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EN PÅMINNELSE FRA 
BERGEN

Lørdag 12. november 2005
feirer losje XII Bergen

sitt 50 års jubileum.

Sett foreløpig av tid og avvent nærmere orientering med invitasjon.

Med Broderlig hilsen losje XII, Bergen

LOSJE ST. OLAV XX HAUGESUND
INVITERER TIL 25 ÅRS JUBILEUM

LØRDAG 1. OKTOBER 2005

Dersom det blir stor påmelding av tilreisende Brødre, vil det bli arran-
gert Brodertreff fredag 30. september.

Dette er en forhåndsinformasjon, slik at tidspunktet allerede nå kan avmer-
kes i kalenderen, og invitasjon med detaljert program, priser og påmelding 

vil bli sendt alle Losjene i løpet av våren.

Hjertelig velkommen til Haugesund.

Med Broderlig hilsen
Leif Jørgensen
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Riksdrott 
Ole Jørgen Andresen
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Gode Ordensbrødre!

Vinteren er over oss og årstiden har festet sitt kalde grep om natur og men-
nesker. Værgudene har på sitt vis atter påminnet vår kystbefolkning at livet 
langs vår værharde og lange kyst, til tider kan være utsatt for ekstreme for-
hold.
Jule- og nyttårsfeiringen, som for de fleste ble innledet på tradisjonelt vis, 
fikk et helt annet innhold enn man hadde forventet seg og resultatet av 
naturkreftenes ufattelige ødeleggelser har sjokkert en hel verden. Katastro-
fens omfang er så enorm at ingen lar seg være uberørt over de lidelser og 
mange tragedier som har fulgt i kjølvannet til denne marerittaktige hen-
delse.
Ufattelig mange er direkte berørt av denne katastrofen og behovet for nød-
vendig hjelp er uhyre stort. 
Vårt land har vært sitt ansvar bevisst, både befolkning og myndigheter har 
samlet seg og gitt store beløp til nødhjelp for de rammede land. Også vår 
Orden har Brødre som har blitt rammet av denne katastrofen og våre tanker 
går til dere alle. 
Losje St. Olav I har tatt initiativ til en giveraksjon innen vår Orden og har 
bevilget kr. 100,00 pr. Broder. Vi har fått melding om at Losje VII også 
yter det samme beløp pr. Broder. Riksrådet, som er glad for at Losjene støt-
ter opp om dette initiativet, har på sin side bevilget kr. 10000,00. 
Det er vårt håp at Losjene, hver på sin måte, finner mulighet til å følge 
Losje I`s initiativ.

Vårterminen er innledet med tøvær og mitt inntrykk er at det også i vår 
Losjehverdag blåser de milde vinder og bereder grunnen for det gryende 
liv. Losjene har benyttet høsten og den første del av vinteren til å finne 
frem til egnede kandidater og vi ser av referatene at det er gledelig mange 
som har takket ja til å bli en Broder i vår Orden.
Det er også gledelig mange av de etablerte Brødrene som søker innvielse 
i de nye Gradsavsnitt. Gjennom stiftelsen av Provinsiallosje Borgar av St. 
Antonius til Ordenen Riddere av Det Hvite Kors, består avsnittet St. Anto-
nius av en Hovedlosje og to Provinsiallosjer.
Den høytidelige Stiftelsen av den nye Provinsiallosjen fant sted i Sarps-
borg 15.01.05 og ble forbilledlig utført av Hærmester Tormod Fjære og 
hans dyktige Embedsmenn.   
Embedsmennene i den nye Provinsiallosje, under ledelse av Hærmester 
Tormod Carlsen, kunne samme dag innlemme 10 Brødre fra Østfold i 5. 
Grad og med denne handling ble det satt en stilfull og verdig ramme rundt 
et flott arrangement som vil bli husket lenge blant Brødrene i Østfold.  

Riksrådet har satt i gang arbeidet med å samle alle Ritualer som blir 
anvendt i St. Olavlosjene i nye Ritualbøker. Ved å legge inn alle nye Ritua-
ler i riktig rekkefølge håper vi de nye bøkene vil tilfredsstille de fleste 
behov. ”De små tekster” vil bli mer informative og utfyllende enn dagens 
og vi håper og tror disse vil bli et fint verktøy for Embedsmennene.

Tiden for installasjoner i de enkelte Losjer nærmer seg og Rikslosjens 
Embedsmenn ser frem til å besøke Losjene, treffe nye Brødre og forsterke 
gamle relasjoner.
Frem til den tid, ønsker vi Brødrene og alle våre Losjer, lykke til med det 
spennende og givende Ordensarbeidet.

Ole Jørgen Andresen, Riksdrott.

Forsiden: Middelalderens 
byggearbeidere. Fra andre 
halvdel av 1400 tallet.

60 år
22. februar 2005

Vi gratulerer!
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Den nye Seglbevarer i Provinsiallosje Borgar Broder Leif Kristiansen opp-
summerte forhistorien slik i sin beretning:
Vi er i dag samlet her i vårt møte nr. 1 i Provinsiallosje Borgar av St. Anto-
nius til Ordenen Riddere av Det Hvite Kors.
Provinsiallosje Borgar har i dag gjennomført Opptakelse av 11 nye Rid-
dere i 5. Grad. , slik at vi nå er 46 Riddere i Provinsiallosje Borgar. Blant 
disse er det også 3 Riddere som innehar 33. Grad. Videre er det 8 Riddere 
i 9. Grad. , 1 Ridder har 8. Grad og 1 Ridder har 6. Grad. 
Det er nå nesten 8 år siden Riddere fra St. Olav Losjene i Østfold sammen 
med Riddere fra de øvrige St. Olav Losjene møtte på Rudshøgda 7.-9.mars 
1997 til den første samlingen for å utrede prosjektet Veien Videre. Interes-
sen for dette arbeidet skulle vise seg å være stor blant Ridderne også fra 
Østfold. Gjennom forskjellige arbeidsgrupper ble disse gitt mulighet til å 
medvirke i- og påvirke prosessen videre.

Etter hvert ble det nødvendig å starte arbeidet med utvelgelse, opplæring 
og opptakelse av Embetsmenn. Blant disse Embetsmennene var Riddere 
fra Østfold Losjene godt representert.
Dette arbeidet førte fram til Stiftelse av Hovedlosjen av St. Antonius til 
Ordenen Riddere av Det Hvite Kors den 11. mars 2003 i Sarpsborg.

Provinsiallosje Trøndelagen ble stiftet 7. februar 2004 som den første Pro-
vinsiallosje i Norge.
Denne begivenheten gav Ridderne fra Østfold inspirasjon til å starte son-
deringer med det formål å undersøke mulighet og grunnlag for å starte en 
Provinsiallosje i Østfold. (Rode Folden) 

En styringsgruppe bestående av Rodeleder Tormod Carlsen Losje VII 
Moss, Br. Helge Bjerke Losje VII Moss og Br. Leif Kristiansen Losje V 
Fredrikstad, begynte arbeidet med å kartlegge interessen og mulighetene 
for å starte en Provinsiallosje i Rode Folden, hvor også Losje II Oslo var 
med. 
Det skulle vise seg at St.Olavlosje II Oslo så det mer naturlig å være knyt-
tet til Rode Viken.
Dermed ville Provinsiallosjen Borgar i dag bestå av St. Olavlosjene nr. IV 
Sarpsborg, V Fredrikstad, VI Halden, og VII Moss.

Sonderingene var fort unnagjort. Alle Brødrene i St. Antonius innenfor vår 
Rode svarte et klart Ja på spørsmålet om vi skulle søke om å opprette en 
Provinsiallosje i vår Rode.
Søknaden ble sendt Hovedlosjen v/ Hærmester Tormod Fjære med forslag 
til hvem som burde bekle de enkelte embeter som Embetsmenn i Provinsi-
allosjen.
Med det positive svaret fra Rådet i Hovedlosjen, kunne nå arbeide med å 
fremskaffe utstyr og planlegging av selve stiftelsesmøte intensiveres.

Provinsiallosje Borgar 
En ny Provinsiallosje i St. Antonius er stiftet i Sarpsborg.

Embetsmenn i Provinsial-
losje Borgar 
Hærmester: Tormod Carlsen
Årmann: Helge Bjerke
Seglbevarer: Leif Kristian-
sen
Stattholder: Knut E. Lykken
Prelat: Knut Leira
Marskalk: Øystein Sverre 
Anderson
Marskalk: Tor Ole Hanssen
Kantor: Christer Clausen
Vokter: Per Liljeberg Mon-
stad
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Til nå hadde Rode Folden vært arbeidsnavnet vårt her i Østfold. Det var 
imidlertid blitt fremmet et ønske om endring av navnet etter at Losje II 
Oslo ikke lenger var med i vårt område.
Det forslaget alle kunne samle seg om var BORGAR. 
Arbeidsoppgaver ble nå fordelt mellom Embetsmennene i St.Antonius- og 
St. Mikaelridderne.
En oversikt over nødvendig utstyr ble utarbeidet og kostnader beregnet inn 
i budsjettet. Det har hele tiden underveis i fremskaffelsen av vårt utstyr 
vært god kontakt med Hovedlosjen og Utstyrskomiteen, og gode råd og 
tips har vi også mottatt fra Provinsiallosje Trøndelagen.
Det meste av utstyret som Provinsiallosje Borgar til nå har skaffet tilveie, 
er enten laget eller sponset av Embetsmennene. Andre Riddere har også 
gitt verdifulle bidrag i form av gaver. Noe utstyr har vi imidlertid måttet 
låne, men vi regner med at Rådene i St. Olavlosjene i Østfold etter hvert vil 
støtte opp om Provinsiallosjen Borgar og yte sine bidrag i form av gaver til 
utstyr.
Det gleder oss at hele 85 St.Antonius og St.Mikael Riddere fra 16 av våre 
26 St.Olavslosjer i Ordenen Riddere av det Hvite Kors kunne være med oss 
på denne Stiftelsesdagen.
Med dagens Stiftelsesmøte er målsettingen om å stifte Provinsiallosje 
Borgar nådd.

--------------

Høyverdige Riksdrott Broder Ole Jørgen Andresen nevnte i sin tale til den 
nye Provinsiallosje at han som Riksdrott og østfolding var glad og stolt 
over det som hadde skjedd. Han kom inn på den sterke viljen til å gjen-
nomføre prosjektet som hadde kommet til syne bland Brødrene i Østfold. 
Vider sa han:

Jeg har en bestemt følelse av at denne begivenhet vil virke som en vita-
mininnsprøytning i- og vitalisering av arbeidet med å berike våre møter. 
Gjennom at flere Brødre får utvidede kunnskaper om Ordenens opprin-
nelse, dens formål og målsetting skapes en forventning om at de økede 
kunnskaper om våre symboler og vår symbolikk vil inspirere Brødrene i 
St. Antonius og St. Mikael til å utdype for Brødrene i Symbolgradene hva 
som ligger gjemt i våre vakre symboler.

Brødre Riddere: Rett ryggen, løft blikket og vær stolt over at du er en 
Ridder - Ridder av Det Hvite Kors. 
Det var også en klar oppfatning i Broderskaren om at det måtte være noe 
mer i våre symboler og symbolikk som ikke var avdekket for oss og som 
ville bringe oss nye opplevelser og skape større dimensjoner i vårt Ordens-
arbeide.
Dette har vi til fulle fått oppleve i dag og jeg gleder meg over 
vakre opplevelser og sterke inntrykk under dagens stiftelsesmøte, 
og Provinsiallosje Borgars første ordinære møte.
Samtlige aktører har all mulig grunn til å være stolte av hva de 
har bidratt med og jeg er viss på at de av de tilstedeværende som i 
dag tok steget inn Ordensavsnittet St. Antonius vil gjemme denne 
dagen dypt i sitt hjerte.

På vegne av Rikslosjen gratulerte han alle med dagen som så 
absolutt var til det beste for Ordensavsnittet og vår Orden.
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Jeg sitter halvt døsende etter middagen, lett henslengt i godstolen. Med 
fjernkontrollen tar jeg det daglige trykket på den knappen som bringer 
nyhetene inn i stua, eller skal jeg si: som tar meg ut i verdens alvor, styre 
og stell, eller var det dårskap vanstyre og uorden jeg mente? Det er lett å 
både tro og tvile.

Jeg kvekker til midt i et innslag som handler om at konsernleder i Orkla har 
fått sparken. Han har vært sterkt uønsket av sitt overordnende styre. Har 
han ikke vært flink nok til å ”levere resultater”, eller er det andre som i sin 
ekshibisjonismetrang eller maktiver ser sine interesser bedre tjent med at 
en annen overtar stillingen? Mye kan leses mellom alle ord som renner ut 
av munnen på de intervjuede, men uansett hvor lite flink og uønsket den 
utstøtte har vært, så blir han i alle fall belønnet med 110 millioner kroner i 
avskjedsgave, samt 28 millioner i etterlønn.

Som i voldsomme kontrastbilder tenker jeg på de stadig flere meldinger 
fra kommunalt styre og stell rundt omkring der vi hører om nedskjæringer 
til et minimum i pleie og omsorg for trengende og nødlidende mennesker. 
Det finnes ikke penger til slikt. Heller ikke fikk de av disse trengende, som 
kom fra et yrkesaktivt liv, noen avskjedsgave den dagen de måtte tre til side 
fordi de ikke lenger dugde. I min tro og tvil vakler jeg mellom å godta at 
slik er det bare, eller er det slik at disse medmenneskene blir nedprioritert 
fordi de ikke produserer økonomisk overskudd av den innsats kommunen 
må gi dem? Du og jeg, og andre sammen med oss, har valgt et samfunn der 
vi i fellesskap skal ta ansvar for pleie- og omsorgstrengende, men nå vil vi 
altså ikke lengre bidra i særlig grad fordi det ikke gir økonomisk gevinst. 
Vi vet vel alle at trengs det slik innsats, så er det i hvert fall ikke penger det 
står på i vårt land. 

I intervjuet med den som er valgt til å overta stillingen som konsernleder i 
Orkla får vi høre at han går til oppgaven med glede, men at det blir tøft å 
leve opp til forventningene om hvilke resultater han skal levere. Hva mer 
mener han…? Nei det kom ikke noe mer fra den munnen. Ikke noe om 
menneskelig ansvar for et samfunn bestående av deg og meg og våre med-
mennesker i nåtid og fremtid. Ikke noe om å spille en rolle for omverden i 
kraft av den mulighet som ligger i å lede et gigantkonsern. Hva? Nei! 

Tanker fra TV-stolen om tro og tvil.
Av Broder Nils G. Roen, Losje XXVI Eidsvoll



7

Jeg håper det kan komme noe om slike tanker når vedkommende etter 
hvert begynner å virke. Eller blir det innadvendte økonomiske hensynet til 
bedriften og dens eiere det eneste mål han skal prestere noe mot? Jeg får 
leve videre i tro og tvil.

I min lille firmahverdag har vi akkurat avsluttet varetelling av vårt lager og 
våre eiendeler. Årsresultatet begynner å vise seg. Det interessante er hva 
som blir igjen på bunnlinjen i regnskapet. Alle er vi opptatt av det. Vi har 
sagt opp en medarbeider i regnskapsåret. Det vil nok gi seg positivt utslag 
i resultatet og på den potten eierne skal disponere. Dette påvirkes jo også 
av hvor flinke vi har vært til å bidra minst mulig til fellesskapet, det vil si 
å betale et minimum av skatt.

Mens jeg tenker på denne sammenhengen mellom vår lille verden og de 
”store gutta’s” store verden, slår en reportasje om videre utvikling i ”smø-
resaken” i Vinmonopolet mot meg fra skjermen. I går gjaldt reportasjen 
noe lignende i Forsvaret. Er det blitt bortimot dagligdags med juks og grå-
soneaktiviteter der hvor det handler om posisjoner, makt og penger? Og er 
det blitt så vanlig at vi etter hvert aksepterer at slik er det bare?

Jeg er i villrede om hva jeg egentlig skal mene om dette, og hvorfor jeg 
sitter her og skriver dette akkurat nå. Vil det være slik at verden ter seg på 
denne måten til alle tider? Er det bare fånyttig idealisme å tro på det rett-
fordelte samfunn? Vil alltid noen måtte bidra i alle sammenhenger, mens 
andre kan forlate arenaen med fordeler og uten rift i huden selv om de har 
”tapt kampen”?

Gjelder materialistiske fordeler foran menneskelig hensyn i alle sammen-
henger? Er mitt syn for snevert? Forstår jeg sammenhenger godt nok? At vi 
vil ha ulike levekår forstår jeg, men må forskjellene være så dramatiske?

Vi gjør oss vel alle slike tanker innimellom. Spørsmålene blir kanskje like 
mange som det er spørsmålsstillere, og svarene sikkert like mange. Hvis 
det nå finnes noen svar da!

Så tenker jeg:
Har jeg fått noen hjelp i forhold til dette som Broder i Ordenen RHK? Ser 
jeg etter den lærdom jeg har fått der også andre verdier for mitt liv enn 
de som kan måles i materielle verdier? Kan kanskje ånd og materie leve 
sammen i god fordeling? Jeg ser klart holdninger som jeg ønsker å veie 
mot hverandre:
Nestekjærlighet kontra egoisme.
Måtehold kontra økende grådighet og ustyrlig forbruk.
Rettferdighet kontra skjevfordeling av muligheter og ressurser.

Jeg forventer ikke å finne ”riktig” svar på disse tankene noen gang, men 
jeg er glad for at mitt medlemskap i Ordenen RHK har gitt meg en trang 
til å gjøre meg opp bevisste tanker og holdninger. Og med dette krevende 
samfunn pressende på rundt meg hele tiden tror jeg kanskje det er helt nød-
vendig med bevisste tanker om dette for at jeg skal kunne oppfylle noe av 
det jeg har lovet mine Brødre og andre Medmennesker.
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Hvis vi av og til kunne lene oss litt til hverandre, og støtte opp om hveran-
dre i tanker, ord og gjerninger. 
Av og til møte et smil med et smil hos din neste, et smil som sier: ”Jeg 
vil deg vel – vi er mennesker sammen.” Eller også ganske enkelt å forstå 
hvorfor din neste ikke kan smile. 
Vi vet alle at det kan være vondt å være menneske i blant, men det kan også 
være usigelig fint og stort når vi møter nærhet, varme og medmenneskelig-
het. 
I så henseende bærer vi vårt ansvar alle sammen.
Det å være Bror i St. Olav stiller store krav til hver enkelt av oss. Vi skal 
forsøke å leve opp til det våre ritualer lærer oss, og leve etter det.
Vi må alltid ha for øye å hjelpe hvor vi kan og støtte hvor vi makter – 
etter beste evne. Vi må aldri være tilfreds med oss selv, for da stopper vi 
utviklingen til å bli et bedre menneske. 

En Olavsbroder blir bedømt etter sin måte å omgås andre mennesker på, 
han skal møte alle med anerkjennelse, respekt, forståelse og ansvar. 
Dette inngir tillit - som ikke skapes av de store ord – men synliggjøres 
gjennom følelse, opplevelse og handling.
Det er godt å føle andres tillit. Vi gledes ved det og vi styrkes ved det. 
Vi føler at vi betyr noe når det blir vist tillit til oss. 

Tenk om vi kunne gjøre et annet menneske vel ved å vise det vår tillit. 
Hvor mange vennskapsforhold, ekteskap og hvor 
mange familier har ikke blitt splittet og oppløst 
fordi det ikke vises tillit. 
Hvor mange tredjepersoner, voksne og barn har 
måttet lide fordi to mennesker ikke har vist hver-
andre tillit.
Toleranse og tillit er sterkt bundet til hverandre – 
de er liksom avhengig av hverandre.

 I vårt samkvem med våre medmennesker, som 
har andre meninger enn våre egne, bør vi legge for 
dagen et slingringsmonn, en takhøyde eller roms-
lighet - som et gjensidig tillitsforhold krever og 
inviterer til. 
Det betyr ikke at man skal kaste alle sine menin-
ger og holdninger over bord, for helt å underkaste 
seg andres. 
Å tolerere sier litt om å strekke seg litt lenger mot 
vår neste, forsøke å fire litt på egne kjepphester. 

Riksskalds innlegg på Drottmøtet 2004 (2)

Dette er andre, og avsluttende 
del av Riksskalds innlegg 
på Drottmøtet i Sandefjord 
30.10.04.  Innlegget er noe 
redigert og forkortet (red.)
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Tenk om vi kunne komme hverandre så nær at vi kunne tolerere at det er 
en forskjell mellom oss, et lite spillerom i meninger.
Gi dine Brødre og medmennesker et godt varmt håndtrykk både i glede og 
sorg, det sier mange ganger mer enn ord. 

Vi skal vise i handling at vi lever etter vårt hovedsymbol og har det som 
rettesnor. Det betyr at vi skal prøve å være rettferdige i alt. 
Vi skal se enhver sak med våre egne øyne og ikke gjennom andres. 
Våre øyne skal være et speil av vår kunnskap om saken og gi uttrykk for 
vår innerste følelse og samvittighet.

La våre tanker og vårt hjertelag ligge bak de holdninger du synliggjør mot 
Brødre og alle medmennesker.
Som barn fører vi en sorgløs tilværelse, men som voksne får vi bedøm-
melseskraft og rettferdighetssans. 
Da skal vi granske oss selv og sette rettferdighetens stempel på det vi 
gjør. 

Vi skal ikke glemme våre egne feil, men la andres feil få hvile i fred – ikke 
snakke om andres synder for vi er syndere selv. 
Den som forfekter rettferdighet, men handler urettferdig er ikke i pakt med 
Ordenens intensjoner. 

Vær en god Olavsbroder og du vinner seier i din fremtreden.
Medmenneskelighet, hjertelag, toleranse, sannhet og nestekjærlighet. Uten 
ettertankens bevissthet for slike sterke begreper, blir dette lett tomme ord 
og forslitte fraser som passerer gjennom velkjente tekster og rituelle hand-
linger uten den rette grobunn til stede.

Vi innbys på våre møter til å delta i dagens arbeid. 
Hvor mye av dette dagens arbeid som vi innbys til, har fått sete i våre sinn? 
I hvor stor grad er vi åpen og mottakelig for nettopp å gi symboler og ritua-
ler den påvirkningskraft og forpliktende mening de skal ha? 
Hvor mye av dette bringer vi med oss ut av hallen og inn i hverdagen?
I losjehallen svinner lyset og stjernehimmelen viser seg. Det er betagende 
og vakkert. 

Men la oss prøve å legge en dypere symbolikk også 
i dette:
På samme måte som dagslyset skjuler stjernehim-
melens skjønnhet, på samme måte skjules vårt sinns 
stjernehimmel av stress, uro, materialisme og selv-
opptatthet.
Som i naturen, som i losjehallen, har menneskesin-
net en daghimmel og en natthimmel. 

Men for å oppleve denne sinnets stjerneklare himmel 
der de virkelige, ekte og varige verdier kommer til 
syne, 
kreves det et bevisst åndelig arbeid for stillhet, kon-
sentrasjon og indre ro.
Mine brødre, la oss gå til ”dagens arbeid” med dette 
høye mål for øye: En mer gjennomgripende forstå-
else av våre symboler og ritualer som et middel til 
åndelig og sjelelig vekst i hver enkelt av oss.
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Husker du 8. juni 2004?  Det var den dagen vi kunne følge den vel seks 
timer lange Venus-passasjen.  Den neste passasjen blir i år 2012, men uten 
at hele passasjen blir synlig hos oss.  Ingen av oss som lever i dag vil være 
tilstede neste gang fenomenet fullt ut kan beskues fra våre breddegrader.

Dagen ble bedre og bedre – med tanke på det å kunne observere Venus-
passasjen – og arbeidsdagen ble stadig avbrutt med: ”jeg må bare ut en 
tur for å se hvor langt Venus er kommet”.   Ved ett-tiden begynte de siste 
krampetrekningene for å se den lille svarte prikken sige ut av solskiven.  
Så var det over.  Det var det.  

Det er mange tanker man gjør seg etter en slik begivenhet.  For min del 
var ydmykheten mest fremtredende.  Ydmykhet i forhold til det uendelige 
store ”der ute”.   Venus er i størrelse nærmest vår egen Tellus:  95 % av 
jordens radius og 81% av jordens masse.   Når vi ser på solen og får øye på 
den lille svarte prikken som sakte kryper tvers over den nederste sektoren, 
er det snublende nær å tenke at det kunne vært jorden som ble observert fra 
den røde planeten.  Solen er så svær, vi er så små.  Da blir man ydmyk.  

Mennesket har til alle tider studert solen, og blitt fascinert av dens liv-
givende lys og varme.  Solen betyr regelmessighet, orden og gjentagelse/
fødsel, og blir ofte figurert ved hjul, hjulvogn eller hjulkors.  Bildet eller 
symbolikken er lett å se for seg:  eiker som fra et nav blir stråler som fra 
solen, og det hele omkranset av felgen – solringen.  Solmytologi er like 
gammel som menneskets fantasi.  Mytologi basert på solens døgnsyklus 
eller sesongsyklus.  

Hva gjorde du tirsdag 8. juni 2004?
av Broder Einar W. Waage
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Døgnsykluset er særlig tydelig i egyptisk mytologi.  Solen fikk 
forskjellige navn og betydning i løpet av døgnet.  Solskiven var 
guden Aten.  Idet solen står opp er den skarabé-billen Khefri.  Så 
stiger solen mot middagshøyden og blir skaperguden Ra, konge 
og grandiøs.  Senere kommer solnedgangen og natten, og solen 
blir guden Atum. 

Skarabé-billen er også representert i årssykluset. Billen kryper 
fram etter Nilens oversvømmelse og blir en bekreftelse på jor-
dens fertilitet og gjenfødelse.  Dette skjer omkring 22. juni når 
solen beveger seg inne i stjernebildet Cancer eller Krepsen, som 
igjen har symbolet a etter hierglyfen for Khefri.  

1500 år senere finner man en lignende utvikling i Romeriket.  
Denne gangen er det okse-guden Mithras fra Persia, også kalt 
Helios, som assosieres ved stjernebildet Taurus dit solen nådde 
hver vår.  Mithras-guden var kjent for sin styrke og renhet.  Han 
ble således de militæres solgud i en kult som nådde sin høyde i 
det tredje århundre. 
   
Godt med sollys gjør det mulig å se tydelig.  Etter hvert kom det 
”å se tydelig” til å bli brukt i overført betydning.  Sollyset og 
solen kom til å stå for opplysning, profetier eller sannheten: et 
orakel.  Orakelet til Apollo, grekerne sin solgud, var å finne i Delphi.

Apollo assosieres videre i stjernehimmelen med stjernebildet Corvus. 
Dette er det latinske navnet for det Grekerne kaller Ravnen/Kråken, Apol-
los hellige fugl som hadde profetiske evner. Solgudens orakel ble altså 
symbolisert ved en fugl med skarpsyn. 

Den dag i dag lar mennesket seg fascinere av solen.  Om man ikke akkurat 
tilber solen, så studerer man solflekker, solformørkelser (husker du den i 
1954?) og solstråling.  Det skrives dikt og prosa og soltilbedelse benyttes 
på scenen (Riverdance).  Spredte kvasi-religiøse bevelgelser dukker opp 
(f.eks. Solar tempel kulten) for så å svinne hen.

Mon tro de gamle hadde mulighet til å se på Venus-passasjer?  Mon tro de 
ante hva den lille svarte prikken som en dag dukket opp på solen virkelig 
var?  Undret de?  Ble de ydmyke?

Kilder:
Cornelius: Starlore handbook.  Levy: Sky-
watching.  NAS: Astronomi .  Allen: Star 
names.

 

Venus, den nærmeste planet i verdensrommet.

Isis, med solens symbol på 
sitt hode.
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Judas eller de 30 sølvpenger
  av Broder Truls Birkelid

I likhet med alt annet i Bibelen, har også denne delen av evangeliene 
en symbolsk betydning. 

Her må det ligge ett eller annet om å ”sko seg” eller berike seg på 
en annens ulykke.  Hele handlingsmønsteret til Judas førte ham ut i 
elendighet og en grusom død.  La oss se hva mine oppslagsverk gir 
oss:

Kun Johannes sier at Judas var en ”tyv” og at han ”var den som 
hadde pengeskrinet”. (12:6 og 13:29).  I motsetning til de synop-
tiske evangeliene nevner ikke Johannes ”kysset” som skulle indikere 
hvem det var myndighetene søkte.  Men alle evangeliene er enige 
om handlingen.  

Motivene for Judas handlinger kan ikke fastslås ut fra Bibelen.  
Markus og Lukas nevner at myndighetene lovet Judas betaling for 
jobben mens Matteus sier at han fikk tretti sølvpenger med en gang. 

Judas angret, returnerte pengene og hengte seg selv.  Dette har 
Matteus hentet fra den Hebraiske Bibel. (Matteus 26:14-16 og 
27:3-10).  

Myndighetene brukte pengene til å kjøpe ”Blodåkeren” men i Apos-
telgjerningene sies det at Judas selv kjøpte åkeren med sine blodpen-
ger og han døde etter et fall ”hvor kroppen hans revnet så innvollene 
falt ut”.  I henhold til Apostelgjerningene var hans endelikt forutsagt 
i Salme 69:25 og 109:8.
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I henhold til Johannes 13:18 valgte Jesus med vilje Judas slik at 
Skriftens ord skulle oppfylles (Salme 41:9) ved hans svik.  Johan-
nes er enig med synoptikerne at Jesus forutså sviket til Judas under 
det siste måltid, men Johannes etterlater ingen tvil om forræderens 
identitet i det han sier (13:26-27) ”og ikke før hadde han fått det 
[brødstykket] så fôr Satan i ham”.  Lukas tillegger også Satan 
ansvaret for Judas handling (Lukas 22:3).

Beretningene om Judas er varierende, inkonsekvente og influert av 
forfatternes teologiske oppfatninger, troen på oppfyllelsen av profe-
tiene og at Gud med døden straffer de ugudelige.(2.Makkabeerbok 
[ikke i de kanoniske skrifter]) 9:5-12.  Det er derfor svært vanske-
lig å bedømme Judas og hans gjerninger historisk.  Hvorfor nevner 
f.eks. Markus ikke Judas i fortellingen om forræderen?  Men alle 
kilder nevner ham som en av Jesu disipler og kjenner ham som den 
som forrådte Jesus.  Men kanskje ble Judas navn, etter som overle-
veringene økte i omfang, mer og mer beryktet og detaljene om hans 
død mer mot-bydelige.

Når det gjelder pengene, som penger betraktet, kan det være av 
interesse å vite at i de første 1-5 årene av den første jødiske opp-
standen (66-70) preget opprørerne sine egne penger og disse var 
av sølv.  Inskripsjonene er på hebraisk som er ennå et uttrykk for 
nasjonalfølelse og de har inskripsjoner som ”Det Hellige Jerusa-
lem”, ”Sions Frihet” og ”Befrielsen av Sion”.  På myntene var 
det preget symboler som en kalk, tre granatepler, palmegrener og 
andre grener.  Fraværet av personer er opplagt gjort med hensikt. 

Er dette kanskje et signal om ufullkommenheten hos oss alle?  Vi 
kan ikke vite alt, men vi skal i alle fall vite at forbrytelse og svik, 
med eller uten betaling – lønner seg aldri!
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På Generalforsamlingen i Losje St. Olav nr. XVI Hamar den 18. april 
1995, påtok Losjen seg oppgaven med å stifte en ny Losje på Eidsvoll. 
Daværende Rikslendermann, Broder Arnfinn Johan Kristensen, som var 
til stede på møtet, kom med denne anmodningen på vegne av daværende 
Riksråd. Det var bestemt at den nye Losjens navn skulle være Eidsvoll.

Etter dette ble det nedsatt en Eidsvollkomite bestående av Brødrene Aage 
Kristian Hoel, Håkon Petlund og Hans Ødegård. Broder Hans Ødegård 
meldte seg ut av Ordenen den 16. mai år 2000, og Broder Torgrim Holtet 
ble valgt inn i komiteen i hans sted.

Den 31. oktober 1995, ble det første informasjonsmøtet holdt på Nebbenes 
Kafeteria på Eidsvoll. Foruten Eidsvollkomiteen, møtte Brødre fra Losje 
XV – Gjøvik og Losje II – Oslo. Dette tente et håp om et tettere samarbeid 
mellom disse Losjene, og alle øynet en jevn utvikling av den nye Losjen. 
To Kandidater møtte, og disse to ble de første Brødrene fra Eidsvoll som 
ble tatt opp i Losje XVI den 20. januar 1996. Disse to var Brødrene Arne 
Arnesen og Jon Frank.

I tiden som fulgte ble nye Kandidater informert i større eller mindre grup-
per. Noen fattet interesse og ble etter hvert tatt opp i Losje XVI. Vi vokste 
sakte, men sikkert.

Den 7. februar 2002 holdt Losje XVI det første Losjemøte på Eidsvoll, 
i ”egen” Ridderhall i Badeløkka! Til stede her var daværende Riksdrott 
Broder Knut Leira, daværende Riksjarl Broder Truls Birkelid, formann 
i Ordenens Ritualkomité Broder Bjørn Harry Johansen, foruten Brødre 

fra Losje V – Fredrikstad og Losje XV – 
Gjøvik. Tre Brødre ble tatt opp etter et prø-
verituale med bivånende Kandidater. Det 
kan trygt sies at Ridderhallen var fullsatt.

Losje St. Olav nr XVI la i mars måned 
2003 frem, for daværende Riksråd, et his-
toriske grunngitt forslag til Stiftelse av den 
nye Losjen. Stiftelsesdato var foreslått til 
27. november 2004, et forslag som senere 
ble godkjent av Riksrådet.  Komiteen har 
siden arbeidet iherdig med dette målet for 
øye.

På Stiftelsesdagen består Losje St. Olav nr 
XXVI av Ordenen Riddere av Det Hvite 
Kors av 25 Brødre hvorav 16 Brødre i 3. 
Grad, 4 Brødre i 2. Grad og 5 Brødre i 1. 
Grad.

Losje St. Olav XXVI Eidsvoll
Rikskansler beretning

Rådet i St. Olav losje XXVI:
Foran fra v: Jarl Håkon Pet-
lund, Drott Arne K. Arne-
sen, Lendermann Per Ivar 
Lundahl.
Bak fra v: Kansler Jon Frank 
og Skattmester Hans Egil 
Helland
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Broder Ole er helt åndsfrisk og levende opptatt av sin Losje. Han ble opptatt 
i vår orden den 6. Oktober 1952. Samme år som stiftelsen av Losje St. Olav 
IX. Han har fortalt at de ved Losje IX`s oppstart hadde store problemer med 
å få Losjen levedyktig. Problemet var den gangen å få interesserte kandida-
ter med. Broder Ole har fått Losjens 50 års Hederstegn som kan sees på 
bildet bak hans rygg. Han bor i dag på Trelleborg Sykehjem i Tønsberg., 
(Kansler Losje IX)

Broder Ole Holden er født 9. Februar 1904 
i Nordbyen, Tønsberg - hvor han også vokste 
opp.
Broder Ole har hele sitt voksne liv bodd i Tøns-
berg. Han ble ansatt på Kaldnes Mek.Verksted 
som modell snekker, hvor han etter en tid ble 
formann for dette verkstedet. Broder Ole jobbet 
på Kaldnes til han gikk av med pensjonen i 
1971. Den 14. Desember samme år fikk han 
Kongens Fortjeneste Medalje i Sølv.

RHK`s 
Grand old man 100 år!

Hjertelig takk for den 27. november 2004!

Brødrene i Losje St. Olav XVI Hamar og Losje St. Olav XXVI Eidsvoll vil 
på det aller hjerteligste rette en takk til alle brødrene som ved sin tilstede-
værelse,  flotte gaver og gode tanker bidro til at stiftelsesdagen på Hurdal-
sjøen Hotell for den nye Losjen på Eidsvoll, ble en hyggelig og fantastisk dag.  
Vi takker også for den flotte responsen på vårt loddsalg, slik at vi fikk et godt 
bidrag til vår økonomi.
Gunnar Jørgensen    Arne Kr. Arnesen
Drott       Drott
Losje St. Olav XVI    Losje St. Olav XXVI
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JUBILEUM I SANDEFJORD!

Losje St.Olav XI Sandefjord
inviterer til

50-års-jubileum lørdag 2. april 2005.

PROGRAM:

Losjemøte i 1. Grad avholdes i
Odd Fellow`s lokaler kl.16.00.

(Mulighet for enkel bespisning for damene samme sted 
mens Losjemøtet avholdes.)

Cocktail serveres kl.18.30 på Rica Park Hotell.
3 retters jubileumsmiddag kl.19.00 

med etterfølgende dans til levende musikk.

PRIS FOR FESTMIDDAG KR. 550,- PR. PERSON.

Bindende påmelding med innbetaling til Kontonummer: 6272 5681459
Losje St.Olav XI v/Jan Carm, Syd Georgiagt. 4, 3238 Sandefjord

Frist: 11. mars 2005.
OVERNATTING:

Kan avtales direkte med Rica Park Hotel på telefonnummer 33 44 74 00.
Pris for enkeltrom m/frokost kr.800,-.

Pris for dobbeltrom m/frokost kr.1.010,-.

Invitasjon sendes også den enkelte Losje direkte.

Hjertelig velkommen til Sandefjord!
Med Broderlig hilsen Jubileumskomiteen.
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Tanker om opptak i Losjen.

Jeg vil gjerne komme med noen tanker om mit opptak I Losjen.
Den 20-11-2003 ble Broder Otto Winther og jeg tatt opp i Losjen. Under 
middagen som fulgte kom Broder Otto med et utsagn som jeg syntes var 
svært interessant.

Vi mennesker går gjennom tre stadier. Vi blir født, vi lever og vi dør. Vi 
merker ikke at vi blir født, vi gruer oss til å dø og vi glemmer å leve.
Jeg synes det er mye sannhet i det at vi glemmer å leve, og jeg ser utsagnet 
som en kontrast til selve opptagelsen i Losjen.

Jeg mener at det er to årsaker til at vi glemmer å leve. En av årsakene er 
at vi lever i en hektisk tid. Vi står på hele tiden, og har knapt nok tid til å 
sette oss ned og slappe av.

Det verste er imidlertid å tenke på alt vi synes vi burde gjort, men som vi 
ikke får tid til. Det kan lett føre til både stress og sykdom.
Den andre årsaken er at vi glemmer å sette pris på det vi har. Det er så lett 
å fokusere på det vi ikke har, og så tar vi det vi har som en selvfølge.

Hver morgen står vi opp fra en god og varm seng. Vi går ut på badet, 
vasker oss, barberer oss og dusjer i rent og varmt vann. Vi går på kjøkkenet 
og spiser en god frokost. Men i hvilken grad tenker vi på hvor heldige vi 
er som har alle disse godene, og i hvilken grad tar vi det som selvfølge 
fordi vi har det hver dag? Det samme forholdet har vi kanskje til våre nær-
meste?

Så derfor kjære Brødre! Dersom dere er glad i noen, så 
si det til dem. Dersom dere setter pris på noen, så vis 
det med både ord og handling.

Hva opplevde jeg så da jeg ble tatt opp her i Losjen? 
Jo, jeg opplevde at alle Brødrene ønsket meg velkom-
men både med en hyggelig kommentar og med et fast 
håndtrykk. Det viste at dere bryr dere om hverandre.
Og dere viser det med både ord og handling.

Jeg takker for at jeg har fått bli med i Losjen, og håper 
at jeg kan være til nytte og glede for mine Ordensbrø-
dre.

Losje St.Olav IV, Sarpsborg.
Odd Andersen
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Indianerne sier ofte at tiden kommer i stedet for at tiden går. Tiden kommer 
ikke, den løper i fra meg som en galopperende hest. Du dør så sakte at du 
tror du lever.

Tid er noe jeg ikke har for mye av. Jeg har ikke tid til meg selv lenger. Det 
er som en fiskestim der jeg er den tregeste fisken. De andre svømmer fort 
og jeg får ikke tid til å spise for den tiden bruker jeg til å ta igjen de andre. 
Men jeg må spise, jeg må hvile og er nødt til å ta meg tid.

Når jeg sier tid, så tenker jeg på en klokke. Sekundviseren går og minutt-
viseren drar seg lenger og lenger ut i livet. Tiden tikker og takker og går. 
Tiden er som en skilpadde når vi er på skolen, men den er som et jetfly når 
vi har fri! Tiden stopper aldri selv om klokkene stopper en gang i blant. Jeg 
ligger i sengen og hører klokken ringe. Nå er det en helt ny dag i vente! 
Tiden er ikke bare klokka som tikker. Tiden løper og løper og den vil aldri 
stoppe. Jeg skjønner ikke at den ikke blir sliten av å løpe så mye? Tiden er 
alltid rundt meg. Den er som en liten engel som flyr av sted. Det er ingen 
som ser den eller hører den. Tiden passer alltid på at alt skal skje. Tiden var 
hos meg når jeg ble født og den er hos meg når jeg dør. Tiden er her nå, 
men i morgen er denne tiden vekk.

Tiden er som en lang vei, den går framover og man kan ikke stoppe og 
snu. Noen ganger skulle jeg ønske at jeg kunne ta og skru tiden tilbake og 
forandre på ting. Men tiden går bare framover. Ingen kan stoppe tiden. Jeg 
har masser av tid, tenker jeg, men det har jeg ikke. Tiden kan ta slutt like 
plutselig som om noen slår meg uten at jeg rekker å flytte meg.

Tid er penger. Men hvis man ikke tar seg tid så er det ingen vits med 
penger. Man har jo ikke tid til dem.

Tiden innebærer så mye hemmelig. Tiden er som en foss som aldri slutter. 
Tiden er som virvelvinden som drar med seg alt. Tiden er som en berg- og 
dalbane. Har jeg tid til å tenke på tiden?

Jeg har litt tid, men jeg eier den ikke. Tiden bare forsvinner en gang i blant, 
bare sånn helt plutselig. Jeg skulle ønske at jeg hadde et helt fjell av tid som 
jeg kunne gitt til vennene mine.

Tiden er skapende og ødeleggende. Den dreper mennesker og den sprenger 
fjell og berg. Men tiden skaper også. Trær vokser fram og planter og dyr 
kommer til nytt liv hver vår. Tiden omslutter oss. Tiden er evigvarende, 
men etter hvert som tiden går er en nærmere slutten. Tiden er som et vann 
som aldri blir fylt mer opp i.

Tid kan ikke skikkelig forklares, den er bare der til den renner ut.
CARPE DIEM! –grip dagen!
Den kan være den siste.

Carpe Diem! Essay om tid

Det er Losje X Skien som 
har sendt inn dette bidraget 
som er skrevet av en 9. 
klasse. De syntes det var fint 
formulert og har lest det i 
sin egen Losje. Nå vil de 
at flere av Ordensbrødrene 
skulle få ta del i det. Dette 
er vi helt enige i, så her er 
det.
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Losje St. Olav XIV Kristiansand: For å få flest mulig losjemøter i 1. 
halvår 2005 flyttet vi møtedagene fra partallsuker til oddetallsuker. Vi kon-
taktet administrasjonen av Odd Fellowbygget, som vi har våre møter i, 
for å forvisse oss om at det ikke var noe i veien for å flytte møtedagene 
som nevnt. Vi hørte ikke noe og lot derfor oppsatte møtedager trykke i vår 
Matrikkel.
Jeg har nå fått beskjed fra utleier at vi ikke kan flytte møtedagene. Alle 
andre dager en vår gamle møtedag er belagt av andre losjer. Vi er derfor 
nødt til å endre møtedagene til partallsuker igjen. Møtedagene i 1. halvår 
2005 blir derfor som følger:  Samtlige dager er onsdager. 12.1., 26.1., 
9.2., 16.2., 23.2., 9.3., 6.4., 20.4, og 4.5. Generalforsamlingen holdes 20.4. 
og Installasjonen 4.5. Dessuten holder vi et vennemøte 6.4. Møtedagene 
blir også kunngjort på vanlig måte i Fædrelandsvennen. I tillegg settes en 
annonse inn fredag 31.12.04 vedrørende forskyvning av møtedagene.
Det er bare å beklage at det ble slik, men endringen ble gjort i beste hensikt. 
Ruben Olsen, Kansler 

Losjene

Losje St. Olav IV Sarpsborg avholdt sitt første møte i 2005 torsdag den 
6. januar. Møtet ble avholdt i 1. Grad. Umiddelbart etter møtet var alle de 
Brødrene som hadde anledning, invitert til å overvære Det Blanke Skjolds 
Ordenspromosjon. Ordenspromosjonen ble utført på en meget verdig og 
høytidelig måte.
Under Brodermåltidet overrakte Drott Arvid Joh. Løkkeberg blomster 
til Broder Arne Olaf Grimsrud i forbindelse med hans 75 års-dag den 
28.12.29. Broder Arne har vært med i vår Orden siden 1.2.83, dvs. snart 
25. år.
På Rådsmøte mandag den 10. januar ble det bl.a. ytret ønske om nærmere 
retningslinjer for de andre Embetsmennene, ikke bare for Skald og Kans-
ler. (Arvid J. Løkkeberg, Drott.)

      

Losje St. Olav XXI Voss, må flytte møtedatoer på grunn av at mange av 
Hirdens medlemmer ikkje kunne møte på dei først oppsatte datoer.
Dei nye møtedagene:
03/01-2005  flyttes  til  10/01-2005, 17/01-2005  flyttes  til  24/01-2005
31/01-2005  flyttes  til  07/02-2005, 14/02-2005  flyttes  til  21/02-2005
28/02-2005  flyttes  til  07/03-2005, 14/03-2005  flyttes  til  21/03-2005
Resterende møter følger matrikkelen.
Geir Nesheim, Kansler.

OBS!
Endrede møtedatoer!

OBS!
Endrede møtedatoer!

Losje St. Olav XII Bergen melder at Broder Axel Madsen, født 28. mars 
1915, døde like før jul i fjor.  St. Olavposten omtalte Broder Axel da han 
ble tildelt Ordenens hederstegn for 40 års medlemskap i nr. 2-2004. Vi 
kondolerer Brødrene i Bergen og lyser fred over Broder Axels minne



Losjene forts.
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Losje St. Olav XIII Hønefoss: Det var totalt 45 Brødre tilstede på rake-
fisklaget. Derav Drott Cato Dybdahl, Losje XV Gjøvik. Totalt 2 Brødre fra 
Losje XV, Gjøvik og 2 Brødre fra Losje II, Oslo. 
Broder Skald leste noen ord som kan stå som et eksempel på at få ord kan 
ha dyp mening: ”Si fra om jeg forstyrrer, så går jeg. Du ikke bare forstyr-
rer, du snur hele min situasjon opp ned. Velkommen inn.” Dette kan også 
stå som en velkomsthilsen til besøkende Brødre. Det er bestandig hyggelig 
å få besøk på våre møter.
Drott sa det var hyggelig at det var såpass mange til stede, til tross for 
dårlig vær. Det var virkelig vintervær med kraftig snøfall og første snøen 
skaper bestandig problemer noe som også var tilfelle for 6 Brødre som 
skulle kommet fra Losje I, Drammen – men disse måtte etter lang venting 
snu, da veien ble stengt pga. ulykke. 
Drott fra Losje XV Gjøvik, takket for varm velkomst. Han sa det var viktig 
og ha gnist for noe i livet. Han hadde bestandig hatt en gnist for å komme 
på møter i Hønefoss. Broder Svein Johan Mathisen fra Losje II Oslo, 
skulle hilse så mye fra sin Drott og Oslo losjen , og han syntes det var fint 
og være på møte i Hønefoss.
Rakefisklaget gikk i en lystig tone, og fest- og aktivitetskomiteen hadde 
lagt ned et stort arbeid på forhånd for og ordne med fisken og tilbehøret.
 

Rakefisklag på Hønefoss

Losje St. Olav XVIII Lillehammer rundet en liten milepæl på sitt siste 
møte. Det var Losjens møte nr. 500! Charterbroder Georg Bakke uttaler til 
St. Olavposten i den anledning: ”det er fælt hvor fort tia går”.

St. Antoniuslosjen skal ha nytt møte 11. mars i Tønsberg. Nye Brødre skal 
da tas opp i 4-5 Grad og Brødre skal løftes til 6. Grad. Det uttales fra det 
holdet at dette blir en travel helg da mange Brødre er kvalifisert til å gjen-
nomføre opptagelse/opprykk.
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Losje St. Olav XIII Hønefoss: Det ble delt ut 25 års Hederstegn til to av 
våre brødre på jule-møtet den 10.desember. Det var til Broder Vidar Johan-
sen (til høyre på bilde) som bla. har vært organist hos oss fra -75 til -81, og 
til Broder Odd Asbjørn Gigstad som bla. har vært Kansler fra -83 til -87. 
Utdelingen ble foretatt av Verdige Rikskansler. 
 Rolf Arne Strand, Kansler

Losjene forts.

Losje St. Olav XV Gjøvik avholdt sitt tradisjonelle julemøte 14. desem-
ber. Her var våre damer og enkene etter avdøde Brødre med. Vel 30 delta-
kere fikk en hyggelig kveld med juleevangeliet, god mat og drikke og ikke 
minst et hyggelig sosialt samvær. (OMG)
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Kaare Jønsson  Losje VII
Født 09.08.1913 Død 13.01.2005

Axel Christiansen  Losje XIII
Født 03.12.1917 Død 07.01.2005

Losje nr. XII Bråthen, Thor-Petter   19.01.2005
Losje nr. X  Otterdahl Møller, Thor Jacob  19.01.2005
Losje nr. XVI Sigstad, Amund    13.01.2005
Losje nr. XIV Løvland, Ove    08.12.2004
Losje nr. XXIV Skarstad, Øyvind    03.12.2004
Losje nr. II  Mero, Morten    29.11.2004
Losje nr. XXVI Skreden, Per Bjørne   27.11.2004
Losje nr. VI  Østensvik, Bjørn Robert   25.11.2004

Brødre, Det høitidelige Tegn, som bevidner Adskillelsen af det jordiske Tabernakel, har atter banket paa vor 
Dør og tilsagt en af vor Midte at indfinde sig i det Land, hvor vore Forfædre have gaaet forud………., vi vil 
takke ham for den Tid han har færdes iblandt os og, paa sin Maade, hjulpet til at gjøre Verden bedre.
Tak! Og vel mødt igjen i et større og fuldkomnere Ordens-Samfund.
Fra «Begravelses Ceremonier for ORDENEN R. H. K.» i USA

Gunnar Pedersen  Losje XI
Født 08.02.1931 Død 29.12.2004

Axel Madsen  Losje XII
Født 28.03.1915 Død 20.12.2004

Per Støen  Losje III
Født 19.10.1919 Død 16.01.2005

Brødre som har gått bort:

Vi ønsker nye Brødre velkomne i vår Orden:

Vi lyser fred over deres minne
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Gode Ordensbrødre!
Et nytt år har begynt. Med dette nummeret har den nåværende redaksjonen kommet ut med sin første 
årgang. Underveis fikk vi gitt ut et ekstranummer som ble godt mottatt. I dette nummeret hadde vi 
store planer om å lage en litt spesiell utgave med fokus på en annen gren av Ordenen R.H.K., dette 
lot seg ikke gjøre denne gangen, men vi kommer sterkere tilbake til dette senere. Ved hver utsendelse 
får vi blader i retur på grunn av feil adresser. Mange av dere er flinke til å sende oss adresseendring. 
Dette er vel og bra, men husk også alltid på å melde i fra til Rikskansler. Det er han som sender oss 
medlemsregistret som vi kjører ut adresselapper etter.
I hvert nummer etterlyser vi mer stoff fra dere leserne. Hva skjer når dere sender inn noe som dere vil 
skal være med og så ser dere ikke noe mer av det? Hva er det de driver med i redaksjonen? Er det ikke 
bra nok?  Jo visst er det bra nok, men av og til må vi la ting vente en stund før vi bruker det. Vi håper 
på forståelse for dette. 
I dette bladet vil dere se at vi har utvidet spalten om Losjene til 3 sider. Vi sender med dette et signal til 
Losjenes Kanslere om at de sender oss småplukk fra møtene slik at flere kan få et innblikk i hva som 
forgår rundt omkring, kanskje også egne Brødre som har vært borte fra møtene en stund.
Det går mot lysere tider. Vi har begynt på siste halvdel av Losjeåret og mye viktig losjearbeide skal 
gjøres. Lykke til!

Med Broderlig hilsen
Redaksjonen
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B - BLAD

En kveld i Ridderhallen.

Kvelden i kveld, hva vil den oss bringe,
denne tid som avslutter en travel dag.

En ting er sikkert for alle oss her,
en rik stund vi bør få, vi brødre i lag.

Men kvelden i kveld, kan gi oss noe mer,
om vi er mottagelig for det som i hallen her skjer.

Ja, kjære Brødre, her er nok å hente,
med ører som lytter og øyne som ser.

Så kvelden i kveld, er vår kjære Brødre,
om vi tar til oss det som gjør tankene rike. 

For våre ritualer har noe til oss alle,
selv om vi tenker forskjellige, er vi ennå så like.

Og kvelden i kveld, den gir oss vakker musikk,
en stund i dempet lys, vi kan sitte å drømme.

Vi  lar tankene vandre, og glemmer vår verdag,
mens tonene gjennom hallen kan strømme.

Så la oss gjøre kvelden i kveld, til en fest,
og la den bli for oss alle, et vakkert minne.

For svaret vi alle går å søker etter,
kan vi blant symboler og ritualer i Ridderhallen finne.

Så tar vi kvelden i kveld, i tankene med oss,
med dens ro og fred når vi ut herfra går.

Det vil hjelpe til i vårt daglige virke,
og kanskje utad vi også noen ”gullkorn” sår.  

 Broder Arne O. Adolfsen Losje St. Olav IX Tønsberg.


