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- Broder Einar Womersley Waage

-Broder Johan A. Gjevikhaug

- Broder Per L. Monstad

- Broder Helge Bonden

-Broder Inge G. Roel

- av Broder Arild Gunnerød

Neste nummer av St. Olavposten kommer ut ca. 15.
desember.
Materialfrist er 15. november
Skriv gjerne til oss om ting som forgår i din Losje.
Forsidebilde: Aage Paulsen

St. Olavposten, Postboks 1110, 2806 Gjøvik

St. Olavposten skal være et bindeledd mellom Ordensbrødre og mellom
Valkyriesøstre. Det er Ordenens ledelse, St. Olavlosjenes ledelse og Valkyrielosjenes ledelse, samt enkeltbrødre i St. Olavlosjene og enkeltsøstre i Valkyrielosjene som gjennom administrative og åndelige innlegg, samt formidling
av opplevelser i sosiale samvær skal bidra til større forståelse og kunnskap
om Ordenen og hverandre over Losjegrensene.
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Høyverdige Riksdrott har ordet:

Gode Ordensbrødre

Når dette skrives stråler en sommerlig sol over oss og dens livgivende varme
modner naturens bær og frukter, blomsterﬂoraen gir oss de kjente og kjære
lukter og farger, mens vi mennesker senker oss ned til hvilemodus som
inneholder koselige sysler i hjem og hage, badeliv og feriereiser.
Vi har alle godt av denne årstidens late feriedager som er ment til rekreasjon
og samling av nye, friske krefter til å møte høstens kortere dager, mørkere
kvelder og vinterens strengere temperaturer og fuktige vær. Imidlertid har alle årstidene
sin egen sjarm og skjønnhet som absolutt gir oss positive og hyggelige opplevelser som
medvirker til å korte ventetiden på den sprudlende nye vår.

Riksdrott Ole Jørgen Andresen

De som har tilknytning til vår esoteriske Orden ser frem til igjen å delta i et berikende
Ordensarbeid og hyggelige samvær med gode Ordensbrødre og Søstere i alle aldre. Alle
har vi en forventning om spennende opplevelser og nye, berikende lærdommer som vil
føre oss et skritt videre i vår åndelige utvikling.
Riksrådet vil denne høsten sette fokus på symbolforståelse, Ridderhallens mystikk og
Charterets hemmeligheter.
En smakebit av dette vil bli servert på høstens Drottmøte hvor Rikslendermann vil ta
deltakerne med på en rundreise i Ridderhallen. Møtet er, som vanlig, lagt til Sandfjord og
vi vil ønske delegatene hjertelig velkommen til et møte som vil inneholde både aktuelle
og interessante saker som rapport fra rekrutteringskomiteen og IT-komiteen.
Den kommende termin vil bli meget travel og inneholder bla. stiftelse av ny Losje i Drøbak,
stiftelse av Provinsiallosje Viken av St. Antonius, videre Gradhevninger i St. Antonius og
etablering av de første grader i St. Andreas.
Videre vet vi at det arbeides godt med henblikk på at det, en gang i fremtiden, skal stiftes
Provinsiallosjer i Grenlandsområdet og på Vestlandet.
Parallelt med dette legger alle de stedlige Råd stor energi og kreativitet i sitt arbeide med
å komponere høsten og vårens møteprogram, møtenes innhold og kvalitet og ikke minst
ønsket om økt møteprosent. Riksrådet er viss på at forrige termins positive utvikling vil
fortsette og de lokale krefters anstrengelser, til beste for vår kjære Ridderorden, også i
fremtiden vil bringe rik grøde.
Vi ønsker dere en varm og god ettersommer og ser frem til å treffe dere igjen.
Med Broderlig hilsen
Ole J. Andresen
Riksdrott.
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LOSJE XIII HØNEFOSS
har markert sitt 50 års jubileum
Losje St.Olav nr. XIII Hønefoss feiret sitt 50
års jubileum lørdag 13. mai 2006 som også
var åremålsdagen. Ordenens øverste leder,
Riksdrott Ole Jørgen Andresen, og hans
Riksråd deltok i feiringen sammen med
Brødre fra Losjer over hele landet.
Det hele startet fredag kveld med et
brodertreff i Losjelokalene på Eikli. Her
var hele Riksrådet med Riksdrott tilstede
sammen med tilreisende Brødre og en
del Brødre fra vertslosjen i Hønefoss.
Til sammen var det vel 30 samlet til en
hyggelig kveld.
Det ble servert en god gryterett og
Broder Arild Gunnerød hadde laget en
velkomsthilsen som er vedlagt referatet.
På lørdag formiddag møttes vel 30 Brødre
på Veien kulturminnepark, Hringarike,hvor
vi ble fortalt om de historiske funn som
er gjort der. De stammer fra år 0 med en
feilmargin på 50 år. Langhuset vi var i har
blitt reist i stolpehullene som er funnet
etter et opprinnelig langhus som sto der for
2000 år siden og var 47 meter langt. Funn
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som er gjort viser at det var kontakt mellom
Roma og Ringerike på den tiden. Vi ﬁkk
høre et interessant foredrag om de funn
som er gjort og hvordan man antok at de
levde på den tiden.
Lørdag ettermiddag var det Losjemøte i 1.
Grad i Ridderhallen på Eikeli. Her var det
samlet så vidt over 100 Brødre.
Festbanketten
Drott, Bjørn Ramton, ønsket de vel 90
gjestene med Riksdrott, Riksråd, besøkende
Drotter, Hærmestere og Ridder Oldermann
sammen med øvrige gjester velkommen til
kveldens festbankett.
Han gav så ordet til Broder Tor Gustavsen
fra Losje XIII som var kveldens toastmaster.
Broder Tor kom med en del praktiske
opplysninger og fortalte om kveldens
meny som var: Forrett: Laksemousse
på toast. Hovedrett: Reinsdyrsteik med
soppsaus, grønnsaker og garnityr. Dessert:
Hjemmelaget karamellpudding.
St. Olavposten 3-2006

Han ledet kveldens måltid på en sikker og
ærbødig måte.
Broder Edgar Rognlien utbrakte Kongens
skål.
Broder Rolf Solheim fra vår egen Losje
hadde laget og fremførte en prolog. Her
priste han våren og det som skjedde for
50 år siden med stiftelsen av vår Losje nr
XIII. Han mintes også andre begivenheter
i året 1956. Han kom så inn på situasjonen
akkurat nå. Til slutt rettet han en takk til vår
Charterbror Hans Næss som skulle vært
kveldens hedersgjest.
Drott i Losje XIII, Bjørn Ramton, holdt så en
tale hvor han igjen ønsket alle velkommen.
Han leste så noen vers som var en hyllest
til vår Orden. Dette ble lest av Broder Frank
Strype på et møte her i Hønefoss den 20.
mars 1968 og er like aktuelt i dag.
Han takket så Charter bror Hans Næss
for hans gjerning gjennom å arbeide for
Losjens utvikling og høye idealer. Hans
tanker gikk derfor til Broder Hans, som han
visste ønsket å være tilstede sammen med
oss i dag.
Han takket så vår Fadderlosje Drammen I
for aktiv og omfattende støtte slik at det
ble mulig å starte Losje XIII på Hønefoss.
At Broder Per Strindberg i Losje I så
denne muligheten er vi i dag selvfølgelig
takknemlige for.
Han kom så inn på rekrutteringsarbeidet
for å skaffe nye Brødre. Vi hadde som mål å
være 80 Brødre ved jubileet. Dette klarte vi
ikke. Vi er i dag 70 Brødre og 5 er klare for
opptak til høsten.
Prosjektet med Veien Videre førte til
diskusjoner med høyt støynivå i vår Losje.
Høygradene er nå stiftet og det er gledelig
med stiftelse av Provinsiallosjen Viken
til Hovedlosjen av St. Antonius som blir
lagt til Hønefoss og stiftelsesdatoen er 2.
september 2006.
Forberedelsene til dette jubileet startet
for 3 år siden med utnevnelse av
jubileumskomiteen. De har arbeidet jevnt
og trutt og resultatet ser vi i dag. Han takket
spesielt for den ﬁne jubileumsberetningen.
Riksdrott Ole Jørgen Andresen takket i
sin tale for anledningen til å komme på et
slikt arrangement. Han berømmet Losje
XIII for et hyggelig Brodertreff på fredag
og et stilfullt gjennomført Losjemøte . Han
syntes det alltid var spesielt å få overvære
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et jubileumsmøte i eget hus og Ridderhall.
Han berømmet Losjen som hadde klart å
realisere drømmen om et eget sted å være.
Ordenen har i mange år kunnet glede seg
over den iver, glød og entusiasme som
Brødrene i Losje XIII har lagt for dagen.
Riksdrott avsluttet med: ”Rikslosjen vil atter
en gang gratulere Losje XIII med dagen
og takke for at vi har fått anledning til å
overvære dette praktfulle arrangement”.
Helle og Werner Storskogen har laget en
hyldningsmars ” I HØNEFOSS”. De var selv til
stede og ledet allsangen.( Helle er forøvrig
datter av Broder Harry Storskogen).
Drott Svein Dyve Pedersen i Losje I
Drammen gratulerte med jubileet. Da vår
Broder Per Strindberg kastet fram tanken
om å danne en Losje på Hønefoss var
det ingen som viste hva de ga seg i kast
med. Men når vi i dag ser resultatet er vi
mektig stolte av vårt ”farskap”. Han ønsket
alle Brødrene fortsatt fremgang i sitt
Losjearbeide og så frem til videre fruktbart
samarbeide.

Drott i jubileumsåret,
Bjørn Ramton

Hærmester i Provinsiallosje Borgar, Tormod
Carlsen overrakte Drott Bjørn Ramton en
papegøyeblomst (helt uten baktanker) og
gratulerte med jubileet.
Drott Roger Kristiansen fra Losje XV Gjøvik
gratulerte med 50 – års jubileet. Losje XIII
er jo deres Fadderlosje så han mintes den
gang deres Charterbrødre jevnlig tok turen
til Hønefoss.
Charterbror Willy Røed husket godt disse
turene som kunne gå i både snøstorm og
regn. Men de hadde en hyggelig losjeprat
på turen, og ble bestandig godt mottatt i
Hønefoss. Han leste så noen vers fra et dikt
av Hans Krag Sandberg som handlet om
hjertet i forskjellige betydninger.
Eva Wilson Hagen fra Losje Valkyrien
gratulerte og overrakte blomster til Drott.
Hun takket samtidig for at Losjen hadde
tatt vare på hennes mann i over 40 år.
Broder Arild Gunnerød stod ikke på
talelisten, men det skal mer til for å stoppe
ham. Han hadde laget et dikt som het ”Den
syvende himmel”, og dette leste han.
Frank Strype var siste taler og skulle takke
for maten. Han var i dag stolt over å være
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tatt opp i Losje XIII. Han mintes de første
årene i Losjen på Hønefoss da han var en
beskjeden ”diskenspringer” og ble pålagt
å holde et innlegg på et Losjemøte. Han
kvidde seg fælt og husket i dag ingen
ting av hva han sa, men siden har det blitt
mange innlegg på Losjemøter.
Han berømmet den gode maten vi var blitt
servert av søte damer fra Losje Valkyrien. De

kan stå som et skoleeksempel som serverte
sausen og potetene til slutt.
Etterpå var det kaffe og hyggelig samvær i
salongen til ut i de små timer.
Bjørn Ivar Haug,
Kansler, Losje St. Olav XIII

I forbindelse med sitt 50 års jubileum har Losje XIII utarbeidet en usedvanlig god
jubileumsberetning på hele 44 A4 sider.
En redaksjonskomité bestående av Brødrene Yngvar Karlsrud, Tor Gustavsen, Edgar
Rognlien, Rolf Solheim, Bjørn Staff, Rolf Arne G. Strand og Knut-Olav Sunde har øst av
Losjens arkiv og satt sammen et innhold som systematisk tar leseren gjennom et halvt
århundre med losjehistorie fornuftig og ﬁnt delt opp i 10 års bolker.
Små og store begivenheter har fått sin plass. Losjens engasjement utad i de femti årene
listes opp og ikke minst har ALLE Losjens embedsmenn i disse årene fått sitt navn i
beretningen.
Når vi nevner at det er et godt utvalg av bilder og at det hele er laget i en delikat og
lesevennlig layout så har vi nevnt det meste.
Beretningen avsluttes med et stykke som heter ”10 punkter for å bli en bedre Losjebroder”
Disse punktene er utarbeidet av Charterbroder Hans Næss og vi gjengir her punkt nr. 1:
Les St. Olavposten regelmessig, gjør det til en vane, forsøk å oppta noe av den inspirasjon
spaltene kan gi deg, og forsøk å holde deg a jour med alt som foregår i Ordenen og Losjen.
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St. Antoniuslosjene informerer:

Hovedlosjen
St. Antonius Hovedlosje inviterer til stiftelse av Provinsiallosje Viken
på Hønefoss 2. september 2006 kl. 11.00.
Stiftelsesmøtet holdes i Losje St. Olav XIII sine lokaler i Hønefoss, Dronning
Åstasgt. 14 (Eikelisentret)
For mer informasjon se annonse i forrige nummer av St. Olavposten.

St. Antonius Hovedlosje avholder møte 22.-24. september i Tønsberg

Provinsiallosjene:
Provinsiallosje Borgar avholder møte 19. oktober
-------------------

Provinsiallosje Trøndelagen avholder en felles studiekveld i 4-6 Grad 5. september. Den 4. november holdes et ordinært møte i 4-8 Grad.
-------------------

Provinsiallosje Miøsen inviterer til møte 21. oktober 2006.
Møtet avholdes i Frimurerlosjens lokaler, Mathiesensgt. 1, Lillehammer.
Lunsj blir servert kl. 14.00. Denne koster kr. 150,- og de som ønsker lunsj må
innbetale kr. 150,- til vår konto 1822.17.57986 v/ Tore Nordseth,
Solhellinga 21 F, 2315 Hamar, innen 10. september 2006.
Påmelding må skje til Seglbevarer, innen 10. september.
Vi regner med at Brødrene tar dette som en dagstur, og har derfor valgt å sløyfe
avsluttende middag.
Kandidater til 4./5. og 6. Grad må være klarert senest 10. september
Petter T. Dahl Seglbevarer
Petter T. Dahl, Baldisholv. 54, 2350 Nes H.

St. Olavposten 3-2006
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Tempelriddere –
mytiske, ﬁlosoﬁske og historiske
legender
av Broder Einar Womersley Waage, Losje XX

Ruinene av Tempelridderkirken Artikkel 118 i ”Masonry Deﬁned” omhandler
i Skottland
legender, og her deﬁneres disse som en

representasjon av sannhet. Legender
i ordenssammenheng har altså med
allegorier å gjøre, og som sådanne
er de med på å formidle og skjule de
guddommelige sannhetene i esoteriske
ordener. Disse legendene som ulike ordener
opp gjennom tidene har tatt vare på,
kan deles inn i tre klasser: de mytiske, de
ﬁlosoﬁske og de historiske. Med dette som
utgangspunkt vil jeg forsøke, ved å henvise
til noen få av mange forfatteres hypoteser,
å belyse Tempelriddernes relevans for RHK.
Nødvendigvis må vi innom frimurerhistorie,
og begynner med en av 1800-tallets mest
produktive forfattere, lege og (Skotske
ritus) 33° frimurer, (York ritus) tempelridder
kommandør Albert Galletein Mackey.
Dr. Mackey skrev fortsatt på sin
historiebok da han døde i 1881.
Boken er en samling legender som
inngår i den frimureriske tradisjonen.
De legendariske røttene går tilbake
både til Bibelens patriarker, antikkens
Roma der murere og arkitekter dannet
broderforeninger og til middelalderens
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riddere som deltok i ordensritualer. Der
ﬁnnes to legender som omhandler
sammenhengen mellom Tempelridderne
og det skotske frimureri: Bruce-legenden
og d’Aumont-legenden.
Førstnevnte legende forteller at da
Tempelridderordenen ble oppløst i 1309
dro mange riddere til Skottland. Etter
Bannockburn-slaget på Johannesdag
1314 ble det dannet en ny orden kalt
Royal Order of Scotland, og her inngikk
tempelridderne. Alternativt var det
Robert Bruce som etter det nevnte slaget
dannet en orden med navnet ”St Andrew
of the Thistle”, som siden ﬁkk tilnavnet
”of Heredom”. Bruce gav seg selv tittelen
Grand Master og stiftet Grand Lodge i
Kilwinning.
Den andre legenden forteller at en
fransk ridder ved navnet Peter d’Aumunt,
sammen med sju andre riddere forkledd
som murere, ﬂyktet fra Frankrike til øya
Mull i Skottland. De slo seg sammen
med en kommandør Harris og hans
våpenbrødre, og besluttet å fortsette
som en Ridderorden. For å beskytte seg
St. Olavposten 3-2006

selv mot forfølgelse benyttet de seg av
symboler tatt fra arkitekturen og kalte seg
”Franc Masons” (Franc betyr både fransk og
fri) som jo ble stående som Free Masons.
Mackey avviser imidlertid begge disse
legendene som rent oppspinn, og henviser
bl.a. til det faktum at fortjenesteordenen
”Order of the Thistle” ble stiftet av James
II i 1440, og at Royal Order ble skapt av
Ramsay i det 18.århundre. I dag dateres
Tistelordenen til enten det 12.århundre
og grunnlagt av David I eller til 1460-88
da James III var konge. Kong David var i
alminnelighet svært påvirket av det ﬂamske
samfunnet, og tistelen var på den tiden
et ﬂamsk emblem. James III etablerte en
orden av riddere og han benyttet tistelen
som kongelig emblem.
Man kan undre seg om Mackey kunne ha
manglet noen historiske fakta, men neppe,
fordi også den dag i dag blir en historisk
sammenheng mellom Tempelridderne og
frimureri avvist av United Grand Lodge of
England.
John Hamill henviser i 2004 til chevalier
Andrew Ramsay som i 1737 skrev
en ”Orasjon”. Den ble aldri framført,
men allikevel distribuert blant franske
frimurere på 1740-tallet. Det var i
denne høytidelige talen han antydet
at frimureri var et symbolsk system
med opphav i Tempelridderne. Der er
riktignok noen overﬂadiske likheter
mellom ordenene (begge innehar en
hierarkisk oppbygging, initiasjoner, er
esoteriske og har med Salomos Tempel
å gjøre), men forskjellene er enda ﬂere.
Tempelriddernes ritualer er faktisk
velkjente, og ifølge Hamill er de ganske
ulike de frimureriske ritualer. Frimurere blir
for eksempel på ingen måte oppfordret
til noe klosterliv. Frimurerhemmeligheter
er én ting, men Tempelridderne – ifølge
objektive historiske kilder – hadde ingen
hemmeligheter i det hele tatt. Selve
Tempelassosiasjonen er misvisende:
Frimurere omtaler Salomos Tempel
allegorisk, men for Tempelridderne var
tempelet et hovedkvarter og en stall for
hestene. Det er imidlertid den kanskje
noe ”romantiske” ridderlighetstanke – det
å beskytte de som trenger beskyttelse
– som er hovedmål bak de frimureriske
riddergradene og de uavhengige
St. Olavposten 3-2006

ridderordener som gjennom tidene er
oppstått. I Ancient and Accepted Scottish
Rite er der ﬂere grader hvis ritualtekster og
seremonier er basert på Tempelriddernes
legender. I ritualtekstene vektlegges det
å rette på urettene som ble begått mot
Tempelridderne. Disse gradene bidrar
til å opprettholde mytene omkring
Tempelridderne og frimurerne.
Tidligere frimurer Laurence Gardner,
ser forholdet Tempelriddere-frimurere
bekreftet ved å betrakte saken fra en
annen synsvinkel: De gotiske katedralene
i Frankrike ble bygget av murerlaug med
navn ” barn av …”. For eksempel ble
katedralen Notre Dame i Chartres oppført
av Barn av Salomo, og disse var igjen ledet
av Bernard av Clairvaux, som fra 1128 også
var Tempelriddernes høye beskytter. På
glassmaleriene ﬁnner man symboler så
som vater, vinkel og passer, og disse ble
senere kjent som frimurernes Store Lys og
arbeidsredskap.
Historiker og forfatter John Robinson setter
utviklingen av frimureri i forbindelse med
de sosiologiske og religiøse endringer som
utspant seg i England og Skottland fra
1300-tallet og frem mot Reformasjonen. I
rask rekkefølge oppstod feilslåtte avlinger,
sultkatastrofer, svartedauden og hundreårs
krigen. Høye skatter og avgifter ble
pålagt den utarmede befolkningen som
var igjen. Så kom bondeopprøret sør i
England og omtrent samtidig opprøret i
Yorkshire. Disse opprørene var egentlig
ganske velorganiserte og gjennomført
over store avstander, noe som i seg selv
krevde nærmest militær logistikk. Robinsen
tror det kunne vært eksiltempelridderes
etterkommere eller arvtakere som
var inne i bildet, muligens med et
slags hevnmotiv.
Robinson hevder videre at
Tempelridderne var sterkt troende
katolikker som var blitt frarøvet
sin religiøse tilhørighet. De ﬂyktet
fra Pavens inkvisisjon, måtte
holde seg skjult og ﬂyttet fra
sted til sted inntil de ﬁkk trygg
identitet, eller nådde Skottland.
Disse fransktalende adelige måtte
lære seg engelsk, ta skjegget, la
håret vokse og lære og tilpasse
seg et helt nytt liv. Dette nye
livet var muligens som en
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forkledd murerlærling. De ﬂeste vanlige
arbeidere var den gang stedsbundet til sin
herre. Middelalderens mestermurere var
imidlertid av de få yrkesutøvere som fritt
kunne reise fra sted til sted for å arbeide,
og sammen med sin mester reiste således
”lærlingen”. Robinson ﬁnner støtte for
sin teori ved å henvise til de såkalte ”Old
Charges”, eller regler for frie murere, og
det faktum at man i esoteriske ordener
har krevd troen på en ”høyere styrelse”, og
ikke gjorde forskjell på katolikk, protestant,
metodist, osv.
Ordenen Knights of the White Cross ble
startet i Chicago i 1863 i en brytningstid for
Nord-Amerika. Borgerkrigen herjet og de
sosiale forholdene var i opprør. Den siste
tredjepart av det 19. århundre ble kalt for
”Golden Age of Fraternity”, hvor menn gjerne
lot seg ta opp i ﬂere esoteriske ordener eller
broderforeninger. Historikere har hevdet
at losjene kunne være et ”tilﬂuktsted” i
overført betydning. Her kunne menn i byen
bli kjent med likesinnede og nytilkomne
ﬁnne en stabil forankring i et forvirrende
urbant miljø. Losjen tilbød støtteordninger
som var en absolutt nødvendighet i en
tid der offentlige forsikringer var ukjente.
Dette understøttes i særdeleshet av Odd
Lovell som beskriver norsk-amerikanernes
forhold i Chicago på denne tid. Under
disse omstendigheter skrev Birkeland og
Paoli ritualer for en ny skandinavisk orden,
åpen for alle med norsk statsborgerskap.
Dr. Paoli var lege, samfunnsengasjert og
frimurer i Oriental Lodge nr 33. I likhet
med mange ritualskrivere på 1800-tallet,
baserte han KWCs ritualer på sin egen
losjes ritualer. Selv om oppbyggingen var
frimurerisk i form, var hovedformålet ifølge
stiftelsesdokumentet for ordenen de aller
edleste: gjensidig støtte og broderskap. At
ordenen ble titulert KWC understreker bare
de ﬁne dydene man vektla: ridderlighet
og broderlighet. En KWC-tilknytning
til Tempelridderne kan således være
tilsvarende Frimureriets tilknytning til de
samme ridderne.

ta graden i bruk. Tyskeordenen beskyttet
tyske pilegrimer i middelalderen. Etter
tilbaketrekning fra det hellige land, gikk
disse ridderne til krig mot hedningene
i Prøysen og Polen. De tyske ridderne
ble siden lyst i bann av Pave Johannes
XXII, men så langt fra Roma som de holdt
til, hadde bannbullen liten betydning.
Da reformasjonen begynte, tok deres
Stormester den nye religionen til seg,
og dette ser ut til å ha blitt begynnelsen
på slutten for deres virksomhet, enda
den eksisterte i ytterligere et par hundre
år. De tyske ridderne hadde altså ingen
tilknytning til Amerika, hvorfra RHK kom til
Norge, og har derfor liten betydning i vår
sammenheng.
Når det gjelder forholdet mellom
Tempelriddere og frimureri, kan det hende
at Albert Mackey, tross alt, har den enkleste
forklaringen når han skriver: ”… i forsøket
på å ﬁnne en historisk sammenheng
mellom korsfarerne og frimureriet kan vi
avskrive de to ordenene Maltaridderne og
Tyskeridderne, med det enkle faktum at
disse organisasjonene har ingen likhet med
Frimureri. De har ingen hemmeligheter,
ingen hemmelige gradsritualer og ingen
kjenningsgrep eller løsenord. . . . vi ﬁnner
heller ingen historisk dokumentasjon på
en tilknytning eller den minste antydning
til slikt. …vi må utelukkende lete etter en
sammenheng med, eller innﬂytelse fra,
Tempelridderne”.
Kilder:
Lippincott & Johnston (red): Masonry Deﬁne, Carnes:
Secret ritual and manhood in Victorian America,
Jackson: Rose Croix, Robinson: Born in Blood/Dungeon,
Fire and Sword, Gardner: Shadow of Solomon, Mackey:
History of Freemasonry, Waite: Encyclopedia of
Freemasonry, Hamill(red): Freemasonry, Baigent, Leigh
& Lincoln: Hellig blod, hellig gral, Lovell: Century of
Urban life, RHK:25, 75 & 100 års jubileumsbok

Hvorfor har R.H.K. så ikke tilknytning til de
”tyske ridderne”, Teutonic Knights? Den
kontroversielle Albert Pike laget i sin tid
en høygrad for å knytte disse ridderne
til frimureri, men forsøket ble forkastet
og stemplet som helt ute på viddene,
uansett hvor meget man kunne ønske å
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Kunsten å be om hjelp
Livet blir ikke slik vi til enhver tid tror.
Livet er ikke alltid like rettferdig. Noen
ganger rammer det hardt. Det kan da
være vanskelig å tenke klart. Hva gjør du
dersom du har det ille, dersom helsen
svikter enten det er fysisk eller psykisk?
Klarer du da å be om hjelp når du trenger
det? De ﬂeste av oss ønsker å være
selvstendige og selvhjulpne, og ikke
avhengige av andre. Vi vil helst unngå å be
om hjelp. Noen ganger kan det være en
hårsbredd mellom ﬁasko og suksess, og vi
får derved behov for hjelp.
Den ene dagen er du frisk og fungerer
godt, den neste er du syk. Drømmer går i
knas, du mister noen du er glad i. Jobben
forsvinner, eller du blir permittert. Du blir
kanskje akutt syk, eller kjenner deg ensom
og mislykket. Hverdagen og selvbildet
ditt blir snudd på hodet. Er du ﬂink til å
heise ﬂagg for deg selv? Klarer du å be
om hjelp når du virkelig trenger det, eller
ser du det som en svakhet? Kanskje du i
slike situasjoner tenker at andre har mer
enn nok med sitt, om du ikke skal bry dem
med dine bagateller? Kanskje er det slik at
din egen stolthet hindrer deg, eller du rett
og slett er redd for å bli avvist?

Å be om hjelp betyr ikke at du viser svakhet,
men styrke. For å be om hjelp, krever mot.
Mot til å vise seg sårbar og hudløs, til å vise
hvem du er. Kanskje du gir andre en gave
dersom du ber dem om hjelp? Å hjelpe et
medmenneske som trenger en, kan være
like viktig for den som hjelper. Mennesker
ønsker ofte å hjelpe, men kan være usikre
på hvordan de skal gjøre det. Ikke forvent
at de nærmeste rundt deg vet hvordan du
har det til enhver tid. Ikke sett opp et blidt
ansikt hvis du aller helst har lyst til å gråte.
Å be om hjelp kan ikke ta fra deg smertene
eller plagene dine, men du kan få noen å
dele dem med.
Forsøk å vise behovene, tankene og
følelsene dine. Hvis du er direkte og tydelig,
er det lettere å forholde seg til deg og
lettere å hjelpe. Tenker du at du er til bry
for dine nærmeste, bør du stole på at andre
er i stand til å sette grenser selv dersom de
synes du ber om for mye.
Kjærlighet uten grenser, betyr ikke ærlighet
uten grenser. Du trenger ikke alltid fortelle
eller dele alt med andre. Det ﬁnnes
situasjoner der andres nærvær i seg selv er
mer enn nok.

Mange kan oppdage at venner trekker seg
unna og blir fjerne dersom man blir syk
eller har problemer. Kolleger eller venner
blir usikre på hva de skal si til deg. Andre
igjen prøver å bagatellisere plagene dine
og late som de ikke eksisterer. I tillegg
kommer de som blir febrilske og skal ﬁnne
løsninger for deg.

Det vil alltid være en risiko for å bli avvist
når du søker hjelp, men det er kanskje
større risiko å la være? Dersom du forventer
at noen skal lese dine tanker og tilfredsstille
dine behov uten at du gir noen tegn om
hva behovene dine er, vil du sannsynligvis
bli skuffet uten at vennene dine skjønner
noe.

Du vet ikke hvem som er dine virkelige
venner, før du plutselig en dag trenger
dem. Ett eneste menneske kan være den
avgjørende forskjellen i en krise.

Dette er et innlegg som Broder Johan A. Gjevikhaug holdt i Losje V Fredrikstad. Innlegget bygger
på en artikkel som er skrevet av Gaute Mehl
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Tale ved Broder Einar Moltebergs bauta 17. mai 2006
I september 1944 kom den triste
melding om at Broder Einar
Molteberg var omkommet på vei
fra Grini til fangeleir i Tyskland med
fangeskipet «Westfalen». Skipet gikk
på en mine og sank 8. september,
utenfor Marstrand.
Broder Einar deltok i såkalt
”illegal” virksomhet ved å huse
motstandsfolk og ﬂyktninger, for
så å lose dem til båt som ventet i
Løkkevika. (Skjeberg). Derifra gikk
turen videre til Sverige. Mot slutten
av krigen ble han arrestert.
Tanken om å reise en bauta til
hans minne ble tatt opp av hans
Losjebrødrene. Tanken ble realisert,
og det ble satt i gang innsamling.
Bautaen ble plassert på et
høydedrag ved Molteberg’s eiendom
på Søndre Øistad i Skjeberg.
Avdukningen fant sted den 8.
september 1945.
Det har siden vært en fast
minneseremoni ved bautaen hvert
år.(i den senere tid hver 17. mai)
Dotts tale ved Einar Moltebergs bauta i
Sarpsborg 17. mai 2006:
Kjære familien Molteberg med venner, og
Gode Losjebrødre.
Først vil jeg Gratulere med dagen.
I dag 17. mai og den 60. gang siden denne
Bauta ble reist av vår Losje, er vi samlet for å
minnes vår Broder Einar Molteberg og hans
kamp for Norges frihet.
Det får meg til å tenke i et videre perspektiv,
på våre Ordensbrødre som gjennom tidene
har ofret livet i kampen for frihet og mot
slaveriet.
Noen ganger må selv Riddere av det Hvite
Kors ty til våpen for å beskytte familie og
Fedreland.
Vi må alltid ha det i minnet at en slik Broder
som Einar Molteberg, har vært med på å
skape det frie landet som vi har i dag.
I dag kan vi fritt komme sammen i våre
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Losjer, bruke våre Ritualer og Symboler, og
dyrke det Gode Broderskap. Det var ganske
annerledes i krigsårene, da var det strengt
forbudt å øve noe form for Losjevirksomhet.
Det nærmeste vi kom var Bridgeklubber.
En av Losje St. Olav IV’ grunnvoller er
tradisjoner.
Uten tradisjoner og historiske perspektiver
er både Losjen og samfunnet uten røtter.
Vi skal ta vare på minnene.
Uten Minnesmerker vet vi ingenting om
fortiden.
Per Sivle sier noe om dette i sitt dikt Bautar;
Der står i Norge så mang en sten,
på vakt over gamle Høvdingers ben,
og ﬂere stod der i fordums tider.
Men så kom forfallets stund omsider,
og navet glemtes, og Bautar skjendes,
og Norges heder til vanvyrd vendtes.
Men tidsklokken ringte til dag på ny,
og atter lå Norge i morgengry,
og folket våknet og speidet hen over
de hauger,
hvor fortidens nordmenn sover.
Det løftedes bautar i sterke favner
renset mose av de gamle navne.
Og Norges tog gikk fremad igjen
og bautar ble reist over foregangsmenn.
Og navnene lyser,
og minnene maner oss lengre frem,
ja lengre frem på de merkede baner.
Og viljene ildnes,
og hjertene banker mot nåtidens dåd
for fortidens tanker.
Og holder et folk, sine bautar i akt,
det står for sin egen fremtid på vakt.
Men lader det Bautane synke i gruset,
det graver sin grunnvoll vekk under huset.
La bautaene holdes reiste og rene,
for bautar er folkenes milestene.

Så kjære venner og Brødre, vi må hold våre
minnesmerker i hevd.
Med disse ord på minne legger vi fra
St. Olav IV ned blomster ved denne
vår Merkestein, og til vår Broder og
familiemannen Einar Moltebergs minne.
Per L. Monstad, Drott ,Losje St. Olav IV
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Brødrefolden
2006

Brødrefolden ble denne gang arrangert av
Østfoldlosjene med Halden som vertskap.
Som alltid ble man mottatt på en særdeles
hyggelig måte. Vi Sandefjordinger ble
hentet ved fergens ankomst i Strømstad kl.
09.30 og fraktet til Halden med Broder Hans
Køhn i spissen. Og like selvsagt var Rolf
Bekker til stede. Mannen som satte dette
i sving for ca. 9 år siden. Det var 16. gang
dette ble arrangert.
Det var påmeldt 15 Brødre fra Sandefjord
og alle var presise til fergens avgang.
Venåshytta var stedet for treffet denne
gang. Nok en imponerende turisthytte i
Halden distriktet. Vi har tidligere besøkt de
3 andre som idretts/turistforeninger driver
på frivillig grunnlag. Det er ikke mindre enn
imponerende arbeid som her blir drevet.
Jeg tror knapt man ﬁnner maken til dette.
På Venåshytta traff vi en stor ﬂokk med
Brødre. Noen hadde vi tidligere hilst på
og enkelte var det første gang de deltok.
Det tok ikke lange tiden før alle fant tonen
i dette selskapet. Det var påmeldt i alt 45
stykker ved dette møtet i Brødrefolden.
Bespisningen foregikk inne i dette ﬂotte
bygget som eies av Gimle idrettsforening.
Komiteen hadde sørget for nydelig
lapskaus med kaffe og kringle deretter.
Det fulgte øl eller mineralvann til dette
måltidet.
Vi hadde som alltid ved disse besøkene en
programpost med noe for enhver smak.
Denne gang hadde man fått Brigader
St. Olavposten 3-2006

Bjørnar Nygård til å fortelle om sin tid i
Kosovo som ofﬁser under de uroligheter
som har vært og fremdeles hersker der.
Han gav oss et godt grunnlag til å bedre
forstå problemene der nede.
Når man hører om en ledighet på ca. 60%
og at gjennomsnitt alderen er på 25 år.
En bebyggelse som stort sett er i ruiner,
og med et foreldet jordbruk uten de
nødvendige jordbruksmaskiner. Det er lite
oppegående næringsliv for øvrig. Dette
forteller om tilstanden som råder. Det var et
meget lærerikt foredrag som alle satte pris
på og som det ble gitt et losjehurra for som
takk.
Fra Sandefjord takket undertegnede
for maten. Samtidig takket han for et
ﬂott arrangement. Det ble også ønsket
velkommen til Sandefjord i 2007 hvor det
blir en form for jubileum. Det er da 10 år
siden Harald Børresen fra Sandefjord og
Rolf Bekker fra Halden satte dette i gang.

Returen var beregnet til kl. 16.30. Turen
hjem til Sandefjord gikk ﬁnt med godvær
til å sitte ute i. Dessuten var det vel noen
som ﬁkk med seg noe fast og ﬂytende fra
Taxfree denne gangen også. Og det ble ikke
registret noen som ble tatt i tollen!
Takk for turen
Broder Helge Bonden, referent.
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NOEN REFLEKSJONER FRA EN MEDBRODER
Av Broder Inge G. Roel

Broder Inge G. Roel,
Losje XXII Stiklestad

Etter å ha blitt utfordret noen ganger av
Drott føler jeg at det er i grunnen bare å
kaste seg ut idet. Med medlemskap fra 1.
februar 2005 er det selvfølgelig begrenset
med erfaring om vår Orden som jeg kan
skilte med. Men samtidig føler jeg at
opplevelsene er mange. Det har skjedd
veldig mye siden den høstdagen i 2004
hvor en tidligere kollega, i mellom noen
golfslag, spurte om jeg var medlem av en
Losje. Dette innlegget er et forsøk på å gi
noen tanker og reﬂeksjoner så langt.

Etter som tiden har gått og man får mer
kunnskap om hva Losjen er, er det ikke
til å unngå at tankene har kretset rundt
våre gamle Ordensbrødre som har gått
foran og tråkket opp løypene. Mange
djupe tanker må de ha hatt med seg på
veien. Det oppfattes som viktig at vi som
kommer etter går på de samme stiene for
å hindre at de gror igjen. Det er selvsagt
grunnleggende å hele tiden rekruttere nye
medlemmer ellers tørker vi ut som Orden
og stiene vil gro igjen.

Etter felles informasjonsmøte og fram til
dato for opptak ble det grublet en del
omkring forventninger. Følgende stikkord
ble skrevet ned.

Opplevelsene med å komme som ny inn
i en Losje er utelukkende positive. Det er
viktig å ta vare på de nye Brødrene. Det
kan sammenlignes med en nyansettelse
i næringslivet eller offentlig etat.
Prøveperioden er som oftest på ½ år og
kan være en kritisk fase for den nye, og her
kommer utpekte kontaktpersoner inn eller
faddere som vi kaller det. I ungdomstiden
ble det lest en del mytelogo, der var
alle heltene. Interessen har tatt seg opp
igjen, det føltes ganske naturlig. Å lese
norrøn og egyptisk mytologi oppleves
som både interessant og spennende,
særlig når det kan kobles opp mot vår
Orden. I greske heltesagn, Homers Iliaden
og Odysseen, leser vi om Mentor, kong
Odysseus’ venn, som blant annet ﬁkk
ansvaret for opplæringen av Odysseus’
sønn Telemakhos mens han dro mot Troja.
Det tok for øvrig ca. 20 år før Odysseus
vendte tilbake. Fadderne kan antakelig
sammenlignes med Mentor.

Enda mer meningsfull fritid.
Videreutvikle meg som menneske.
Godt kameratskap.
Fordype meg i interessant litteratur.
Virkelig å få oppleve noe annerledes,
givende og spennende.
Selvfølgelig var det også et
spenningsmoment, en porsjon
nysgjerrighet på hva er nå dette.
I dag ca 1 og ½ år etter opptak oppleves
det at forventningene innfris.
En uke etter opptak ble første studiekveld
gjennomført. Studiekveldene, også for
neste trinn, opplevdes som særdeles
givende. Embetsmennene som hadde
ansvaret for denne opplæringen gjorde en
meget god jobb. Med en uformell og lett
tone ble det enklere å komme fram med
synspunkter, spørsmål og svar. At vi nye
på enkelte felter hadde ulike vinklinger
på det som vi hadde opplevd under
opptaksseremonien gjorde diskusjonene
mer interessante. Studiekveldene er etter
min oppfatning avgjørende for å bedre
forståelsen av ritualer og symbolbruk. Dette
skaper en god plattform for den enkeltes
videre arbeid i Losjen. For egen del utløste
dette også en stor interesse for å lese
på egen hånd. Symbolleksikon ble raskt
anskaffet. Videre ble Losje XXII Stiklestads
bibliotek hyppig ”besøkt”.
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Det oppfattes som like viktig å ta vare på
de mer erfarne Brødrene. ”Å snøre igjen
sekken” som Broder Odd Caspersen sa
under et Losjemøte i Steinkjer sist vinter.
Med min beskjedne erfaring skal jeg være
litt forsiktig med å uttale meg for sikkert,
men jeg opplever at skal en losje fungere
må dugnadsånden fram, dvs. at det er
oppgaver nok til alle, og det er lærerikt. Det
lille som undertegnede har vært frampå
i Ridderhallen eller under Brodermåltidet
oppleves som en god læreprosess.
Når dørene til Ridderhallen lukkes og man
ﬁnner sin plass, da føles det som om noe
St. Olavposten 3-2006

skjer. Man ﬁnner roen og de gode følelsene
kommer fram. Opplevelsene med å ”se noe
nytt” på nesten hvert møte gir grobunn
for nye funderinger og svar. Lyssymbolikk
har fått meg til å reﬂektere rundt dette
med bruk av lys. Samtaler med en av
Charterbrødrene i Losje XXII ﬁkk tankene
til å gå tilbake til våre forfedre som gikk
kledd i skinn og bodde sammen i små
stammer. De bodde i huler og hadde lært
seg å kontrollere ilden. Ilden ga varme, lys
og den holdt rovdyrene unna om natten.
Det er ikke utenkelig at det var stammens
leder som håndplukket de menn som skulle
passe på ilden. Ilden var ganske enkelt blitt
forskjellen på liv og død. Kanskje utviklet
det seg ritualer rundt dette med bruk av ild
eller lys der de satt gjennom natten, passet
ilden og så på skyggene som danset rundt
på huleveggen. Noe her virker litt kjent fra
våre ritualer.

Til slutt. Er det slik at det ﬁnnes en lengsel
etter noe inne i oss? En religiøs lengsel
kanskje, eller lengselen etter å se seg
selv i et nytt lys? Eller er det slik at vi
såkalte godt voksne menn er ”størknet” i
oppfatninger, holdninger og meninger?
Kan vi forandre oss, videreutvikle oss? Jeg
kjenner jeg blir ydmyk når jeg tenker på
de gamle ordensbrødre som har gått foran
og tråkket opp veiene. Samtidig kjenner
jeg en stolthet over å være medlem av vår
Orden. Det oppleves som om jeg så vidt har
begynt å krafse litt i overﬂaten og funnet
noen få svar. Men så er det slik at etter
hvert som en får svar så avføder det nye
spørsmål. Det er antakelig en evigvarende
prosess som ikke stopper opp før en slutter
å stille spørsmål.

Påminnelse fra Broderforeningen i Drøbak
og
Brødrene i Losje VII
Vi ønsker å informere om stiftelsen av ny Losje
på
Oscarsborg Kurs og konferansehotel
24. mars 2007
Hold av datoen til en uforglemmelig helg!
St. Olavposten 3-2006
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Diverse
Provinsiallosje Viken
I forbindelse med stiftelse av Provinsiallosje VIKEN
2.september ønsker vi å informere om at gevinstbord
og loddsalg vil være ved innsjekkingen i Losjelokalene.
Trekning vil foregå umiddelbart etter banketten.
En del av gevinstene ser du på bildet.
Hilsen
Lotterikomiteen

Losje XV
Det har vært en dødens vår i Losje XV Gjøvik. Den 29.
mars mistet vi Broder Aage Jørgen Rognstad (se forrige nummer) Noen måneder senere forlot to andre
Brødre oss etter en tids sykdom.
- Broder Gunvald Baukhol (t.h.) døde 2. mai. Han var
en av våre Charterbrødre og hadde ved sin død over
43 års medlemskap i R.H.K.
-Broder Sigbjørn Ellingsen (t.v.) døde 10. juni. Han ble
opptatt i vår Orden den 19. november 1973 og ﬁkk
således vel 33 års medlemskap.
Vi, Brødrene i Losje XV, føler savnet av våre bortgagne
Brødre og lyser fred over deres minne.
Kansler Losje XV

Pensjonistene i Losje St. Olav XIII - Hønefoss startet i oktober 2004 med formiddagstreff på
de onsdager det ikke er Losjemøter. Vi kaller oss for en pensjonistklubb og har gitt den navnet
Den Gylne Ring.
Tiltaket er blitt godt mottatt, noe som gjenspeiler seg i godt fremmøte.
Klubben er basert på et sosialt samvær, men vi har Ord for dagen, referater og vi tar opp
samtaletemaer som ikke nødvendigvis ikke bør være Losjerelatert, men som kan være emner
noen av Brødrene er opptatt av.
Dagens lunsj blir selvsagt et viktig element på våre møter.
Onsdag 3 mai hadde vi besøk av en lignende klubb i Fredrikstad som kaller seg Det Gylne
Anker og ialt 7 Brødre fra Fredrikstad og 11 Brødre fra Hønefoss koste seg i ﬁnt vær på hytta
til Broder Johnny Berger Olsen ute ved Steinsfjorden. Det ble servert kaffe, rundstykker samt
vaﬂer - praten gikk lett og tiden dessverre så alt for fort som den pleier å gjøre i hyggelig lag.
At vi kunne møtes på denne måten var noe alle tilstedeværende satte meget stor pris på.
Slike formiddagstreff kan være et hyggelig avbrekk i, en for mange, stille pensjonisttilværelse.
Broder Rolf Solheim
sekr

16

St. Olavposten 3-2006

Nyvalgte Drotter i St. Olavlosjene
Losje III Kongsberg, Ivar Hjalland
Losje IV Sarpsborg, Per Liljeberg Monstad
Losje VII Moss, Hans Dahlmann
Losje VIII Larvik, Gunnar Torp
Losje X Skien, Fredrik Torp
Losje XI Sandefjord, Jan Carm
Losje XII Bergen, Thor Henrik Skjelbred

Losje XIII Hønefoss, Knut-Olav Sunde
Losje XIV Kristiansand, Fredrik M. Engebrethsen
Losje XVII Stavanger, Morten Armand Nielsen
Losje XIX Trondheim, John Erik Alvestrand
Losje XXII Stiklestad, Klaus Myran
Losje XXIII Otta, Aage Brenna
Losje XXVI Eidsvoll, Tom Mortvedt

Vi ønsker de nyvalgte Drotter lykke til i deres ansvarsfulle verv.
Olsok – lørdag 29. juli 2006.
For første gang arrangerte Losje St. Olav XVI,
Hamar, en markering av Olsok lørdag den 29. juli på
Utvandrermuseet i Ottestad. Markeringen startet i
museets kirke med 38 deltakere fra Hamar og Losje St.
Olav XXVI, Eidsvoll, samt inviterte gjester fra Sons of
Norway.
Etter en enkel åpning var det en liten gjennomgang
om den historiske personen Olav Haraldsson
før legenden om Olav den hellige ble lest og
ordenssangen sunget. Deretter fulgte musikalske
innslag, lesing av en Prøysen-vise og en orientering om Sons of Norway ved distriktspresident Ole
Hillestad, Oslo. Han berørte også den første tiden i USA med stiftelsen Nora. Etter innslag med en
allsang og musikk, bl.a. en olsok-salme, fortalte museets daglige leder, Knut Djupedal, om hvordan
kirken kom fra Oak Ridge i Minnesota til museet, oppføringen og istandsettingen. Etterpå tok han
deltakerne med på en omvisning i museets samlinger.
Arrangementet ble avsluttet med en enkel servering. Under kaffen holdt kapellan Hogne Midgard
et godt innlegg om den religiøse Olav den hellige.
Losje St. Olav XVI retter en takk til alle deltakere og bidragsytere til arrangementet. En spesiell
takk går til direktør Djupedal og Utvandrermuseet, som åpnet dørene sine for losjen og bidro til
gjennomføringen av Olsok-markeringen.
Broder Harald Haug, Losje XVI

Uteglemte annonser:
Redaksjonen beklager at tre annonser fra Losje XX Haugesund ble uteglemt i annonsebilaget i forrige nummer. Vi gjør det herved godt igjen:
LEO JACOBSEN - ENTREPRENØR, Tlf.p. 52832017 m. 97 18 99 09
A. Thuen - BLIKKENSLAGERMESTER, Innh. Olav M. Tollaksen, Tlf. 52 72 25 68
NATUR PARTNER ANS, Mijøv. prod. for helse og desinﬁsering. Spesial-olje-fett og smøremidler m + egenskaper
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Losjenes møtestart høsten 2006:

Gode
Ordensbrødre.
Møt fram på
møtene!
18

Losje I Drammen
c/o Bent R. Jørgensen, Vinnesgt. 33,
3057 Solbergelva.
Møtestart høsten 2006: 4. september
---------Losje II Oslo
Brobekkvn. 51, 0598 Oslo
Møtestart høsten 2006: 21. august
---------Losje III Kongsberg
c/o Ivar Hjalland, Henrik Ibsensv. 8B,
3617 Kongsberg
Møtestart høsten 2006: 21. august
---------Losje IV Sarpsborg
Postboks 462, 1703 Sarpsborg
Møtestart høsten 2006: 31. august
---------Losje V Fredrikstad
Postboks 152, 1601 Fredrikstad
Møtestart høsten 2006: 30. august
---------Losje VI Halden
Postboks 545, 1754 Halden
Møtestart høsten 2006: 24. august
---------Losje VII Moss
Postboks 547, 1505 Moss
Møtestart høsten 2006: 28. august
---------Losje VIII Larvik
c/o Åge Christensen, Linstråvn. 1,
3261 Larvik
Møtestart høsten 2006: 31. august
---------Losje IX Tønsberg
Postboks 2119, 3103 Tønsberg
Møtestart høsten 2006: 30. august
---------Losje X Skien
c/o Arild Sagli, Malmv. 37, 3727 Skien
Møtestart høsten 2006: 6. september
---------Losje XI Sandefjord
Postboks 57, 3201 Sandefjord
Møtestart høsten 2006: 22.august
---------Losje XII Bergen
Postboks 538, 5806 bergen
Møtestart høsten 2006: 21. august
---------Losje XIII Hønefoss
Postboks 36, 3501 Hønefoss
Møtestart høsten 2006: 23. august

Losje XIV Kristiansand
c/o Fredrik M. Engebretsen, Palladiumv.
16C, 4629 Kristiansand
Møtestart høsten 2006: 23.august
---------Losje XV Gjøvik
Postboks 1110, 2806 Gjøvik
Møtestart høsten 2006: 21. august
---------Losje XVI Hamar
Postboks 91, 2301 Hamar
Møtestart høsten 2006: 24. august
---------Losje XVII Stavanger
c/o Ove Årthun, Åsvn., 4016 Stavanger
Møtesart høsten 2006: 22. august
---------Losje XVIII Lillehammer
Postboks 529, 2603 Lillehammer
Møtesart høsten 2006: 31. august
---------Losje XIX Trondheim
Postboks 130, 7001 Trondheim
Møtestart høsten 2006: 7.september
---------Losje XX Haugesund
Postboks 760, 5503 Haugesund
Møtesart høsten 2006: 1. september
---------Losje XXI Voss
Femmælen 13, 5710 Skulestadmo
Møtesart høsten 2006: 11. september
---------Losje XXII Stiklestad
c/o Klaus Myran, Kalv Arnesonsgt. 11,
7650 Verdal.
Møtestart høsten 2006: 29. august
---------Losje XXIII Otta
c/o Oddmund Lillegård, Nedre Slåen, Sjoa,
2670 Otta
Møtestart høsten 2006: 7. september
---------Losje XXIV Arendal
Postboks 55, 4801 Arendal
Møtestart høsten 2006: 30. august
---------Losje XXV Steinkjer
Postboks 2088, 7708 Steinkjer
Møtestart høsten 2006: 24. august
---------Losje XXVI Eidsvoll
c/o Olav Rygg, Carsten Ankersv. 21,
2074 Eidsvoll Verk
Møtesart høsten 2006: 28. august
St. Olavposten 3-2006

Vi ønsker nye Brødre velkomne i vår Orden:
Losje XVII
Losje IV
Losje IV
Losje IV
Losje IX
Losje XIV
Losje XXIII
Losje XXIII
Losje XXIII
Losje XXIII

Løge, Arne
Kristiansen, Glenn Ottar
Melnes, Leif Andreas
Gundersen, Tore
Hansen, Glenn
Knutsen, Yngvar
Kleiven, Per Kristian
Nyheim, Nils Lennard
Nielsen, Hans Arne
Aateigen, Alv Thorolf

30.05.2006
13.05.2006
13.05.2006
13.05.2006
03.05.2006
03.05.2006
20.04.2006
20.04.2006
20.04.2006
20.04.2006

Brødre som har gått bort:
Ellingsen, Sigbjørn Losje XV
Født 02.09.1924 Død 10.06.2006

Kristoffersen, Gunnar Losje I
Født 16.08.1921 Død 15.05.2006

Sagvolden, Richard Arne Losje III
Født 31.03.1924 Død 04.06.2006

Baukhol, Gunvald Losje XV
Født 27.06.1917 Død 02.05.2006

Vi lyser fred over deres minne
St. Olavposten 3-2006
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RETURADRESSE:
RHK-Norge
St. Olavposten
Postboks 1110
2806 Gjøvik

Kjære Broder
Kjære Broder, kan du låne meg smilet dit nå?
Da blir min himmel både skyfri, klar og blå.
Når smilet blir borte blir dagene og nettene så tunge,
det blir mer besværlig å leve både for eldre og unge.
Kjære Broder, kan du låne meg handa di nå?
Du har så mye å gi når livet mitt har gått i stå.
Din hjertevarme hånd får mitt hjerte til å beve,
jeg blir lykkelig og glad, jeg får sånn lyst til å leve.
Kjære Broder, kan du låne meg foten din nå?
Da blir min vandring i mørket mye lettere å gå.
Med din hånd i min fornemmer jeg å gå i dine sko,
på veien mot lyset ser jeg det jeg før i livet ikke forsto.
Kjære Broder, kan du låne meg tankene dine nå?
Losjens høye mål og mening blir mye bedre å forstå.
Når vi deler våre gode tanker i sorgen og i gleden,
og gir det beste av oss selv, da styrker vi broderkjeden.
Skrevet av Broder Arild Gunnerød. Fremført under Losje St. Olav XIII’ 50 års jubileum

