
Nummer 2/2005 Årgang 33

Når Korset er innskrevet i en sirkel 
betegner det........
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EN PÅMINNELSE FRA 
”PROVINSIALLOSJE MIØSEN” 

AV 
RIDDERE AV DET HVITE KORS.

St. Antoniusbrødrene i Losjene XV Gjøvik, XVI Hamar, XVIII Lillehammer, 
XXIII Otta og XXVI Eidsvoll vil stifte en provinsiallosje i sitt område i høst.

Vi ber alle St. Antoniusbrødrene merke seg allerede nå stiftelsesdatoen:

Lørdag 22. oktober 2005 
Begivenheten vil finne sted i Frimurerlosjens lokaler på Lillehammer. Adresse Mathiesensgt. 

1, 2609 Lillehammer.

Sett foreløpig av tid. Vi kommer tilbake med fyldigere innbydelse i neste nummer.

Takk for oppmerksomheten!
Jeg vil på denne måten takke for all oppmerksomhet i forbindelse med min 
60 års dag.

Dere kan være viss på at denne dagen, med det store oppmøtet av Brødre 
fra øst og vest, i all ettertid vil stå for meg som et synlig bevis på Broder-
skap i praksis. Losje VII hadde invitert til møte og gjestebud og lagde en 
flott og spesiell ramme rundt arrangementet. Jubilanten ble satt i sentrum 
for en formidabel gaveflom fra Rikslosjen, Landsrådet i Losje Valkyrjen, 
en rekke Losjer og Brødre fra fjern og nær og ble virkelig rørt over alle de 
vakre ord som ledsaget gavene.
Igjen takk for at dere gjorde min dag til en STOR DAG.

Ole J. Andresen. 



Riksdrott 
Ole Jørgen Andresen
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Gode Ordensbrødre!

Våren er kommet og med den blåveis i knopp, grønnskjær i trærnes 
løv og blant greinene foregår det en intens byggevirksomhet. I stor-

skogen høres det en intens buldring og knepping som vitner om at nå er 
tiden kommet for etablering av nye relasjoner og videreføring av gener og 
slekter.
I vår Orden har også aktivitetsnivået steget betraktelig. De fleste Losjer har 
avviklet sine generalforsamlinger, nye Råd og komiteer er valgt og tiden 
for planlegging av sommeren og høstens aktiviteter er kommet. 
Jeg er kjent med at mange Losjer er opptatt av å aktivisere Brødrene også 
i den lyse og varme årstiden og organiserer sammenkomster og turer for 
Brødrene og deres familier. Disse tiltakenes betydning for samhold og 
miljø i de enkelte Losjer og regioner er betydelig og skaper grobunn for 
godt og utviklende Broderskap.
Vårens oppgaver for Rikshirdens medlemmer er fordelt og alle ser frem 
til de kommende installasjoner og innsettelsen av nye Embedsmenn i Råd 
og Hird.  
Riksrådet har også hatt gleden av å være tilstede på Losje XI`s jubileums-
arrangement denne våren. I den forbindelse vil vi gjerne uttale stor tilfreds-
het med det arbeidet som var nedlagt i forkant av og under Jubileumsmø-
tet og påfølgende Jubileumsbankett. Dette arrangementet vil i ettertid bli 
husket som meget vellykket.

Brødrene i Losje XII, Bergen har også anvendt våren godt og har stått som 
arrangør og vertskap for et seminar myntet på potensielle kandidater til 
Ordensavsnittet St. Antonius.
Sammen med Hærmester Tormod Fjære fikk jeg anledning til å delta som 
foredragsholder og vi er i ettertid meget fornøyd med den positive og enty-
dige responsen vi fikk fra de fremmøtte Brødre fra Losje XII Bergen og 
Losje XXI Voss.
Både ledelsen av Ordensavsnittet St. Antonius og Riksrådet er meget glad 
for det initiativet som Losjen i Bergen har tatt for å intensivere rekrutte-
ringsarbeidet til Ordensavsnittet og en eventuell dannelse av en Provinsial-
losje på Vestlandet. Dette vil skape ringvirkninger på flere områder og vi 
ser for oss at Losjene på Vestlandet vil få stor glede og nytte av et større og 
bredere engasjement i det nye Ordensavsnittet.

Riksrådet arbeider for tiden intenst med å komponere programmet til høs-
tens Drottmøte. Vi har allerede fått flere interessante innspill fra Losjene 
som vi vil fokusere. Ved siden av disse sakene arbeider Riksrådet med nye 
Ritualbøker, arbeidsbøker for de Hammerførende Embedsmenn, strategi 
for utvikling av Ordenen, lokalt og regionalt samt at vi har igangsatt et 
arbeid som har som målsetting å effektivisere og utvikle våre internettsi-
der.
 Vi håper og tror at Losjene vil finne disse temaer interessante og engasje-
rende.
Når dette leses har de fleste av våre Brødre skjøvet Losjeaktivitetene litt 
i bakgrunnen og gitt seg i kast med vår og sommeraktiviteter i hjem og 
hager.
Riksrådet ønsker dere alle en lang og solrik sommer og vi ser frem til å 
møtes til høsten. GOD SOMMER! 

Ole Jørgen Andresen, Riksdrott

Forsiden. 
Helleristninger fra bronseal-
deren, se side 13.
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Den 22.11.04 representerte landspresident Liv Stabæk, Landsvi-
sepresident Aud Olsbu og s. Åshild Li vår orden i et møte med 

beslektede ordner i Norge. Dette fant sted i Den Norske Frimurerordens 
Stamhus, Nedre Vollgate 19 i Oslo.
Inviterte var 2-3 representanter fra ledelsen pluss redaktøren for bladet i 
følgende ordner:

Den Uavhængige Norske Storloge av Odd fellow Ordenen I.O.O.F. Rebek-
kainstitusjonen
Maria-Ordenen, Den Norske Birgitta-Storlosje, Den Norske Druideorden, 
Tempel Ridder Ordenen
Ordenen Riddere av det Hvite Kors, Losje Valkyrjen, Den Norske Frimu-
rerorden

Formålet med et slik møte er å utveksle erfaringer i ordensarbeid og om 
mulig få til noe samarbeid, eks.vis felles lokaler. Det er helt klart at alle 
disse ordener har noenlunde felles oppbygging og ideologi, og det er derfor 
nyttig og interessant for alle parter å vite litt om hvorledes det arbeides 
rundt om i inn- og utland. (Vi representanter for Losje Valkyrjen har funnet 
slike møter veldig interessante og nyttige for vårt losjearbeid og fremdrift. 
Det er tredje året vi er invitert med)

Ved møtestart klokka 1200 ble vi hilst velkommen i det gedigne slotts-
lignende gamle stamhusets ”Leopard-salong”. Vi fikk av Frimurerlogens 
Stormester Magne Frode Nygaard en kort, men likevel fyldig orientering 
om det flotte husets historie, og om de store og kostbare restaureringsarbei-
dene etter tyskernes ødeleggelser under krigen.

Stormester Magne Frode Nygaard tok ordet igjen og redegjorde litt om 
Frimurerordens vekst og virke. Ideologien og formålet om menneskets for-
edling er like grunntanker for alle losjer, men arbeidsmetodene er litt for-
skjellige. Interessen for frimureri er stigende, de har knapt 600 nye søkere, 
og medlemstallet er på vel 18000. Siste tilvekst av losjer er på Stord og i 
Bodø.

Frimurerne arbeider med noe de kaller for ”kvalitets-sikring”, som i prak-
sis er tilhørighet, trivsel, trygghet (såkalt 3 T-er), med lik gjennomføring av 
ritualer og sere monier. Alle skal kjenne seg igjen. De har på dette området 
fått til en tillitsmannsordning som er mottatt med glede i alle losjer. Mange 
av losjene har nemlig gjennom år lagt seg til egne måter å utføre losjemø-
tene på, slik kan det ikke være. Det er uhyre viktig og riktig at lover og 
vedtak følges, og kvalitet sikres.

Fellesmøte med 
beslektede ordner
av Åshild Li, Valkyrjelosjen
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Deretter presenterte de innbudte Ordner seg og redegjorde kort om status, 
tilgang, fremtidsplaner og prognoser.

- Odd Fellow og Rebeccainstitusjonen har 12500 brødre og 10500 søstre, 
og er en Orden som har vært 105 år i Norge, men er en internasjonal Orden 
fra 1819. (netto tilgang h.h.v. 130 og 115 medl.)

- Mariaordenen er en ren damelosje, en norsk organisasjon som også har 
dannet losjer i Sverige, Danmark og senest i Tyskland. Ny losje er startet 
på Sortland og den neste blir i Hønefoss. Ca 7000 medlemmer (Netto til-
gang 150 medl.)
En nyskapning er en ”Mariaforening” i Spania for søstre som er utflyttet 
eller langtidsferierende.

- Tempel Ridder Ordenen har ca. 1500 medl. I Norge, 8000 i Skandinavia. 
Har 10 grader, den øverste en ren hedersgrad. Avholdslosje. Positiv tilgang 
for første gang på mange år, ved at opplæring har gitt rekrutteringsresulta-
ter. Langtidsplan er viktig, likeså jevnlig gjennomgang av ritualer.

- Den Norske Druideordenen. 2500 medlemmer (130 nye), 46 grunnlosjer, 
3 på Island. Har hatt et aktivt år med arrangement av den 25. verdenskon-
gressen på Hamar i år. (Arrangeres kun hvert 4 år). Norge fikk den nye ver-
denspresidenten. Jobber også med ”kvaltetssikring”, likhet og forståelse, 
alle skal kjenne seg igjen.

- Den Norske Birgitta Storlosje (for Norge, Sverige og Danmark + 1 tysk 
losje) er en damelosje som er et utspring fra Druidene, men er 
uavhengig av dem. Er 20 år. Underkant av 1000 medlemmer. Har 
et 7 grads system.

- Ordenen Riddere av det Hvite Kors fortalte at høygradssyste-
met har vitalisert losjen. Hadde før 3 grader. Folk er vitebegjær-
lig, og veiledning og informasjon er derfor uhyre viktig. Positiv 
tilvekst i alle losjer, ca. 1550 medlemmer.

- Losje Valkyrjen. Landspresident orienterte om vår losje som 
har vært en orden i RHK i knapt 2 år, men vi har vært en damelo-
sje som et utspring fra RHK siden 1948, og vi teller ca. 400 med-
lemmer. Tilgangen er god, men kunne vært bedre. Tidsklemmen 
er et stort problem. Har funnet ut at kurs trenges, og nevnte som 
de fleste losjer at lik praksis i alle losjer er viktig og må arbeides 
med.
Videre på agendaen var:
Diskusjon om problemer som kan oppstå vis a vis losjen og uten-
forstående/samfunnet, viktigheten av åpenhet og orientering. 
Videre utveksling av erfaringer med tiltak for økt medlemstil-
gang, deretter ledelsens datasystem (som de store losjer bruker), 
og til slutt noen ord om den nye røykeloven, som for de fleste 
ikke er noe problem.
Ordningen med å utveksle losjeblader var ennå ikke kommet 
i gang, men er ønskelig. Frimurerlogen forærte hver losje et 
eksemplar av boken ”En Lysets Orden”, som var den norske fri-
murerordens historikk.
(Representanter for R.H.K. på møtet var Riksjarl Odd Caspersen 
og Rikslendermann Svein Trælvik)

På møtet ble forholdet til presse 
og massemedia tatt opp, og kon-
klusjonen var at det er viktig 
med åpenhet, men innenfor de 
rammer som er lagt opp i de 
enkelte Ordener. Bruk av den 
lokale presse i rekrutterings-
spørsmål ble poengtert, men her 
var det ikke minst viktig med 
grundig forarbeide og koordi-
nering med andre tiltak vedr. 
rekruttering, slik som informa-
sjonsmøte, oppfølging og etter-
arbeide etc.
Det er viktig at man fremstiller 
Ordenen på en slik måte at man 
ønsker å bli en del av den.

Når det gjaldt ulike til tak for økt 
medlemstilgang ble det også her 
lagt vekt på åpenhet, samt gjerne 
å inkludere familie, venner og 
bekjente på informasjonsmøter 
etc. Men det ble lagt vekt på at 
man ikke blir så åpne at vi tar 
bort mystikken ved våre Ordner.
(Riksjarl Odd Caspersen)
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Vi er den herskende rase på jorden. Vi, mennesket. Vi tildeler skjebne, 
liv og død til både sideordnede og til de vi anser står under oss. Vi har 

vært på månen, på havets bunn, på de høyeste fjell, og vi til og med  tiltror 
oss å  reparere og forbedre skaperverket gjennom genmanipulering.  

Vi kan ikke se hva som kan true oss, eller….?

Vi kan forutse når uværet kommer, og vi bygger våre teknologiske vars-
lingssystemer og forsvarsverk mot det. Men den rasende snøstormen, den 
store bølgen eller den sugende skypumpen bare overser oss og våre for-
svarsverk. Det menneske som kommer midt oppi det bukker under, akkurat 
som det spinkle gresstrået, og er ugjenkallelig borte fra det jordiske liv for 
alltid. 

Men det lille gresstrå som ble meiet ned av uvær, tråkket ned av en fot eller 
meid ned av en ljå, etterlater seg en livskraft som skaper et nytt strå der det 
selv stod.

Fjellviddas liv legges øde når snøstormene feier over den gjennom en 
vinter. Men når vårsola tvinger snøen tilbake, titter nytt liv frem i kanten 
av fonnene. Mogop og snøklokker strekker seg mot sola, folder seg ut og 
henter kraft til en sommers nye liv. En frosk som har ligget innefrosset i et 
myrtjern våkner opp igjen  og tar fatt der den slapp sist høst. Og gresstrået 
gjenoppstår der det la seg ned for å møte vinterens på dens premisser.

Hvilken styrke besitter vi egentlig? Vi, den ”herskende” rase? Hvor sårbare 
er vi, sammenlignet med gresstråets liv som innretter seg sammen med sin 
høyere styrelse, naturen?
Ved ydmykhetens ettertanke må vi kanskje innrømme at det finnes en 
grense der også vi må overlate den herskende makt til vår høyere styrelse, 
der vi må innrette oss i stedet for å styre.

Mitt Ordensliv kan jeg leve på en egenrådig måte, og når jeg er borte så er 
jeg borte. 

Eller jeg kan innrette meg, akseptere den Høyere Styrelse og dens 
edle prinsipper. Det kan jeg gjøre på aktiv og synlig måte, eller 

jeg kan gjøre det i det stille. Når min høst nærmer seg, vet jeg 
uansett at jeg gjennom min sommer har vært med på å gi kraft 

til nytt liv, som i ny vår og ny sommer skaper enda nytt liv 
og  holder kretsløpet levende. 

Undringstanker….
av Broder Nils Roen Losje XXVI
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Speil og spiral
Hva du sier om din venn,
Kan slå tilbake på deg igjen.

Klager du på andres svakheter og feil,
Kan hende du ser det samme i et speil.

Peker du på andre og føler deg vel.
Husk at tre fingre peker på deg selv.

Øker du kritikken av andre,
Vil de deg sterkere klandre.

Det blir som en økende spiral,
Inntil kritikken blir helt total.

Prøv derfor å endre din beretning,
Slik at spiralen går i motsatt retning.

Vi sier så mye og hevder vår rett,
Men hvem er det som har mest vett?

Den som kritiserer for å hevde seg selv,
Eller den som prøver å gjøre alt vel.

Det vi sier kan være med eller uten dekning.
Husk at vi selv velger i hvilken retning.

Vær åpen og raus mot din neste min venn.
Da vil du få det samme tilbake igjen.

Vær sjenerøs og knyt nye vennskapsbånd.
Intet kommer inn i en lukket hånd.

Lytt til andres tanker og slipp dem inn.
Intet kommer inn i et lukket sinn.

Tenk på hva du sier så du ingen krenker.
Tenk på hva du sier og si ikke alt du tenker.

Odd Andersen, Losje  IV, Sarpsborg
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Historien må alltid skrives om.  Hvis ikke må vi godta at noen har defi-
nert sannheten en gang for alle om hva som skjedde en gang tidligere 

i vår norske historie.
Derfor er de danske arkeologiske funnene ved Illerup på Jylland av stor 

betydning for vår første norske historie.  I ca 50 år har danskene foretatt 
arkeologiske utgravinger i denne gjengrodde innsjøen utenfor Skander-
borg.  Inntil nå er ca 40% av disse myrene gravet ut og funnene er mildt 
sagt oppsiktsvekkende for oss nordmenn.  Funnene forteller om en stor 
hær, kanskje på mer enn 1000 mann, som kom nordfra, fra ulike deler av 
Norge .  Ett eller annet sted ved Skanderborg samlet de seg til et stort slag 
som de tapte.  Carbon undersøkelser viser at dette skjedde ca år 200 e. Kr. 
eller for ca 1800 år siden.

I disse store myr- funnene finner man noen få kuer, mange flere hester 
og alle slags våpen og utrustninger som passer til menn som har vært i 
kamp.  Men alle våpen, skjold, utstyr og pyntegjenstander, ben og knokler 
fra dyr, er ikke bare kastet i den gjengrodde innsjøen.  Alt er også banket 
i stykker, knust eller hugget i småbiter. Det er utrolige 15000 gjenstander 
som de danske arkeologene nå har satt sammen slik at funnene kan kvanti-
fiseres og analyseres på mange forskjellige måter.  En av konklusjonene er 
at landet vårt, omkring år 200 e. Kr.,  var et velorganisert og godt utbygget 
samfunn med mektige herskere med ambisjoner som gikk langt utenfor 
landets grenser.

I ca 50 år har danskene forsket og analysert funnene og konklusjonen er 
at disse mennene kom fra ulike distrikter i Norge.  Fra Hålogaland i Nord , 
Trøndelag,  Karmøy ved Haugesund og til Østfold ved Oslofjorden.  Noen 
av mennene har til og med navn, risset inn som runer i myr- funnene.  Men 
hittil er ikke et eneste menneske funnet i myrene.  Bare alt hva de hadde 
med seg av utstyr.  

Romerske historikere forteller at de germanske stammene som trengte 
inn i Europa sjelden tok fanger.  De ble isteden masakrert, halghugget eller 
hengt op i trærne. Våpen og utstyr ble hugget i stykker, ødelagt og ofret til 
krigsgudene i myrer og innsjøer.  Er det dette som har hendt ved Illerup? 
Og hvorfor samlet så mange nordmenn seg til et stort slag i Danmark,  
lenge før vikingtiden tok til i Norge mange århundrer seinere? Spørsmå-
lene er mange. Teorier og hypoteser hoper seg opp om både det ene og det 
andre som vil få betydning for den første Norgeshistorien som enda ikke er 
skrevet , tolket og analysert ferdig..

Men hvorfor er ikke disse funnene godt kjent i Norge når utgravningene 
har foregått i ca 50 år.  Hvorfor har ikke norske historikere nevnt disse 
arkeologiske gjenstandene og definert deres betydning i ”moderne” histo-
riebøker som kom ut for ganske få år siden?

Noe av svaret ligger nok i dette at norske forskere og spesielt histori-
kerne  har forsket og konkludert via moderne geografiske områder slik som 
nasjonale grenser eller til og med skiller mellom landsdeler.  Store funn i 
Trøndelag, i Lofoten,  på Karmøy  etc. er i alt for liten grad sammenlig-
net og vurdert mot for eks. arkeologiske resultater fra Østlandet eller litt 
inne i Sverige.  Hvert universitet, museum og professorat har i alt for stor 
grad kjempet for seg, sin posisjon, sine lokale budsjetter og lokale ære. Alt 
dette preger i alt for stor grad bøker og artikler om forskningsresultater fra 
våre ulike landsdeler.  Derfor er funnene i Danmark nesten ukjente for oss 
nordmenn.

Til slutt i boken finnes et etterord 
av nordmannen, Terje Gansum, 
som bl. a. gjennomgår hva 
norske historikere har ment om 
denne perioden av norsk histo-
rie.  Enda en gang blir vi minnet 
om at meget av hva vi mente 
var norske historiske sannheter, 
forandrer seg med tiden som 
går.  Det bodde virkelig storfolk 
i Norge med en avansert kultur 
lenge før vikingene hadde inter-
esse av landet vårt. 
Les denne boken om Illerupfun-
nene.  Ditt syn på Norges tidlig-
ste historie vil forandre seg for 
alltid.  Derfor bør den finnes 
innkjøpt i alle de lokale RHK 
losjebiblioteker. Her finnes 
meget godt stoff til samtalene på 
ettermøtene våre.

Den første Norgeshistorien begynner i Danmark.
Av Broder Magne Augestad
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LOSJE ST. OLAV XX HAUGESUND 
INVITERER TIL 25 ÅRS JUBILEUMSFEIRING 

Lørdag 1. oktober 2005

Programmet for jubileumsfeiringen:

Fredag 30. september Kl. 2000 Brodertreff i Frimurerlosjens lokaler 
i Haraldsgt. 200, der også damene inviteres til å delta. Det vil bli enkel 

bevertning til selvkost.
 

Lørdag 1. oktober inviterer vi, damene inkludert, til det vi tror vil bli en 
minnerik opplevelse på Avaldsnes.

 Kl. 1130 Avreise fra Haugesund, Haraldsgt. 200, til Avaldsnes
 Kl. 1200  Besøk i Olavskirken 
 Kl. 1300 Besøk i Norvegen Historiesenter 
 Kl. 1430 Retur til Haugesund
 KL 1700: Festlosjemøte i Frimurernes lokaler 
 Kl. 2000: Jubileumsmiddag i Frimurernes lokaler

Påmelding:
Bindende påmelding med innbetaling til kto. nr. 3330.69.01163 Losje St. Olav XX v/ 

Bjørn S. Torbjørnsen, Postboks. 67, 5501 Haugesund, innen 10. september 2005.
Av plassmessige årsaker må antallet deltakere begrenses til 125.

Overnatting:

Hotell Neptun tilbyr følgende:
Kr. 350.- pr. person pr. døgn i dobbeltrom
Kr. 485.- pr. person pr. døgn i enkeltrom

Bestilling må skje av den enkelte på tlf.nr. 52865900

Losje XX har reservert en del rom på Hotell Neptun fram til påmeldingsfris-
tens utløp. Ta gjerne kontakt med undertegnede på telefon 95 23 55 12 eller 

e-mail:  leif-joe@online.no

Se ellers invitasjonen som er sendt den enkelte Losje direkte.

Vel møtt til en hyggelig jubileumsfeiring i Haugesund!

Med Broderlig hilsen Leif Jørgensen  Drott 
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Losje St.Olav IV Sarpsborg 90 år.

Prolog

Vær hilset - I Brødre fra det ganske land
fra nord og sør.
Vi samlet er i feststemt skrud 
for å hylle den gamle Broder Losje St. Olav IV
som i dag i sin historiebok kan skrive.
Det er 90 år du fyller det skal du vite.

Vår Losje - vår by er tuftet på historisk grunn. 
Olav Haraldsson han anla en voll ved fossen her, 
i Vikens bunn

I året 1915 ble grunnstenen lagt for vår Losje 
av noen menn, som med Ordenen RHK inngikk en pakt 
en pakt i en Orden som fra Amerika var brakt.

Vår Orden og vår Losje, har røtter i fordums tid. 
En rot i den edle, stolte og hjelpsomme ridder 
som løftet korsets banner og førte det i striden frem.              
I ridderens spor vi følger, 
og yter hver især - en skjerv i vår broderhær.
I rene tanker, ord og gjerning - med tradisjoner høyt i hevd, 
vi knytter broderskapets bånd – det gir livet mening.

Vår broderkrets kun en gang har vært brutt
det var i 1940, det hele ble forbudt -  
men etter noen mørke år ble det atter Losjevår.

Vår skute kallet St. Olav IV har seilet i 90 år, 
og vi nå mot fremtiden skuer.
Vi følger den led 
staket opp en gang -  
der Paoli og Birkeland var med.

Mannskapet er trofaste brødre, 
- noen gamle, noen unge, rett-
skafne, oppriktige og sanne 
menn. 
De skal seile vår Losjeskute 
frem.

(Thor Jacobsen)

Styret i Jubileumsåret 2004/2005
Foran fra V: Sk.m. Gunnar Molvig. L. 
Oddvar Lars Erøy. D.: Arvid Joh. Løk-
keberg. J.: Bjørn Røste. K.: Arild D. 
Odsbu.
Bak: Musikk: Per I. Monstad. Ilv.: Ketil 
Johansen. Sk.: Øistein Anderson. 2Sk.
s.: Bjørn Sverre Klavestad. 1Sk.s.: Hans 
Øyvind Olseng. Y.lv.: Geir H. Johansen

Prologen fremføres

Jubileumsmøter
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Ca 90 Brødre var til stede i ridderhallen og bidro til å gjøre møte 
til en perfekt gjennomført høytidsstund. Ledet med sikker hånd 
av Drott Thor Helm Hansen
Et fulltallig Riksråd og 14 tilreisende Drotter og Brødre fra mange 
Losjer gjorde stas på vår åremålsdag med sin tilstedeværelse. De 
brakte med seg lykkeønskninger og gaver fra fjern og nær. 
Vi i Sandefjord har fremdeles tre av våre Charterbrødre med 
oss og de ble naturligvis æresgjester ved en slik anledning. Tre 
Brødre som har lagt ned et livslangt arbeide for vår Losje: 
Brødrene Odd Jonas Lie, Jacob Staal Næss og Torbjørn M. 
Syvertsen. 
Riksdrott Ole Jørgen Andresen kunne i høytidlige ordelag over-
rekke hedersmedaljer for 50 års innsats i Ordenen RHK

Ved festmiddagen på Rica Park Hotell fikk vi selskap med femti 
av våre damer. Dermed var jo settingen klar for en fin kveld med god mat 
og drikke, dans og underholdning. Gode talere, som hadde meget på hjer-
tet, fortettet stemningen med velvalgte ord. Vi kan oppsummere med at vi 
fikk en verdig feiring som vi sent skal glemme.

Hjertelig takk for alle hilsninger, lykkeønskninger, gra-
tulasjoner, gaver og fine taler, og en stor takk til alle som 
ville være sammen med oss og feire dagen vår, og gjøre 
den til en minneverdig opplevelse.

På vegne av Losje XI, Sandefjord:

Broder Åge Berg, Lendermann

Losje St. Olav XI, Sandefjord, feiret sitt 50 års jubileum 
med stil, den 2. april 2005.

Charterbroder Jacob Næss

Under: Odd Lie og Torbjørn Syvertsen. Til høyre: Drott Losje 
XI Tor Helm Hansen
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Sertifikatet, noen personlige betraktninger.
I mange boliger rundt om i vårt langstrakte land finnes det et synlig bevis på 
en tilknytning til Ordenen Riddere av Det Hvite Kors. Dette er vår Ordens 
Sertifikat og en faksimile av Ordenens Charter.
Alle som er tilknyttet R.H.K. omtaler og behandler dette Sertifikatet med 
ærbødighet, respekt og stolthet. Av den grunn velger de fleste å ramme det 
pent inn og henge det på en egnet plass i sin bopel for å synliggjøre at man 
er en Ridder av vår Orden.

Noen vil kanskje sette spørsmålstegn ved viktigheten av å sette Sertifikatet 
i glass og ramme til allmen beskuelse. På et slikt spørsmål jeg svare et ube-
tinget ja, det er viktig og med denne begrunnelse:
Vår Orden, som de fleste andre Frimurer og Ridderordener, anvender og har 
sin bakgrunn i Symboler og Symbolikk som er hentet fra Oldtidens myste-
riesamfunn, den bibelske historie og kristne etikk.
Som man forstår er ikke bildet på Sertifikatet bare et vakkert bilde som 
inneholder mennesker, monumenter over den Guddommelig Byggekunst 
og fremmedartede, udefinerte figurer og gjenstander, vilkårlig spredd rundt 
bildet, men er i høyeste grad en viktig veileder i arbeidet med forståelsen av 
våre Symboler, Ritualenes tale og avdekkingen av vår Ordens opprinnelse 
og historiske formål.
For enhver Ordensbroder som arbeider med seg selv og er tildelt Sertifikatet 
er det meget viktig at man studerer dette, søker seg inn i den tilstedevæ-
rende symbolikk og prøver å lodde dybden i dets budskap for derigjennom 
å kunne utvikle seg innenfor Ordenens gitte rammer. 
Brødre i I. og II. Grad kan selvfølgelig bruke Losjens Charter til det samme 
formål.

For å nå de høye mål som er satt for oss trenger vi daglig veiledning, inspira-
sjon og kraft og dette vil vi i rikt monn kunne hente i Sertifikatets bilde og i 
arbeidet med å forstå dets budskap og ideologiske målsetting. 
Ved å ha denne inspirasjonskilden hengende på en godt synlig plass i sitt 
hjem vil man daglig bli minnet om vårt forhold til Ordenen, de verdier som 
Ordenen peker ut for oss og hvor kursen skal settes på livets tornefulle vei.

Med Broderlig hilsen Ole J. Andresen.Losje VII.
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Kors er det mest universelle av enkle symboltegn og er 
slett ikke bare begrenset til det kristne kulturområdet. 

Et kors innskrevet i en sirkel (Hjulkors) har sine røtter 
i indo-europeisk kultur og kan oppfattes som et tegn på 
naturens kretsløp. Det omfatter verdens fire elementer 
som forenes i det femte punkt. 

Korset symboliserer også dualismen i naturen og 
foreningen av motsettninger. Det er tydelig at det er 
bærer av makten, symbolisert av solen, og den kos-
miske orden og kan ha representert universets lov-
messighet.

Hjulkorset er, ved siden av dyr, båter og mennesker, 
et av de mest vanlige symboler på helleristningene 
fra bronsealderen (Fig. 1) det finnes også som symbol 
i faraoenes Egypt (Fig.2) og i den tidlige kristne 
kunsten (Fig.3).

Bronsealderens mennesker risset ikke bare tegnet inn i 
stein, men begravde også sine døde under det (Fig.4).

Når et kors er innskrevet i en sirkel...

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4
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I Losje XXIV i Arendal har det vært en god økning i medlemstallet i de 
siste årene. Vår utfordring har og er, hvordan skal vi ta vare på de nye Brø-
drene, men også ivareta de Brødrene som allerede er i Losjen.
Tankene, ideene og diskusjonene rundt dette temaet har vært og er 
mange.
Ett resultat av denne prosessen, er at vi helgen 5 – 6 februar samlet 21 
Brødre fra Losjen på Lyngør til opplæring. I tillegg kom det 4 Brødre fra 
Losje XIV i Kristiansand. Alle Brødrene stilte med store forventninger til 
denne helgen.
Brødrene møtte til lunsj på lørdags formiddag, før en startet med felles 
samling kl. 13.00.

Innledning
Hele seansen ble innledet med at helgens vertskap fra Lyngør-porten for-
talte oss litt om forhistorien til dette feriestedet.
Avslutningsvis overrekte Jan Larsen et gavekort som Losjen kunne lodde 
ut. Loddsalget innbrakte gode inntekter til Losjen.

Losjemøtet
Halvor Smeland, Lendermann, startet opplæringsmøtet med å fortelle litt 
om etikette i Losjen, når skal Brødrene være klare til å tre inn i Losjehallen, 
hvordan skal inntredelsen i Losjehallen foregå. I tillegg ble det diskutert 
litt om hvordan, hva og når kan den enkelte Broder ta ordet i Losjehallen.
Et av hovedpoengene med Losjemøte, er å legge ”hverdagens bekymrin-
ger” til side.

Magne B. Solsvik, Jarl, overtok så ”stafettpinnen”. Jarl tok for seg selve 
Losjemøtet. Et Losjemøte består av 3 deler:

• Ridderhallen – hvor det er "faste" rammer for det som skjer, der hvor 
den enkelte Losje utfører sitt arbeid

• Brodermåltidet – ”et høydepunkt” for det fleste Brødrene
• Sosialt samvær – her utvikles de sosiale forbindelsene mellom Brø-

drene

Det ble diskutert livlig blant de frem-
møtte Brødrene og alle de 3 delene ble 
viet store oppmerksomhet.
Jarl startet så en diskusjonsrunde om 
hva en sier i Losjehallen og hvordan en 
legger frem forskjellige saker i Losjen. 
Dette temaet skapte en positiv diskusjon 
blant de fremmøtte Brødrene og konklu-
sjonen ble:
• det som tas opp må være saklig
• det skal ikke rettes personlig kri-            
tikk mot noen Brødre
• det som legges frem, legges frem       
med respekt og ærbødighet

OPPLÆRING – SOSIALT SAMVÆR
2 saker – samme formål?
Av Broder Geir-Olav Andresen – Kansler Losje XXIV

Fra venstre: Geir Roland, 
Carl A. Carlsen, Tore Kris-
tiansen, Øyvind Skarberg 
og Harald Krukhaug - Losje 
XIV
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Opptaket
I denne delen av opplæringen tok Lendermann og 1. Skutilsvein for seg oppta-
ket i Ordenen. Denne delen var i hovedsak rettet mot 1. Gradsbrødrene. En tok 
for seg skritt for skritt de ulike delene av opptagelsesritualet. Jarl tok så over 
ordet igjen. Han tok for seg ”Vandringen i mørket” – mål og mening.
Morten Arnesen – Drott, tok så for seg meningen med og oppbyggingen av 
Troskapsløftet som den nye Broderen gir til Losjen og Ordenen.

Etter dette følte flere av Brødrene seg klare for en pause. Pausen ble benyttet 
på forskjellige måter, noen drev med fysiske aktiviteter i form av vandring på 
Gjeving. Andre Brødre igjen slappet av.

Litteratur
Neste økt i opplæringen startet med at Drott tok for seg litt om hvor en kan 
finne interessant informasjon om Losjearbeid. Internett er en nyttig informa-
sjonskilde, samt annen ulik litteratur.

Symbolikk
Drott fortsatte så med å fortelle om symbolikken en finner i Losjen. Drott for-
talte at Ordenen benytter seg av Norrøn mytologi i sin symbolikk. Han fortalte 
litt om opprinnelsen til de 7 våpenføre menn i Losjen.

Gruppearbeid
Tidlig på ettermiddagen ble alle de frem-møtte Brødrene delt inn i arbeids-
grupper. Hver gruppe fikk utdelt arbeidsoppgaver som skulle diskuteres i de 
ulike gruppene. Svarene skulle så legges frem i plenum på søndag. Arbeids-
oppgavene var hentet fra opplæringen i 1. Grad.

Resten av ettermiddagen var satt av til sosialt samvær og forberedelse til kvel-
den. Brødrene fikk servert meget god mat og dessert.
Resten av kvelden ble benyttet til mer sosialt samvær og 
diskusjoner.

Søndagen ble åpnet med at lørdagens arbeidsoppgaver ble 
diskutert i plenum. 
Enkelte av spørsmålene ble livlig diskutert blant de frem-
møte Brødrene.

Rekruttering
Drott la frem synspunkter om hvordan en skal rekruttere 
nye Brødre i fremtiden. Dersom en ser på salget av ulik 
litteratur, så som for eksempel ”Da Vinci-koden”, så bør 
det være godt grunnlag for rekruttering til Ordenen også 
i fremtiden.

Uansett tilgang av nye Brødre, så er dessverre også noen i 
andre enden som forlater Ordenen av ulike årsaker. Derfor 
er det viktig at en ikke bare ensidig fokuserer på rekrut-
tering, men også på hvordan skal vi beholde de Brødrene 
som allerede er i Ordenen. 

Noe godt fasitsvar finnes vel egentlig ikke på dette. Det 
er opp til den enkelte Losje å finne ut av hvordan en skal 
ta seg av alle Brødrene i Losjen på en god måte. (forts. 
neste side)

Magne B. Solsvik
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Etter dette ble Brødrene delt inn i to grupper, den ene gruppen med alle 1. og 
2. Gradsbrødre og den andre gruppen med alle 3. Gradsbrødre sammen.

I gruppene ble det snakket om det som er hver enkelt Grad.

I 3. Grad ble det informert om ”Veien Videre”. Hvordan ble Ordenen gjort 
oppmerksom på denne muligheten, hvilke Brødre som har gått foran for å 
få dette arbeidet gjennomført i Ordenen og om fremtiden for Høygradene. 
Det ble delt ut 4-5 søknadsskjemaer til interessert brødre.

Avsluttning
Avslutningsvis ble det foretatt en oppsummering av oppholdet. De tilbake-
meldinger som kom fra de fremmøtte Brødrene var bare positive. Dette til 
tross for at tidsskjemaet nok ikke helt holdt.  Det viser at Brødrene i Losjen 
er engasjerte og har meninger om dette temaet. Det engasjementet som ble 
vist fra de fremmøte Brødrene, tilsier at dette er også et opplegg som en kan 
bruke i fremtiden. Kanskje også dette er noe for andre Losjer i Ordenen?

Riksting 2006

Rikstinget avholdes i Moss 
17. - 19. mars 2006

Dette er bare en foreløpig informasjon.

Noter dato og få det med i planleggingen av 
møtene i vårsemesteret 2006.

Arbeidsmøte, bankett og overnatting blir på 
Hotel Refsnes Gods.

Rikslosjemøte avholdes i Frimurerlosjens lokaler.

Det blir Brodertreff fredag kveld.

Utvalg av deltagere på opp-
læringsmøtet
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Att hålla en sten

Att hålla en sten i handen
en liten och rund och len
kann gøra en trygg, så konstig!
Det är ju bara en sten.

At hålla en vän i handen
är tryggare stöd endå,
när kvelden blir mo¨rk och kuslig
och vägen tröttsam att gå

När ingen vil vara hos mei,
då kan jag bli rädd ibland,
men då er det skønt at tänka
att Gud håller mei i sin hand.

Britt G. Hallqvist

Innsendt av Broder Erling Vaagland, losje 
XIX Trondheim

Jeg overhørte følgende melding i radioen: 9 av 10 norske menn og kvinner 
er lykkelige. Lykken stod i et absolutt forhold til hvor mye penger hver og 
en tjente i året. Den som tjente 500 tusen kroner i året, var mer lykkelig 
enn den som tjente 250 tusen i året.

Så vet vi det. Lykken har sin pris, - eller verdi i kroner. Og når vi ser oss 
omkring, skjønner vi at lykken har ingen grenser. Hvis man tar hus eller 
bil eller båt som lykkemåler, er det tydeligvis noen som må være meget, 
meget lykkelige, - tror jeg.

Selvfølgelig har ikke det noe med lykke å gjøre. Alle 
mennesker har behov for å markere seg. Og hvis man 
har penger nok til det, kan hus eller bil eller båt fortelle 
omverdenen at her er gutten eller jenten som har fått 
det til i livet.

Og det kan personen bli beundret for.

Men om lykken stiger proporsjonalt med slike synbare 
ting, har jeg vanskelig for å tro.

Den største lykke i livet for en blind, må være å få synet 
tilbake. – Den største lykke for en dødssyk, må være å 
bli frisk.

Det finnes mange ønsker om lykke. Økonomisk trygg-
het gjør livet lettere å leve. Men å knytte det moderne 
menneskes lykke til selvangivelsen, blir for meg en 
dårlig sannhet.
Selv om jeg er klar over at det er lettere å være ulykke-
lig i en ny Mercedes enn i en gammel Folkevogn.

De fleste av oss har økonomisk trygghet. Derfor bør 
vi rette blikket mot det som gir oss små gleder i hver-
dagen. Det er det som i sum gjør oss lykkelige, som 
igjen betyr at vi blir mer omgjengelige og hyggelige 
mot omgivelsene. Det synes at vi har det godt med oss 
selv.

Én lykke i livet kan kanskje være å glede en annen?

Lykken er…
av Broder Svein O. Bjørnstad
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Det er å være sammen med andre, at vi har mulighet til å finne oss selv, 
for så å  utvikle oss videre.

Er det derfor vi samles i losjene rundt om i landet annenhver uke, for å 
berike tilværelsen vår? Denne måten å møtes på er helt sikkert sosialt 
betinget. Her kan vi finne frem til oss selv, finne den tryggheten og sik-
kerheten vi søker. 

På møtene våre har vi lov til å være på leit. Kanskje er det 
vi leter etter er noe mer og større enn vi kan oppdage alene. 
Kanskje søker vi ord og tanker som andre brødre kan dele 
med oss. 

I losjene skal vi gi av oss selv for så å skape muligheter 
sammen. Øyeblikket  er noe vi har sammen og vi skal ikke 
være redde for å være ærlige og åpne ovenfor en losjebror. 
Her er vi alle like.

Det er i alle fall det som ligger bak ”losjetanken”, slik jeg 
ser det.

Vi lever alle med en travel hverdag. Tiden er jo noe alle er 
opptatt av. Har vi egentlig tid til å leve? Eller: vi som har det 
travelt, er vi redde for å leve? Hva har vi egentlig tid til?

 Vi må stoppe opp litt og gi oss tid til å puste. Tiden er her 
hele tiden. Vi har tid-mye tid. Den stikker ikke av fra oss. 
Tiden er felles eie. Og så har vi har en ting felles-losjemø-
tene.  Her har vi tid til å ”legge hverdagen til side”og nyte 
roen og fellesskapet. Her skal vi sammen se fremover å skape 
fremtiden. 

Vi skal se mulighetene i begrensningene istedenfor begrens-
ninger i mulighetene. Vi skal gi oss tid til å realisere tankene 
og drømmende våre. Den største drømmen er å skape fred. 
Da må vi begynne med oss selv. Med meg selv.

Jeg vil gjerne avslutte disse betraktninger rundt losjelivet 
med et aktuelt ordtak:

Gammel er du blitt når du har mer glede av fortiden enn av 
fremtiden.

Frøet.
Det er sagt at kjærligheten
har rom med smerte i.
Når din klint blir skilt fra hveten
tar du steg mot å bli fri.
Det er sorg i alles glede
du gråter bak ditt smil.
Ikke stans når du er nede
men ta fatt på neste mil.

Er du redd ditt hjerte brister
skyr ild for du er brent?
For å ha når andre mister
har du gravd ned ditt talent.
Når du står og lar deg lamme
- når angst har gjort deg stiv,
blir din sjel en kostbar ramme
om et bilde uten liv.

Når en natt har frosne hender
som vil gripe om din sjel.
Og rop ditt hjerte sender
Bare ties kalt i hjel.
Hent din visdom fra en vinter
som har lagt alt liv i snø.
Dypt i jordas labyrinter 
vokser spiren fra et frø.

Broder Tor Arild Lassen
Losje IV. Sarpsborg.

Betraktninger
av Broder Stein Arne Ek Brynilsen



19

Riksrådet informerer:

Bæring av Hederstegn
Vi i Rikshirden har nå hatt gleden av å få overrekke Hederstegn til fortjente 
Brødre i praktisk talt alle Losjer.  
Vi har opplevd dette som en fin seremoni, og vi har oppfattet det dit hen at 
Brødrene har satt pris på denne lille takken fra Ordenen og Losjen for deres 
innsats gjennom lang tid.
Det har vært gitt regler for bruk av disse Hederstegnene både på Drottmø-
ter og på Riksting, men det kommer allikevel mange spørsmål om dette til 
de Embedsmenn som har stått for tildelingene, og det kan også være på sin 
plass å gjenta disse og samtidig endre litt på dem. 
 Vi har i vår Orden en gylden regel om at når Regalie bæres skal alle ”uved-
kommende” merker og pins etc. fjernes fra antrekket enten det nå er smo-
king eller mørk dress. Husk at navnskilt heller ikke skal bæres når vi er 
iført Regalien.   
Etter mange henvendelser til Riksrådet om dette er vi Rådet blitt enige om 
at Ordenens Hederstegn bør kunne bæres sammen med Regalien og altså 
inne i Ridderhallen under et vanlig møte.  Den bæres selvsagt da også på 
ettermøtet.  Utenom Losjesammenheng er det fortsatt Riksrådets mening at 
Hederstegnet kan bæres også utenom Ordenssammenheng ved anledninger 
hvor Hedersbevisninger og Ordener bæres.  Dog alltid kun til Galla, Smo-
king og/eller mørk dress.   

I løpet av året skal det avvikles jubileer og andre begivenheter i enkelte 
Losjer. Vi vet at mange Brødre ikke har anledning til å delta i disse arrange-
mentene og dermed ikke får oppleve den store gleden det er å være tilstede 
på slike begivenheter.
For at så mange som mulig skal få en liten ”opplevelse” av et slikt arran-
gement, anmoder Riksrådet de enkelte Losjer om å invitere redaksjonsko-
miteen i St. Olavposten til arrangementene, slik at de kan ta dette med i 
vårt kjære blad. Disse vil igjen referere fra møtet med bilder og stoff, noe 
som vil være til glede for Brødrene. Det bør også være av interesse for den 
Losje dette gjelder, å få en omtale i bladet.
Husk derfor å ta med St. Olavposten på invitasjonslisten.  

Riksrådet har nå hvite og røde Kapper på lager.
pris pr Kappe kr 1000,-. Dersom Losjen ikke ønsker å kjøpe kan de leis ut 
for kr 350,- pr, Kappe

Høstens Drottmøte er planlagt avviklet 8. og 9. oktober, på samme sted 
som tidligere: Sandefjord Motor Hotell. Riksrådet vil komme tilbake med 
en formell innkalling senere

Riksrådet vil minne om at Losjene nå har anledning til å få kjøpt nye Rega-
lier, alle Grader til følgende priser: 1. Grad kr. 110.-, 2. Grad kr. 115.-, 3. 
Grad kr. 175.-, 3. Grad ekstra lang kr. 180. 
Lysestaker: 3 armet kr. 875.- Høye kr. 625 og Lave kr. 450.

Navneskilt: Som kjent er 
det besluttet at alle Brø-
drene skal bære like navne-
skilt. Enkelte Losjer lager 
disse selv, men dersom 
dere ønsker kan disse 
bestilles fra Rikskansler 
som vil sørge for at de blir 
lagd. Fullstendig navne-
skilt koster kr. 15.-. Ønskes 
bare plastholderen koster 
denne kr. 10.-

Kapper

Drottmøtet 2005

Regalier og lysestaker

OBS OBS
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- Losje Valkyrjen har hatt Landsting og valget fikk følgende utfall:
Landspresident Ellinor Larsen, Losje III Tønsberg, valgt for 2 år
Landsvisepresident Aud Ingvild Odsbu, Losje VI Sarpsborg, ikke på valg
Landsrådsfrue Åshild Li, Losje VII Trondheim, valgt for 1 år
Landssekretær Liv Berit Daffinrud, Losje III Tønsberg, valgt for 2 år
Landskasserer Berit Gjerstad, Losje III Tønsberg, valgt for 2 år
Landsmarsjall Elin Dalland, Losje IV Bergen, ikke på valg
Landsvakthavende Berit Brørby, Losje V Hønefoss, ikke på valg.
1.Suppleant Eva Meuum Olsen, Losje X Moss, valgt for 1 år.
2.Suppleant Lindis Hovden Smedby,,Losje II Drammen, valgt for 1 år.
Inger Johanne Bentsen (Landsekretær.)

- Provinsiallosje Borgar av Losje St. Antonius holdt sitt andre ordinære 
møte etter stiftelsen (15.jan.) den 9. april. 23 Riddere gjennomgikk sere-
monien for opptagelse i 6. Grad. Dette ble et møte som de tilstedeværende 
vil huske med glede. Losjemøtene ble gjennomført på en stilfull og verdig 
måte. Det var synd at ikke flere av 6. Grads Ridderne i St. Antonius hadde 
funnet veien til Sarpsborg denne dagen, men det la ingen demper på stem-
ningen. På det etterfølgende taffel holdt den eldste tilstedeværende delta-
ger, Broder Erik Norman (83), et spirituelt og tankevekkende innlegg om 
symboler og brorskap i Losjen. Vi håper å kunne formidle mer om Broder 
Erik og hans synspunkter i neste nummer av bladet.

- Hovedlosjen i St. Antonius avholdt møte 11. mars i Tønsberg der hele 
51 Riddere ble løftet til 6. Grad. 8. Riddere ble opptatt i 4. og 5. Grad. Brø-
drene i Tønsberg fortjener en stor takk for et velorganisert og godt møte.

Embedsmenn i Provinsial-
losje Borgar, fra venstre 
fremste rekke: Knut Leira, 
Leif Kristiansen, Tormod 
Carlsen, Helge Bjerke, Knut 
Lykken. bakre rekke fra ven-
stre: Tor Ole hansen, Per Lil-
jeberg Monstad og Øystein 
Anderson

- Takket være mange positive Brødre blir vårt sekretariat stadig bedre 
utstyrt. For kort tid siden ringte Broder Jan Carm (XI). Banken hadde kon-
tormøbler til avhenting. Ikke mange dager tok det før Broder Åge Berg 
(XI) kom med fullastet varevogn. På siste Losjemøte fikk vi en helt ny 
skanner av Broder Tore Karlsen (I). Slike positive hendelser har det vært 
mange av gjennom årene.Siden Broder Hugo Gustavsen (IV) sluttet sitt 
snekkerverksted har det nok hendt at ”utstyr i tre” av og til har vært et lite 
problem, men det dukker alltid opp en fingernem Broder. I disse dager 
har Broder Åge Berg laget noe av det som skal brukes i Drøbak. Ja, vi har 
mange positive Brødre.  (Sekretariatet for Ordenen R.H.K.)
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Losjene forts.

Sarpsborg Arbeiderblad 02.04.05

Riddere av det Hvite 
Kors…..
St. Olavslosjen i Sarpsborg feirer 90 – års 
jubileum.
Det er en av de eldste losjene i Sarpsborg. 
Losje St. Olav av ridderordenen Det Hvite 
Kors. Losjen ble stiftet den 14. mars i 1915 
og feirer 90-årsjubileum.

Losje St. Olav IV har vært en lukket og hem-
melighetsfull organisasjon i alle disse 90 årene. 
Det er for eksempel aldri blitt skrevet noe om foreningen i løpet av denne 
lange tiden. - Men nå går vi åpent ut med hva vi står for, sier Arvid Løk-
keberg. St. Olav losjen i Sarpsborg har i dag 80 medlemmer. - Det er ingen 
snobbeforening, understreker lederen, eller Drott, som det heter i ridderor-
denens egen terminologi.

Kristen etikk og moral
Det er bare IOGT som er eldre enn St. Olavlosjen i Sarpsborg. 
Losjen første embetsmenn var Julius Nærby, Harald Onsum, Karl J. Ander-
sen, Harald Olsen og Sigurd Helliksen. De hadde titler som Drott, Jarl, 
Lendermann, Skattmester, kansler og Skald.
- Alle titlene tilhører fortiden. Fra den tiden da ridderordene oppsto.
De tre fra St. Olavlosjen kan historien.
- Ridderordene var beslektet med munkeordenen.
De nevner Johanittordenen, Malteserordenen, Tempelherreordenen. Felles 
for dem var et kors på ridderdrakten.
- Hva skal til for å bli medlem av St. Olavlosjen?
- Vi legger vekt på alminnelig god vandel. Vi bygger på kristen etikk og 
moral.
Arvid forklarer om at både ritualene og symbolene er viktige i selve mål-
settingen til losjen. Nemlig det enkelte medlems selvutvikling.
- Alt sammen handler om å utvikle seg til å bli et bedre menneske eller 
medmenneske til nytte og glede for seg selv og sine omgivelser. For å 
oppnå det har vi 33 grader som medlemmene kan arbeide mot.

Det handler om å utvikle seg til å bli et bedre medmenneske til nytte 
og glede for sine omgivelser
- Målet bør alltid være å bli et bedre menneske enn seg selv, heter det på St. 
Olavlosjens hjemmeside. Der finner vi også følgende om selvutvikling:
- Å hjelpe når det trengs er ett av mange viktige mål vi vektlegger i orde-
nen.
Det blir også vist til at ordenen bruker mange midler for å formidle kunn-
skap. De følelsesmessige opplevelser ved å være til stede i losjemøtene 
er viktig midler. Losjene er behjelpelige med å finne fram til litteratur, 
musikk og filmer som har betydning for losjens arbeid.
(innlegget er noe forkortet. red.)

Hvite Riddere: Styret eller 
rådet i St. Olavlosjen i 
Sarpsborg. Fra venstre: 
Gunnar Molvig, Oddvar 
Erøy, Arvid Løkkeberg, 
Bjørn Røste og Arild 
Odsbu. (privat foto)
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Vi ønsker nye Brødre velkomne i vår Orden:
Losje XV Aaslund, Terje 18.04.2005 
Losje XXIV Busuttil, Anthony 13.04.2005
Losje XXIV Jenssen, Baard Terje 13.04.2005
Losje XXIV Gustavsen, John Egil 13.04.2005
Losje XXV Sundfær, Tor Olav 31.03.2005
Losje XIII Andersen, Arne 30.03.2005
Losje XXIII Ødegård, Terje 17.03.2005
Losje XXIII Johansen, Ulf 17.03.2005
Losje VII Iversen, Atle Einar 07.03.2005
Losje XXIV Haug, Trond Temte 03.03.2005
Losje V  Kjønigsen, Ragnar 02.03.2005
Losje XIII Kværnstrøm, Morten Løken 02.03.2005
Losje X  Tobiassen, Petter Falck 02.03.2005
Losje X  Halmrast, Tore Martin 02.03.2005
Losje II  Færøvig, Are 28.02.2005
Losje XXVI Ahlbom, Kjell 21.02.2005
Losje IX Vermelid, Kjell Gunnar 16.02.2005
Losje V  Mysen, Anders Bjarne 16.02.2005
Losje V  Buskoven, Svein Odd Vik 16.02.2005
Losje V  Jensen, Ingar Harry 16.02.2005
Losje V  Andreassen, Oddvar 16.02.2005
Losje IX Marthiniussen, Hans Jørgen 16.02.2005
Losje IX Mathisen, Lars Bredo 16.02.2005
Losje VII Elfving, Vidar 07.02.2005
Losje VII Clausen, Øivind 07.02.2005
Losje VII Isdahl, Håkon 07.02.2005
Losje VII Kjøniksen, Fredrik 07.02.2005
Losje VII Thorstensen, Sander 07.02.2005
Losje VII Samuelsen, Tor Arne 07.02.2005
Losje I  Borge Raa, Sigmund 07.02.2005
Losje XX Nornes, Birger Johannes 04.02.2005
Losje XXIII Gustu, Arne Martin 03.02.2005
Losje IV Bjercke, Raymond 03.02.2005
Losje XXII Walberg, Gunnar Håkon 01.02.2005
Losje XXII Roel, Inge Gøran 01.02.2005
Losje XXI Tvedt, Magne E. 11.12.2004
Losje XXI Nestås, Oddvar 19.01.2004
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Brødre som har gått bort:

Vi lyser fred over deres minne

Johannes Kruse, Losje V
Født 10.11.1924  Død 09.03.2005

Reidar Jacobsen, Charterbroder Losje XXVI
Født 12.06.1943  Død 06.03.2005

Herman Sagfossen, Losje VI
Født 01.11.1912  Død 01.03.2005

Sven Svensen, Losje IX
Født 03.02.1921  Død 27.02.2005
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B - BLAD

Jeg har funnet et sted
Hvor det alltid er fred 
fjernt fra hverdagens mas og fortred

Et sted hvor vi møter en utstrakt åpen hånd,
Som bekrefter vårt hellige brorskaps bånd

Et sted hvor vi opplever toleranse og hjertevarme,
I stedet for sårende kritikk og harme

Et sted hvor vår og våre tanker er fri,
Til å velge et liv med høye mål og mening i

Et sted hvor brødrenes nærhet og vennlige ord
Blir som solens varme stråler over frossen jord.

Et sted hvor himmelens stjerner lyser i vår losjehall,
den er for oss brødre en vakker katedral

Et sted hvor musikk, ritualer og symboler i en sum 
er losjens norm og hellige evangelium

Et sted hvor brorskap og nestekjærlighet
blir en del av vårt liv og personlighet

Jeg har funnet et sted
hvor det alltid er fred, 
der vi ønsker, håper og tror 
at trygghet og glede i våre forspor gror!

Broder Arild Gunnerød, Losje XIII


