i andre etasje, festsal,
kjøkken og forretningslokale i 1. etasje
og Ridderhall og forhall, samt kontorer
St. Olavposten 4-2007
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Våre Hedersbr
Broder Gunnar Evje Hedersbroder i Losje III

Broder Gunnar Evje

Ved Installasjonen i Losje St. Olav nr. III i Kongsberg
den 30. april ble Broder Gunnar Evje tildelt vår Ordens
Hedersbevisning for 50 år i RHK. Han ble derved den
4. Broder i Losje III som med stolthet kan bære denne
Hedersbevisning på sitt losjeantrekk.
Broder Gunnar ble opptatt i vår Orden den 18. februar 1957.
Som sønn av vår legendariske Æresbroder Ole Evje kom
Broder Gunnar alt fra begynnelsen for fullt med i arbeidet
i Losje III. En aktivitet og innsats han har opprettholdt i alle
disse årene. Med sin faste plass i Ridderhallen har Broder
Gunnar vært å finne på våre møter, det er ikke mange
i Losje III som har deltatt på så mange Losjemøter som
Broder Gunnar. Han har også i alle år vært en flittig til å
besøke Broderlosjer landet rundt, og fått mange gode
venner og bekjente blant Brødre i mange Losjer.
Broder Gunnar har i årenes løp innehatt Embedene som
Skattmester, Indre og Ytre Losjevakt ved siden av en årrekke
med verv i Losjens forskjellige komiteer, verv han har utført
med aldri sviktende iver og interesse.
Det var således meget velfortjent da Broder Gunnar ved
vår Installasjon den 30. april i år fra Riksdrott Ole Jørgen
Andresens hånd kunne motta sin Hedersbevisning med
medalje og brev som synlige tegn og takk for 50 aktive
år innen vår Orden. Han ble da også behørig takket
av Riksdrott og Losjens Drott og Brødre for sin innsats
gjennom disse årene. Ekstra minneverdig ble Seremonien
fordi den skjedde på det siste møtet Losje III avviklet i
Lokalene i Hyttegata 14 hvor Losjen har holdt til siden
1967, altså i 40 av Broder Gunnars 50 årige losjeliv.
Broder Finn Bøe/Losje III

Landslosjen Valk

ønsker alle Brødre og
God Jul og G
12
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rødre
Hederstegn-overrekkelse i
Losje VII Moss
Ved en høytidelig seremoni på vår åremålsdag den 19.3.07
overrakte Riksdrott Ole Jørgen Andresen 50 års Hederstegn
til Broder Per Echmann.
Broder Per har hatt en aktiv tid i Losje VII,. Han har innehatt
verv som Drott, Kansler, Skald, 1. og 2. Sk.sv. Ytre og Indre
Losjevakt og har også hatt verv
i samtlige Komiteer i Losje VII.
Broder Per er fortsatt en aktiv Losjebroder.
Vi gratulerer vår Jubilant med Hederstegnet for 50 års
medlemskap i RHK.
Drott, Losje VII Moss.

Broder Per Echmann

kyrjen av R.H.K.

g Søstre i vår Orden
odt Nytt År
St. Olavposten 4-2007
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Judas evangeliet

Hvilken konsekvens kan den få for vår grunnleggende tro og vår
orden?
Av Terje Vik Siem Losje XVIII

T

idlig i vår var det et program på
fjernsyn om Judas evangeliet. Det var
kanalen National Geographic som sendte
programmet. En dokumentar om funnet av
papyrusrullene funnet i en hule i Egypt på
slutten av 70 tallet.
Bibelske tekster, slik vi kjenner til i vår bibel
ble stadfestet på kirkemøte i Nikea i år 325.
Bakgrunnen for møtet var å få samlet de
riktige tekstene til en enhetlig bibel ut fra
normer og kjent teologi fra den gang. Alle
tekster som ikke kom med i bibelen ble
stemplet som kjettersk og mange tekster
fra oldtiden har derfor gått tapt fordi de ble
brent.
Likevel var det folk som tok vare på mange
av disse tekstene og man kjenner godt
til funnet av Dødehavsrullene i 1948
og senere funn av det man kaller de
apokryfiske skrifter.
Noen av disse tekstene er blitt gjort
tilgjengelige for folk flest ved at de er blitt
antatt som bibelske skrifter uten at de
dermed er blitt en del av selve bibelen. De
blir et tillegg til bibelen.

Kilder:
National Geographic
News
”Lost Gospel
revealed; Says Jesus
Asked Judas to
Betray Him”
Stefan Lovgren
6. april 2006
Universitet i Bergen
”Dypdykk i Judas’
evangelium”
Artikkel av Silje
Gripsrud
1. september 2006
Bergens Tidene
”Forsker på Judas”
Artikkel av Marte
Bjørklund
15. april 2006
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Så tilbake til Judas. Forræderen. I følge
Matteus ble Jesus angitt av Judas slik at
romerne kunne arrestere ham. Dette er
kjent stoff for oss alle. Judas overga Jesus til
myndighetene for penger. Deretter, også i
følge Matteus, begikk Judas selvmord ved å
henge seg.
Judas evangeliet gir, derimot, en helt annen
bakgrunn for det som skjedde i Getsemane
denne kvelden. Judas evangeliet forteller at
Jesus ba om at Judas skulle forråde ham.
Teksten i kodeksen begynner med
et utsagn om at evangeliet er ”…en
hemmelig åpenbaring som Jesus overga til
Judas Iscariot i løpet av den siste uken, tre
dager før Jesus skulle feire Påsken.” Teksten
fortsetter med å beskrive Judas som Jesus
sin beste venn, og at Judas var en som
virkelig forsto det sanne budskap og var

utpekt som spesiell blant Jesu disipler.
En nøkkelsetning sier: ”… du vil overgå
dem alle. For du vil ofre den mannen som
kler meg.”
(...for you will exceed all of them. For you will
sacrifice the man that clothes me) Lederen
for gruppen som oversetter evangeliet,
professor Rodololphe Kasser fra universitet
i Genève, tolker dette utsagnet til at Jesus
sier at det er nødvendig at noen befrir ham
fra kroppen og at han foretrekker at denne
befrielsen blir gjort av en venn og ikke en
fiende.
Spørsmålene man stiller deg er om Judas
hadde en annen innfallsvinkel i sin tro
på Herren, som ble radert bort under
kirkemøtet i Nikea. I de første århundrene
etter Kristus var det mange retninger
innenfor kristendommen. Kirkemøtet i
Nikea var et forsøk på å samle de ulike
retningene til en retning, forvaltet av
pavestolen i Roma.
Blant disse retningene finner man
gnostisismen. Gnosis betyr visdom
og gnostisismen forkynner at veien til
guddommelighet er å kvitte seg med alle
jordiske ting, også kroppen. Gnostisismen
beskriver også en mild og god gud, i
motsetning til jødedommens strenge og
dømmende gud. Et sentralt spørsmål her vil
være: Er det samme gud vi snakker om?
Jeg syns at jeg her finner mange likeheter
mellom det som praktiseres i vår orden
og det som finnes så langt i forskningen
rundt Judas evangeliet. Veien til lyset skjer
gjennom kunnskap. Jeg synes også det er
viktig at vi tar oss tid til å dvele ved disse
spørsmålene for å komme dypere inn i
våre sinn på leting etter det sanne. Her er
så mange spørsmål som dukker opp at
jeg skulle tro at det ville være grunnlag
for at man kunne bruke noe tid i losjene
til å samtale om emnet. Lærerikt er det
og jeg gleder meg til å se fortsettelsen av
forskningen på Judas Evangeliet.
St. Olavposten 4-2007

Referat fra stiftelsesdagen
i Losje Valkyrjen XII i
Haugesund den 24.03.07
For Losje Valkyrjen nr. XII, Haugesund
Kirsten Bøgeberg

D

en 24. mars var en deilig dag i
Haugesund på flere måter. Været viste
seg fra den beste siden, vindstille og sol,
en skikkelig fin vårdag. Vi syntes det passet
godt, vi som ventet så mange gjester på
den store dagen vår. For endelig var vi i mål,
vår nye Losje skulle bli stiftet i dag. Ja dette
har vi ventet lenge på, i 5 år har vi planlagt.
Veien fra Haugesund til Stavanger er litt i
lengste laget, og selv om vi har hatt mange
fine stunder der, ble ønsket om egen Losje
i Haugesund sterkere etter hvert som vi ble
flere og muligheten større.
Veien mot målet har bestått av mange
møter med planlegging og sying av
regalier, vi har til og med vært på helgetur
på landstedet til Søster Solveig som en
kombinert hygge- og arbeidshelg.
Nå er altså dagen her, vår etterlengtede dag
med sol fra skyfri himmel! Det er kommet
80 gjester fra Trondheim i nord til Skien i
sør. Til hjelp har vi vært så heldige å få låne
ca.15 kjekke menn fra St. Olav Brødrene,
fordelt over hele dagen.
Gjestene ankom til rundstykker og
kaffe og koselig samvær et par timer før
stiftelsesmøtet skulle begynne. For mange
var det flere kjente ansikter fra tidligere
møter, så praten gikk lett.
Så var det tid for å gå til hallen, og møtet
ble åpnet på ritualmessig måte kl. 15 av vår
Høyverdige Landspresident Ellinor Larsen.
Stiftelsesmøtet var høytidelig, vakkert og
gripende for oss alle.
Kl. 16.50 ble møtet avsluttet, og losje
Valkyrjen XII en realitet!
Da møtet var ferdig ventet oppskåret frukt
og leskedrikker som St. Olav Brødrene
hadde satt fram til oss, mens noen av
gjestene valgte å benytte tiden til en liten
hvil på hotellet før middagen.
Så var det tid for festmiddagen. Den besto
av typisk Haugesunds-mat, surstek som
St. Olavposten 4-2007

hovedrett og Dronning Maud-pudding til
dessert. Nydelig mat og kjekke servitører!
Praten gikk høylydt og latteren satt løst
under hele middagen. Det var mange som
holdt taler. Noen taler var gripende og så
høytidlig vakre at vi måtte tørke tårer, mens
andre fikk frem smilet og latteren, og noen
taler inneholdt begge deler, så vi måtte
både gråte og le.

Rådet: Elisabeth Torbjørnsen, Gro Ørpetvedt, Siv F.
Wahlstrøm, Solveig Bie, Liv
Jørgensen, Kirsten Bøgeberg og Olga K. Jensen

Etter maten var det kaffe og kaker og ”noe
attåt” for de som ønsket det. Stemningen
var fin hele kvelden, det virket som om
alle hadde tatt med det gode humøret sitt
og koste seg. Det var også loddsalg med
mange fine premier.
For oss i den nye Losjen var det en
begivenhetsrik og spesiell dag, men det
tror vi faktisk alle våre gjester også syntes.
Grunnen til at dagen ble så vellykket er
selvfølgelig gjestenes og St. Olav Brødrenes
fortjeneste. Gjestene satte en hyggelig
ramme rundt det hele med sin positive
væremåte og sitt gode humør. St. Olav
Brødrene skal ha stor takk og har stor del
av æren for at hele arrangementet ble så
vellykket, med deres hjelp ble det mulig. Vi
vil selvfølgelig også takke vår moderlosje
Stavanger for støtte og hjelp til å stifte ny
Losje, og for at de nå gir slipp på noen av
sine ”barn”. Men det er vel slik en mor skal
være når barna vil prøve seg ut i den store
verden på egen hånd. Vi i den nye Losjen er
takknemlige for at dere alle gjorde dagen
vår så begivenhetsrik.
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OLAV DEN HELLIGES SVERD
FRA HEDENDOM TIL KRISTENDOM
av Erik Ødegaard, Losje St.Olav IV

Dette er ment som et bidrag til vårt
arbeid innen RHK for forståelse av vår
helgenkonges sverd som symbol og hans
liv.

O

lav Haraldssons sverd er symbolet på
overgangen fra hedensk viking til en
kristen martyr.
Sverdet tilhørte først en konge av
Ynglingsætten, Olav på Geirstad, og det er
gjennom fortellingen om Olav Geirstadalv i
sagaen om Olav den Hellige, men ikke den
som Snorre forteller om, som vi hører først
om dette sverd.
Både Snorre og de berettelser vi har fra
Olav den Hellige, stammer fra rundt 1200
tallet, altså ca. 200 år etter Olavs død.
Sverdet Bæsing.
Som vi her først hører om, tilhørte sverdet
kong Olav på Geirstad. Hvorfor denne
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ynglingeættkongen ga sitt sverd til Olav får
vi høre i fortellingen om Olav Geirstadalv.
Sverdet bar navnet ” Bæsing ”.
Moren til Olav Haraldsson, Åsta, lå i sterke
fødselsveer og hadde store vanskeligheter
med fødselen. Hun var datter av den
mektige Dale-Gulbrand, og som vi hørte,
svek hennes mann Harald Grenske henne
ved å dra til Sverige for å fri. Her ble han jo
drept, og Åsta hadde dratt hjem til sin far
for å føde.
Men en sønn til hennes manns fosterbror,
Rane, blir i en drøm oppsøkt av den
hedenske kongen, Olav Geirstadalv som var
død for lenge siden.
Han var hauglagt på Geirstad, og ba da
Rane i drømmen om å grave opp denne
haugen. Her vil han finne Olav sittende på
et høysete kledd i en skarlagskappe og
med ring, belte og sverd liggende over
St. Olavposten 4-2007

fanget.
Rane skal da ta sverdet og hugge hodet
av kongen for deretter å sette det på plass
igjen.
Så skal han ta med seg sverdet, ringen og
beltet til Åsta, legge det på magen hennes
og få henne forløst. Men han skulle først få
forsikringer på at guttens navn skulle være
Olav.
Han skulle da arve dette sverd og ring.
Dette skjedde så og Rane øste gutten med
vann og kalte han for Olav.
Dette ble av noen oppfattet som om Olav
skulle arve de hedenske egenskaper fra sin
navnefar.
Olav fikk senere mye strev med å
bortforklare dette under sin misjonsferd.
Denne hedenske tradisjon ble opprettet
her gjennom navn og arvegods og ble
gjenstand både for et religiøst og politisk
aspekt.
Sverdet Bæsing hadde derfor en dobbel
betydning. Det var den hedenske konges
personlige våpen, og et drapsvåpen som
Rane brukte til å ”drepe” den hedenske
Olav, drepe det demoniske og farlige
ved å halshugge Olavs lik for deretter å
overbringe sverdet til den nye Olav, som jo
egentlig skulle ha fått navnet etter sin far,
Harald.
Men denne historien laget også
vanskeligheter for Olavs mor Åsta. Hennes
far nektet å godta dette barnet som etter
tradisjonen skulle settes ut til å dø.
Gutten ble da satt ut i en grop i et gammelt
skur for å dø.
Men Rane våket over barnet, og så et lys
som vokste i styrke og som viste seg over
skuret 3 netter på rad. Dette fortalte Rane at
gutten ville bli noe stort. Han måtte få leve.
Han ville være guds utvalgte
merkemann og skulle dø som martyr for
kristendommen i Norge.
Lyssymbolikken er et gjennomgående trekk
i både skaldedikt og sagaer som beskriver
Olavs martyrhellighet. Lyset er uten tvil
et symbol på Olavs kristne hellighet og
hans sverd ble da betegnet som ”bjartr”, et
meget gammelt ord for lysende som går
igjen i mange fortellinger langt tilbake i tid.

Gutten vokste da opp hos sin morfar og ble
fostret av Rane.
Sagaen forteller så at Åsta en dag sammen
med Olav skulle åpne kisten sin. De fikk
da se noe lysende og flott på bunnen av
kista, og han spurte da sin mor hva dette
var for noe. Hun forklarte da Olav at det var
et sverd og at det var etter hans far Harald.
Det hadde navnet ”Bæsing”.
Han skulle få dette sverd når han var
gammel nok. Men dette hørte ikke Olav på
og tok sverdet selv om stefaren Sigurd Syr
forsøkte å hindre han i det.
Symbolikken i denne fortelling er at Olav nå
ble en legitimitert kongsætling og et bevis
på at han er sin far Harald Grenskes arving.
Olav nekter så å underordne seg sin stefars
autoritet.
På denne måte er det to som kan ha eid
dette sverd. Nemmelig Olavs navnfar
eller Olavs biologiske far. I begge tilfeller
kommer det fra en kongsætt, nemmelig
ynglingeætten eller Hårfagreætten.
Olav kunne derfor kreve Norge som sin
odel.
Sverdet var altså en velbrukt motiv i den
norrøne heltetradisjon. Den legitimerte
arven.
Sverdet symboliserer også overgangen
fra barndom til manndom. Det skulle ofte
bevises ved at et dyr ble drept med sverdet.
I Olavsagaen fortelles det om Olavs
overgang fra Viking til Konge med to slike
hendelser.
Han skulle drepe en margygre med sverdet
og han skulle hogge trynet av en galte.
Etter dette bestemte Olav at sverdet skulle
hete ” Hneitir ” som betyr ” den uslåelige
eller uovervinnelige”.
Det er i denne sammenheng at Olav
gjennom sine drømmer får et kall der han
gjennom Gud blir beordret til å opphøre
med vikinglivet og kristne og samle Norge
til ett rike.
Dyrene som Olav dreper symboliserer
demoniske vesener ved hans kamp mot
hedendommen i Norge. Olav er nå døpt i
Frankrike.

Sverdet får nå et nytt navn: Neite.
Rane fikk da overbevist Gudbrand, Astas far,
om at lyset var et tegn på at han måtte få
leve.
St. Olavposten 4-2007

Dette symboliserer overgangen fra
vikingkriger til misjonskonge der Bæsing
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var hans vikingsverd, og Neite hans
misjonssverd.
Det er ikke tilfeldig at sverdet er valgt
som symbol på Olavs legitimitet som
kongsætling.
Sverdet hadde et symbol som rituell
gjenstand i den norrøne kultur og
symboliserer herskemakt.
Det å ta imot kongens sverd er et symbol
på å underkaste seg kongens autoritet.
Det symboliserer makt.
Vi finner den samme symbolikk i Håkon
den godes sverd, ”Kvernbit” som var Harald
Hårfagres sverd som han hadde fått av
kong Adelstein i England og som skulle ha
vært det skarpeste sverd i Norge.
Kong Olav Haraldsson sloss med sverdet
i hånd under slaget på Stikklestad. Snorre
beretter om dette og sier at Olav kastet
sverdet i samme øyeblikk han innser at han
ville dø.
Det sies også i sagaene at han falt på kne
og ba til gud etter at han hadde kastet
sverdet og fått sitt banesår.
Han markerte at han overga sitt liv til Gud
og døde som martyr.

Sverdet som relikvie.
Det er først etter Olavs død at historien om
Olav den hellige starter.
Den kirkelige tradisjon har mange
fortellinger om mirakler som blir til
helgener.
Olavs sverd ble tatt vare på av en svenske,
som sloss på Olavs side på Stiklestad.
I flere generasjoner gikk det i arv i denne
manns familie og havnet tilslutt hos en
skandinavisk leiesoldat i Konstantinopel.
Soldatene holdt vakt over sverdet og de la
seg for å sove med hjelm og skjold med en
hånd hver på sverdets skjefte.
Men en av mennene våknet da han merket
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at sverdet var borte. De fant det igjen på
vollen langt borte. Dette gjentok seg tre
netter på rad.
Folk spurte soldaten hvordan dette hang
sammen og han fortalt at dette sverd
hadde tilhørt Olav og at det heter Neite.
Da keiseren fikk høre dette tilbød han å
betale tre ganger verdien i gull, og han fikk
kjøpt sverdet.
Keiseren lot sverdet bære til Olavkirken
som de skandinaviske leiesoldater hadde
fått bygd i Konstantinopel. Der ble sverdet
plassert over alteret.
Mens kirken i Nidaros hadde hans øks
og spyd som relikvie, hadde kirken i
Konstantinopel hans sverd.
Sverdet symboliserer den kristnes seier
over hedningene.
I fortellingen om Olav den Hellige,
symboliserer sverdet kongens verdslighet
og den åndelige makt.
Selv om de verdslige og kirkelige
tradisjoner ofte krysser hverandre,
nevnes ikke Olavs sverd i den kirkelige
Olavtradisjon. Det er øksa og kronen som er
helgenkongens hellige attributter.
Øksa kan symbolisere drapsvåpenet til
Olav, noe som var meget vanlig å finne på
helgener.
Altså våpenet,som gjorde Olav den Hellige,
til martyr.
Denne historie viser at sverdet symbolske
betydning i vår losje ikke er uvesentlig og
er nært knyttet til Olav den Helliges liv og
ettermæle.
Kilder:
Stipendiat Gunnhild Røthes foredrag under
Olavsdagene i Sarpsborg 2002 og artikkel i
middelalderforedrag fra Olavsdagene 2002
med utdrag fra arkeolog Mona Beate Buckholm
artikkel om Olav Haraldsson (ca. 995-1030)
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Riksdrotts tale ved
Broder Edgar K. Rognliens båre
KJÆRE FAMILIE
GODE VENNER OG KOLLEGER
MINE ORDENSBRØDRE.
For en drøy uke siden hadde jeg gleden
av å tilbringe en flott helg i Sandefjord
sammen med Broder Edgar. I fellesskap
gledet vi oss over de konstruktive
forhandlinger, den gode stemningen og det
hyggelige samværet med Ordensbrødre fra
hele landet. Ved oppbruddets time holdt
vi hverandre i hendene og uttrykte glede
og forventning til at vi igjen skulle treffes i
Bergen, den påfølgende helg.
Bestyrtelsen var derfor stor da den triste
meldingen om hans bortgang nådde oss
tirsdag morgen og satte oss i en sjokkartet
tilstand fordi Broder Edgar,var i seg selv
og ved sin personlighet, et symbol på
det uforanderlige og levende, nesten
upåvirkelig av tidens tann.
Personlig ble jeg først oppmerksom
på Broder Edgar ved et jubileumsarrangement her på Hønefoss. Hans
kraftfulle, klare stemme fylte lokalet
vi befant oss i og fikk folk til å lytte
oppmerksomt. Senere fikk stemmen en
skikkelse og et ansikt, som jeg gjennom
årene har fått lov til å bli godt kjent med og
som jeg, sammen med alle de som hadde
omgang Broder Edgar, etter hvert ble svært
glad i.
Broder Edgar ble innlemmet i Ordenen
Riddere av Det Hvite Kors 24. januar 1957
her på Hønefoss og tok straks aktivt del
Losjens arbeid og fremsto mer og mer som
en leder som viste stor innsikt, kløkt og
klokskap i sine handlinger som tillitsvalgt i
St. Olavposten 4-2007

Losje XIII og Rikslosjen.
Dette førte til at han etter hvert bekledde
de høyeste Embeder innen sin egen Losje
og Ordenen for øvrig og fra 1976 var han
vår Ordens øverste leder i 4 år, en oppgave
han på sedvanlig vis, løste på en utmerket
måte.
Han ble i desember 2006 tildelt Ordenens
Hedersbevisning for 50 års tjeneste.
Vår Orden er et byggverk som er reist
på et historisk fundament og bæres
oppe av solide søyler som vitner om
arkitektonisk og kunnskapelig Kraft, visuell
og åndelig Skjønnhet, alderens Visdom og
elementenes Harmoni.
Broder Edgar var en merkesmann, et
bærende element i vårt byggverk, som vil
bli dypt savnet i årene som kommer. Han
holdt vår fane høyt og vil for all ettertid bli
husket som en trofast Ordensbroder som
satte Rettferdighet og Sannhet i høysetet.
Sentralt i Ordenen Riddere av Det Hvite
Kors indre arbeid er Legenden om Den
Hellige Olav, som falt under slaget på
Stiklestad og i takknemmelighet for hva
Broder Edgar har betydd for vår Orden, vil
jeg gjerne få hedre min Broders minne, ved
å lese Per Sivles vakre heltedikt om Olav
Den Helliges merkesmann Tord Foleson og
lyser samtidig Fred over vår Broders minne.
(Diktet ble fremført og nærmere 80
Ordensbrødre reiste seg og sang
Ordenssangen red.anm.)
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Den gode samtale
Losjeinnlegg i St. Olav V av Broder Knut Leira

“Mye god mat I godt drikke. Man skal ikke
selge skinnet før bjørnen er skutt. Man
skal høre mye før ørene faller av. Vi får
ta en dag om gangen. Det er greit å ta
sorgene på forskudd.”

N

oen av dere har sikkert sett den
reklamefilmen som går på TV for
Dagbladet om å skaffe seg noe å snakke
om.
Kjenner vi oss igjen i denne typen av
samtale?
Vi kan holde en samtale i gang, svært
lenge ved å bruke en samling floskler og
selvfølgeligheter, og uten at vi strengt tatt
sier noe som helst. Det er greit å holde
samtalen i gang, slik at stillheten ikke skal
bli alt for trykkende. Stillhet kan virke
skremmende og det må vi unngå.
Vi sier ingenting. Vi tar ikke noen
standpunkt til noe. Vi avslører ikke oss
selv. Vi forplikter oss ikke til noe. Ingen kan
bebreide eller anklage oss for noe senere.
En slik ”samtale” gir oss ikke noe annet
enn form for ”støyforurensing”, en
pliktforestilling for å holde
stillheten på avstand.
Så har vi samtalene hvor
alle snakker i munnen på
hverandre. Disse samtalene
kan vi dele i to slag:
Vi kan ha opplevd noe felles,
som har engasjert oss / gjort
oss opprømte og glade. Vi
vil gjerne friske opp minnet,
- dele inntrykk, -forsikre oss
om at alle har sett/ hørt / fått
med seg alt.”
--- og så du dem? Hørte du
det? Er spørsmål som kommer i
denne type samtaler. Alle prater
for fullt. Noen hører litt. Vi får
opplevelsene på nytt ved å prate
om dem og dele dem. Og alle er
glade og fornøyde.
Type to er ikke fullt så enkel.
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Vi har i utgangspunktet hørt, - sett, opplevd det samme, eller har vi det?
Når vi har opplevd noe som går på våre
følelser, tro, overbevisning, så har ord og
andre sanseinntrykk ofte svært forskjellig
påvirkning på oss ut fra vårt ”ståsted”, dvs.
våre tidligere opplevelser, vår bakgrunn,
våre overbevisninger, vår tro, og ikke minst
våre ønsker.
Vår felles opplevelse, som sett utenfra,
- nøytralt sett, skulle og burde være lik, og
dermed også gi oss den samme opplevelse
og inntrykk, gjør ikke det.
Det merker vi veldig godt når vi begynner
å snakke om det vi har opplevd. Mange
ganger skulle man tro at vi hadde vært på
to ulike planeter.
Dette kommer selvfølgelig best frem der
”emnet” for opplevelsen i utgangspunktet
er noe eller helst mye kontroversielt.
Dessverre vil ofte samtalen i etterkant av
en slik seanse bli enetaler fra alle parter i
”samtalen”, hvis man i det hele tatt kan kalle
det en samtale. Vi kan heller ikke kalle det
en diskusjon, for ingen gidder å høre på hva
motparten sier eller prøver å si. Det er mye
viktigere å få komme frem med sine egne
synspunkter. Så får de andre få si og mene
hva de vil ” de vil jo ikke høre på fornuft
likevel.”
Ingen kan vinne en slik samtale. Alle
taper, og stemningen blir ikke god. Men
kverulanten i oss får jo en god stund.
I slike situasjoner har samtalen dårlige
arbeidsvilkår, men hvis alle er like, og
”gjemt kan være glemt” neste gang vi
treffes, så kan det være noe forfriskende i
en slik utblåsning. Men ord er farlige. Som
pilen kan de ikke stoppes når de først er
sluppet løse.
Gode råd å ta med seg på veien: ”Det å
holde seg til saken, sannheten, fakta og
hva motparten (samtalepartneren) faktisk
sier, er å stimulere til debatt hvor vi alle blir
klokere. Det er vel det vi alle ønsker, men
lett er det ikke.
St. Olavposten 4-2007

Den motsatte ytterlighet kan vi kanskje
kalle ”den sosiale samtale”, - en samtale hvor
alle sitter og småsludrer om likt og ulikt,
- om vær og vind, som vi aldri blir ferdige
med og som vi alle har en mening om, - om
oss selv og vårt, og hva vi er opptatt av for
tiden, eller om kjente og litt mer ukjente.
Det er også et uuttømmelig emne. Du
verden så mange kvelder som er reddet
med slike samtaler. De kan avsløre dyp
og inderlig omtanke og medfølelse, men
dessverre er vel også den menneskelige
nysgjerrighet en sterkt medvirkende faktor.
Kanskje også litt skadefryd?
Hvem er så vår nærmeste samtalepartner?
Jo, - selvfølgelig den personen vi bor
sammen med. En faktor i et vellykket
ekteskap, kanskje, - nei helt sikkert den
viktigste, er at partene kan snakke sammen.
Hvis man der lever i en verden for seg selv,
så tror jeg at man like godt bør gjøre det
helt ut. Daglige gjøremål krever at man
kan samarbeide og bli enige. Dessuten er
din samboende din nærmeste til å komme
med rettledning og kritiske og fornuftige
bemerkninger til dine synspunkter,
- en utmerket korrekturleser. Det skulle
heller ikke forundre meg om din kjære
samboende kan være kjekk å ha når
ting ikke alltid går din vei, og du trenger
litt trøst etter tapte slag. En Gråtemur/
Klagemur kan gjøre underverker.
Men i tittelen på mitt Losjeinnlegg ligger
det noe mer enn det vi finner i disse former
for samtaler.
”Den gode samtale” er noe som går mye
dypere. Det er noe som kan bli sterkt
forpliktende. Noe som krever noe av deg.
Noe som setter deg på prøve, og som også
er en prøve for den andre deltakeren enten
du er den som søker hjelp, eller du er den
som blir bedt om hjelp og råd.
I våre Ritualer og i hele vår opplæring til
Gode Ordensbrødre, ligger det som et krav
at vi skal ”hjelpe vår Ordensbroder med råd,
dåd og veiledning” riktignok uten at det
skal ”gå ut over deg selv eller din familie”

vel alltid for de fleste av oss
ligge en liten tvil innerst inne.
Kan jeg stole på at dette ikke
kommer videre? En liten miss,
og med eller uten vond vilje
kan spredningen være et
faktum.
Håvamål sier også noe om
dette:

Den største mann på jorden
må pleie barnet i sitt bryst
og lytte, selv i torden,
til hva det hvisker tyst.
(Bjørnstjerne Bjørnson)

La aldri
Den dårlige mannen
Få vite om dine feilgrep,
For kunne han
Så la han
Stein på din byrde.
Men du kan kanskje noen gang i livet
komme i en slik situasjon at du vet at dette
må jeg få ut, - jeg må få en form for hjelp for
å komme videre.
Du blir kanskje nødt til å avsløre og legge
åpent sider ved deg og din livssituasjon
som du egentlig ikke ønsker at noen skal
vite noe om, ikke engang dine nærmeste,
eller i hvert fall ikke dem.
”Den gode samtale” krever fortrolighet fordi
den ofte er en bønn om hjelp til å mestre
noe du ikke klarer på egen hånd.
Igjen en liten strofe fra Håvamål: (Det er
mye fornuft å finne der.)
Forlat ikke
din venn så lett,
for sorg eter ditt hjerte,
dersom du ikke
har en venn
du kan betro deg til.
Jeg har mange venner, men jeg har aldri
hatt noen slik venn, og jeg har heldigvis
aldri hatt noe slikt behov heller, men jeg
vet heldigvis hvor jeg skal gå hvis behovet
skulle melde seg, og det er en stor trygghet.

Likevel ligger det nok en liten reservasjon
i bakhodet på de fleste mot å forplikte seg
for sterkt, særlig hvis du tidligere har følt
hva det kan føre til.
Våre Ritualer forplikter oss også til taushet
om det vi får vite i fortrolighet. Det gjør
også normal folkeskikk. Likevel vil det
St. Olavposten 4-2007
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Når vi samles i vår Ord
Fellesmøte på Hønefoss
Den 22. oktober – avholdt Losje St. Olav nr. XIII Hønefoss Fellesmøte med Losje I Drammen, Losje II
Oslo og Losje III Kongsberg.
Det var totalt 67 Brødre til stede, derav 31 Brødre fra Losje XIII. Blant disse var: Rikskansler Willy
Laursen og Ridder Oldermann Edgar Rognlien sammen med Drottene fra Losje I, Kjell Karlsen, fra
Losje II, Svein Johan Mathisen og fra Losje III, Ivar Hjalland.
Rikskansler Willy Laursen foretok utdeling av Hederstegn til Broder Anders Stømsodd for 40 års
medlemskap i Ordenen. Anders har i denne tiden innehatt en rekke verv i Råd, Hird og komiteer med
bl.a. 23 år i reisekomiteen, noe som har gjort ham viden kjent i Ordenen.
Rikskansler takket Anders fordi han alltid har vært tro mot den pakt han inngikk i Losjen og for at han
og hans generasjon har vært en bærende kraft i Losje XIII.
Til slutt leste Willy et vers som var skrevet av Helge Jensen fra Losje IX, som het ”Hilsen til en Broder”.
Drott Kjell Karlsen fra Losje I takket på vegne av seg selv og de andre besøkende Drottene for
innbydelsen, en fin innføring og et godt møte. Han mente Fellesmøtene var en berikelse og derfor
hadde sin berettigelse.

Fellesmøte i Arendal mellom Losje St. Olav XIV - Kristiansand
og Losje St. Olav XXIV - Arendal den 31. oktober 2007
Det var 33 Brødre til stede.
Drott i Losje XIV Kristiansand, Broder Fredrik M. Engetrethsen, takket for en fin velkomst i Arendal.
Han minnet Brødrene om at den 27. april 2008 vil Losje XIV avholde sitt 50-års jubileum. Invitasjon
kunngjøres gjennom blant annet St. Olavposten senere.
Broder Carl Axel Norèn synes det var hyggelig at det var så mange Brødre fra Kristiansand på besøk.
Losje XIV er Fadderlosjen til Losjen i Arendal. Broder Carl Axel synes det blir spennende og se
rekrutteringsplanene til Ordenen. Odd Fellow har hatt samme problemer tidligere, men har gjort
en formidabel innsats på rekruttering, noe som har medført en stor tilvekst av Brødre. Han minnet
samtidig om at hver og en av oss Brødre har et ansvar for rekruttering, ikke bare Losjens Råd.
(Utdrag av møtereferat fra Kansler Geir-Olav Andresen)
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den.......
Fellesmøte Losje St. Olav X – Skien
Drott – Fredrik Helland - ønsket hjertelig velkommen til årets Fellesmøte. Til stede var: Riksjarl Odd
Caspersen , Hærmester Thore Kirkevold og Drotter fra Losjene VIII , IX og XI – henholdsvis Gunnar Torp ,
Arne Adolfsen og Halvdan Feen .
Riksjarl takket for fin mottagelse og hilste fra Riksrådet.
Drott i Losje VIII - Larvik, Gunnar Torp, takket for varm velkomst og opplyste at de til sammen stilte med
11 Brødre. Drott i Losje IX - Tønsberg, Arne Adolfsen, takket også for hjertelig velkomst. Hele 18 Brødre
var til stede fra Losje IX. Drott i Losje XI – Sandefjord, Halvdan Feen, syntes det var hyggelig å være i
Skien.17 Brødre hadde tatt turen fra Sandefjord.
Hærmester, Thore Kirkevold, fra Provinsiallosje Kaupang takket også for fin mottagelse og fortalte litt
fra Høygradene. Provinsiallosje Kaupang, som ble stiftet så sent som 10.03.07, har allerede over 40
medlemmer. Han understreket viktigheten at vi har fått disse Gradene, og hvor veiledning var selve
essensen til å forstå budskapet som blant annet ritualene gir oss.
Det var hele 74 Brødre til stede!
(Utdrag av referat fra Kansler Arild Sagli Losje X)

Fellesmøte mellom Mjøslosjene på Eidsvoll 24.9.07
Drott i Losje XXVI Eidsvoll, Tom Mortvedt, ønsket alle 48 Brødrene vel møtt. Dette inkluderte Drottene
fra Losje XV Gjøvik, Losje XVI Hamar, Losje XVIII Lillehammer og Hærmester i Provinsiallosje Miøsen.
Kveldens tema var ”Din bevissthet”. Her gjengis deler av Skalds Ord for dagen:
Dine følelser og din bevissthet henger tett sammen.
Vi må fokusere på det som bygger oss opp
Det som gir oss visdom og håp.
Ikke tillat deg selv å ha begrensninger i det du gjør.
Fortsett å vær positiv i det du tenker, sier og gjør.
Det er dette som bringer deg videre og løfter deg opp.
Tillat deg selv å bruke tid i ditt indre.
Du er deg selv
I kraft av hele ditt vesen
Du er av Harmoni.
Drott orienterte litt om nåværende lokaler og sa at det var muligheter for at Losjen skulle flytte over
i nye lokaler på nyåret (se notis annet sted). Jarl, Broder Olav By, snakket om holdninger: Høviskhet,
oppmerksomhet, ærbødighet, ærlighet, omsorgsfullhet og ydmykhet.
Lendermann, Broder Per B. Skreden, snakket så om etikette og om det å legge hverdagens bekymring
til side.
Fellesmøtet ble avsluttet med et stilfullt og velsmakende måltid i god Broderånd.
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1959-1960, Lendermann 1963-1964, Jarl
1968-1970, Drott 1970-1972 og Skald
2001-2002. I Rikslosjen har Broder Edgar
innehatt følgende Embeder: Riksskald
1964-1966 og Riksdrott 1976-1980. Han var
videre Oldermann fra 2004 og frem til sin
bortgang. Fra 1998 og frem til sin bortgang
satt Broder Edgar i Kollegium Sirius. Han
innehadde også Ordenens 33. Honorære
Grad, og ledet som Oldermann møtene i
denne Grad. Ordensarbeidet var selve livet
for Broder Edgar, hans innsats for vår Losje
og for Ordenen er nesten ufattelig.
På vår Losjes julemøte i desember i fjor
mottok Broder Edgar sin hedersbevisning
for 50 års medlemskap i Ordenen. Hvis
det virkelig var noen som fortjente en slik
hedersbevisning var det vel Broder Edgar.
Hans bortgang er et enormt tap for oss alle.

Minneord over Edgar K. Rognlien
Det var med dyp sorg at jeg tidlig om
morgenen tirsdag 30. oktober mottok
meldingen om at vår alles kjære Broder
Edgar Rognlien, vår Ordens Oldermann,
brått og uventet hadde gått bort kvelden
før. Broder Edgar ble 79 år gammel.
Da jeg mottok denne meldingen hadde
det ikke gått mer enn halvannet døgn
siden jeg tok farvel med Broder Edgar,
etter en trivelig helg på Drottmøtet i
Sandefjord. Broder Edgar var i storform
den helgen og koste seg sammen med
sine Gode Ordensbrødre. Han så frem til
den påfølgende helgen, hvor han skulle
reise til Bergen og stifte Provinsiallosje
Gula i egenskap av sitt Embede. Det ble det
dessverre aldri noe av.
Broder Edgar var en enorm ressursperson
som det vil bli svært vanskelig både
for Losje St. Olav XIII og for vår Orden å
erstatte. Broder Edgar ble tatt opp i vår
Losje i 1957, bare noen måneder etter at
den ble stiftet. Som den pliktoppfyllende
lederskikkelsen han var tok han snart
ansvar gjennom Komiteverv og Embeder
i vår Losje og i Orden. Han har innehatt
følgende Embeder i vår Losje: 1. Skutilsvein
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Broder Edgar var også en fantastisk person.
Han utrålte respekt og autoritet. Når Broder
Edgar talte med sin klare røst hørte alle
etter. Jeg tror absolutt alle hadde stor tillit
til Broder Edgar, det han sa var alltid verdt
å høre på. Hans kunnskap og innsikt i
Ordensarbeidet var nesten uten sidestykke.
For meg og sikkert mange tidligere
Drotter i vår Losje var han en meget god
støttespiller, en som en alltid kunne spørre
til råds og få et klokt svar tilbake. For mange
Ordensbrødre var Broder Edgar også en
nær og kjær venn.
I en slik stund går selvsagt også våre tanker
til Broder Edgars kone, Gerd, og til hans
barn, barnebarn og olderbarn. Tapet av en
kjær ektemann og et familieoverhode som
Broder Edgar kan ikke være lett å bære.
Nok en stol i vår Ridderhall står for alltid
tom og en nok en Broder kommer aldri mer
tilbake. Broder Edgar vil bli dypt savnet i vår
Losje og i Ordenen. Men han vil leve videre
i våre hjerter.
Jeg lyser fred over Broder Edgars minne.
Knut Olav Sunde
Drott, Losje St. Olav XIII Hønefoss
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Orientering fra Hovedlosjen St.
Andreas gitt på Drottmøtet
I Hærmesterens fravær ble denne
orienteringen gitt av Vikarierende Hærmester
Broder Frank Strype. Innledningsvis kom
han inn på noe av det som ble tatt opp
under posten ang. Konstitusjonen og antall
Embedsmenn. Han presiserte at selv om en
Provinsiallosje blir hevet til høyere Grader,
endrer ikke dette på antallet Embedsmenn.
Det vil forbli det samme. Når det gjelder
utgivelse av Konstitusjonen så er selve Loven
tenkt trykket opp i A-5 format og at Forskrifter,
Legenden og generelle bestemmelser blir lagt
ut på Ordenens websider. Det er kun Loven
som skal tildeles en Broder ved opptagelse.
Året som har gått har vært et aktivt år, hvor
det har vært avholdt 6 Rådsmøter, heving
av Brødre til 16. –17. og 18 Grad. Den siste
Provinsiallosjen, Gula, vil bli stiftet i Bergen i
november. De Høyere Gradsystemer har i dag
318 Brødre fordelt på kapitélene St. Antonius,
St. Andreas og St. Mikael. Flere Brødre venter
på å bli tatt opp. Det skal avholdes et møte på
Gardermoen hvor noen Brødre skal drøfte seg
gjennom studier og Ritualer osv. Det skal også
avholdes et Hærmestermøte i januar (kurs),
møte med Embedsmenn i mars og hevning
av Brødre til 9. Grad høsten 2008. Hovedlosjen
har et ønske om at den nødvendige
informasjon kan legges ut på Ordenens
websider. E-post som formidlingskanal er ikke
godt nok, da det kan gå flere dager, ja uker,
mellom hver gang Brødre åpner sin e-post.
Han takket for et fint møte hvor alle ledere i
vår Orden med Drotter og Hærmestere kunne
møtes. (fra Rikskanslers referat)
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Fint tiltak i Losje III Kongsberg
”Broderkontakten” heter et rundskriv på tre
A4 sider som Rådet i Losjen på Kongsberg
sender sine Brødre i høst.
Av det varierte innholdet kan vi nevne en
reportasje om ”Logegården Kongsberg AS”
(utdrag): I mange år har vår losje St. Olav III hatt
en noe omflakkende tilværelse her i byen. Den
1. september i år var endelig tiden kommet da
vi kunne flytte inn i egne, nyoppussede lokaler i
Kirkegata 9. Denne gården, ”Mikkelsen-gården”,
ble kjøpt i 2005 og eies nå av de fire losjene i
Kongsberg, Losje St. Olav III i Ordenen Riddere
av Det Hvite Kors, St. Johannes Broderforening
i Frimurerordenen og de to Odd Fellow-losjene,
Losje Sølvet og Losje Rebekka Sølvkjeden.
Bygningen er totalrenovert innvendig og har
ni hybler, et butikklokale, samt Selskapslokaler
og Ridderhall i underetasjen. Selskapslokalene
framstår nå som lyse og moderne og inntrykket
av Ridderhallen må bare oppleves.
Studiekvelder for 1. og 3. Grad blir annonsert,
det blir gitt en orientering om virksomheten
til Sykekomiteen og Reisekomiteens virke
denne høsten og en bred omtale av møtene
resten av året og om losjens hjemmeside osv
osv.
Et kjempeflott tiltak fra Losje III !
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VIKTIG MELDING FRA Losje XXVI Eidsvoll
Vi informerer herved at vi får nye Losjelokaler f.o.m. 01.01.2008.
Årsak til endringen er at Kringler selskapslokaler endrer sin drift.
Første møte i de nye lokaler vil være et 1.Gradsmøte mandag 14.01.2008 kl 19:00.
Ny besøksadresse vil være:
Bjerke Velhus, 2032 Maura
Dette er langs Riksvei 120, Rundkjøringen i Maura Sentrum, Nannestad Kommune.

Ved-dugnad til
Losjens beste
Losje nr XXII Stiklestad har – etter ide fra Drott, hatt salg av ved og fått inn
Kr. 10000,00 + kr:1,00 i renter.
Vedhogsten har foregått i en oreskog tilhørende Broder Håkon Walberg.
Oppstart mars mnd.
Brødrene stilte med vedmaskin og traktorer.
Samt at flere Brødre stilte opp på dugnaden, med motorsag og muskelkraft.
Været i vår og i høst ga oss få fine hogstdager, slik at andre halvpart av prosjektet
ferdigstilles våren 08.
Veden som er solgt denne sesongen er levert i sekker på 900 liter.
Enda ligger like mye på paller under presenning, og venter på en ny sesong.
Losje Stiklestad har god erfaring med dugnader, der Losjebrødre treffes og blir
bedre kjent i andre anledninger enn i Losjemøtene.
Drott takket alle Brødrene som hadde deltatt på dugnaden.
Alle Brødre i Losje Stiklestad benytter anledningen til å ønske alle våre Medbrødre
og deres familier en riktig God Jul ! og et Godt Nyttår !
Hilsen avgått kontaktmann i St. Olav posten og dugnadsdeltaker,
Broder Ola Flyum
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Rikstinget 2008
Avholdes i Haugesund
07. - 09. mars 2008
Noter dato og få det med i
planleggingen av møtene for
vårsemesteret 2008
Overnatting og Arbeidsmøte
blir samlet på
Hotel Rica Maritim
ved Smedasundet midt i Haugesund

Rikslosjemøte og Bankett
avholdes i
Frimurerlosjens lokaler.
Det vil bli arrangert
Brodertreff fredag kveld
Vi ser fram til en fin helg i
Haugesund!

Broder Ola Haug har gått bort
Det var et sjokk for Brødrene i Losje St. Olav XIII å få beskjed
om at vår kjære Broder Ola Haug så alt for tidlig gikk bort
søndag 14. oktober, bare 54 år gammel.
Broder Ola var som vanlig travelt opptatt i sitt yrke som
selger for knivfabrikken Helle, et yrke som han var svært
glad i og som han utøvet på en utmerket måte. Han var i et
kundemøte da han plutselig fikk hjertestans. Han fikk raskt
livreddende hjelp og kom fort på sykehus. Dessverre måtte
kroppen hans likevel gi tapt noen dager senere.
Våre tanker går spesielt til Olas kjære Helen. Å miste sin
kjære følgesvenn her i livet er et stort sjokk og vanskelig
å fatte. Å bearbeide sorgen vil ta lang tid, men er en helt
nødvendig prosess. Livet må gå videre.
Broder Ola ble tatt opp i vår Orden i 1989 og var i alle år
en aktiv og engasjert Ordensbroder. Han var vår Losjes
Skattmester i to år, fra 1993 til 1995.
Broder Ola var en kjernekar som alltid spredte hygge og
glede rundt seg med sitt blide oppsyn og gode humør.
Broder Ola var lett å like og knyttet tette vennskapsbånd til
mange av Brødrene i vår Losje.
Broder Ola var svært mye av tiden ute på reise i jobben.
Derfor var det ikke alltid at han kunne komme på våre
møter, men desto hyggeligere var det å treffe ham igjen når
han hadde mulighet for å komme.
En stol i vår Ridderhall står for alltid tom og en Broder
kommer aldri mer tilbake. Broder Ola vil bli dypt savnet i vår
Losje. Men han vil leve videre i våre hjerter.
Jeg lyser fred over Broder Olas minne.
Knut Olav Sunde
Drott, Losje St. Olav XIII Hønefoss
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Myrtekvistene har falt for
Broder Rolf Beccer
Den eldste Broder i Losje VI Halden, Rolf Beccer, er
gått bort i en alder av 89 år.

Losje St. Olav XXIV
Arendal
Inviterer til Brødresamling 2. og 3. februar 2008
på landsdelens vakreste sted

Lyngørporten
Et retreat opphold til ettertanke,
felleskap og glede.
Vi ønsker dere hjertelig velkommen til en
tradisjon vi har skapt og som ikke blir helt den
samme uten deg!
Fremmøte lørdag den 2. februar -til lunch
kl 12.00 og avsluttning på søndag innen kl
14.00. På lørdags kveld serveres det en tre
retters middag og vi hygger oss sammen.
Overnatting i Lyngørporten luksushus inkl full
forpleining til en overkommelig pris.
Dobbeltrom kr 990 pr. person. Enkeltrom kr.
1090 pr. person
Påmelding innen torsdag 20. desember 2007 til
Halvor Smeland
halvor.smeland@c2i.net eller
telefon 95 08 63 83.

Han ble født i Oslo i 1918, og kom senere til Halden
i jobbsammenheng. Han ble opptatt i Losjen 1.
desember 1955, og bar Ordenens utmerkelse for 50
års medlemskap. Broder Rolf hadde tilitsverv innen
Losjen og Ordenen. I Losje VI vil han alltid bli husket
for sitt virke som Skald – hjertets og følelsenes
talsmann. Han var Skald totalt i 29 år og hadde alltid
engasjerte og varme innlegg på møtene. I tillegg var
han opptatt av etikk og etikette og sa alltid fra når det
var noe han mente ikke var passende – men alltid på
en høflig og korrekt måte.
Han var medlem av Rikslosjens Valgkomité fra -72 til
-74 og Ritualkomiteen fra -72 til -75 og fra -76 til -80.
Broder Rolf var i sin ungdom en ivrig seiler, og han
var med å navigere Losje VI i mange år. Utallige
samtaler har han hatt med nye vitebegjærlige Brødre
opp gjennom årene. Hans kunnskap var stor, hans
vennlighet større, men størst var en ekte, genuin
interesse for Losjen og Brødrene.
Dette ga seg også utslag i at han ble en engasjert
Broder i Eldsterådet fra 1976, og ledet dette i mange
år. Senere var han med og stiftet Eldretreffen, hvor
han også ble leder fram til 2001. I 1996 lanserte han
ideen om Brødrefolden sammen med Broder Harald
Børresen fra Sandefjord, et losjetreff mellom Brødrene
i Østfold og Vestfold, derav navnet. Fram til nå er det
avholdt 17 slike treff. Som om ikke dette var nok, var
Broder Rolf også medlem av Det Blanke Skjold, en
Ordenspromosjon blant Brødrene i Sarpsborg.
Broder Rolf Beccer ble bisatt i Halden 13. september.
6 av Brødrene sto æresvakt ved kisten, og mange
utenbys Brødre hadde funnet veien for å ta avskjed
med en høyt avholdt Broder. Vi fikk delta i en
meget vakker høytidlighet. Senere ble det holdt en
minnestund, hvor de som ville si noe om Broder Rolf,
brukte alle ordene ”høyreist” og ”klok”. Slik vil alle som
lærte Broder Rolf Beccer å kjenne, også huske ham.
Våre tanker går til hans hustru, Bodil, og til døtrene.
God seilas Broder Rolf! Vi vet du har kurs mot øst.
Måtte du ankre opp ved Lystes kyster!
Broder Knut Iversen
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Losje St. Olav nr. XIV Kristiansand
av
Ordenen Riddere av Det Hvite Kors
har den glede å invitere alle Ordensbrødre til vårt

50-års jubileum
Lørdag 26. april 2008
Fredag:
For deg som kommer til Kristiansand fredag kveld arrangerer vi et uformelt
Brodertreff / Skalldyraften i Odd Fellow’s lokaler, Festningsgt. 2. kl. 1900. Åpen bar.

Lørdag:
Festlosjemøte i 1. Grad i Frimurerlosjens lokaler Kirkegt. 2 .
kl. 14:00. Festmiddag på Rica Hotell Norge kl. 1900.
Deres Losje kan gi ytterlige opplysninger v/Drott.
Påmelding / opplysninger rettes til Torgrim Nordgarden, Postboks 18, 4701 Vennesla,
tlf. 38 15 50 80, 9005 2757 eller torgrim@nordgarden.net.

Bindende påmelding innen 1. mars.

Velkommen til vårt jubileum!

St.
St. Olavposten
Olavposten 4-2007
4-2007
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Neste nummer kommer ut 15. februar
2008. Materialfrist 15. januar.
Husk at annonser til annonsebilaget i
2-2008 må være redaksjonen i hende
senest 1. mars 2008.
Redaksjonen ønsker dere alle
en god og fredfull jul og et
godt nytt år.

Brødre som har gått bort:
Rognlien, Edgar Kjartan, Losje XIII
Født 19.08.1928, Død 29.10.2007

Haug, Ola, Losje XIII
Født 27.01.1953, Død 14.10.2007

Næss, Jacob Staal, Losje XI
Født 24.07.1917, Død 26.10.2007

Beccer, Rolf M, Losje VI
Født 17.12.1918, , Død 05.09.2007

Berg, Asbjørn, Losje IV
Født 28.11.1917, Død 19.08.2007

Vi lyser fred over deres minne
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Vi ønsker nye Brødre velkomne i vår Orden:
Losje XVII
Losje XXVI
Losje XI
Losje XI
Losje XI
Losje XIX
Losje XVI
Losje X
Losje XXVII
Losje XVI
Losje IX
Losje XV
Losje XV
Losje XXV
Losje VII
Losje VII
Losje VII
Losje XV
Losje XV
Losje XVIII
Losje XIII
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Helliesen Jan Gunnar
Harberg Dag Yngve
Lolland Jørn - Are
Gjenngaar Geir Johnny
Moland Geir
Gran Steffen
Enger Bjørn Ove
Caspersen Knut Harald
Monsen Dag
Rønning Nils-Arne
Krogsether Tom
Kristiansen Wiggo
Taraldsrud Oluf
Overholt Erling
Jahnsen Per Jacob
Halvorsen Øyvind Boye
Fægri Anders
Røste Arne Martin
Fjellseth Geir Magne
Granlund Stein Åge
Sanna Bjørn Eirik

31.10.2007
22.10.2007
09.10.2007
09.10.2007
09.10.2007
04.10.2007
04.10.2007
03.10.2007
27.09.2007
20.09.2007
19.09.2007
17.09.2007
17.09.2007
13.09.2007
03.09.2007
03.09.2007
03.09.2007
03.09.2007
03.09.2007
30.08.2007
27.08.2007
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GRANEN
Et dikt av Ottotmine og Hartvig Andersen:

Se granen den er troens tre
den har jo kors så mange.
Den peker med sin ranke topp
frimodig mot Guds himmel opp
tross vinternetter lange.
Og den er også håpets tre
det er da lett å skjønne.
Det står jo alltid friskt å se
tross vinterkulde og vintersne
med grener friske grønne.
At den er kjærlighetens tre
det er så lett å nemme
når nakent står hvert annet tre
hver fattig fugl den gir ly og le
til våren den er fremme.
Juletreet kan minne oss om korset.
Ja, stammen og grenene danner mange kors og fra
grenene stråler det ut mindre grener som danner nye kors.
Fra de små grenene eller kvistene stråler det ut nåler som
danner utallige kors.

God Jul til alle – i tro – håp og kjærlighet!
Broder Bjørn Aasheim
Losje II Oslo

Mariendal Offsettrykkeri AS, Gjøvik

