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Høyverdige Riksdrott har ordet:

Gode Ordensbrødre
Det er sen oktoberkveld, tåka ligger tykk, klam og knugende. I det fjerne høres en
klagende tåkelur som sender sine advarende signaler ut i mørket. Ved kysten er
det svært ofte slik i tiden før de første små kuldegrader, den kalde klare luft og det
første snøfall.
I denne perioden av året er det godt å trekke innendørs og hengi seg til peiskos
og ﬁlosofering. Det er så inderlig godt og beroligende å sitte i stillhet, betrakte
ﬂammende og la tankene vandre.
Mine tanker dreier seg om alt det gledelige som skjer i Ordenen denne høsten.
Møtene er kommet godt i gang og Riksrådet har merket seg at Losjene har
komponert interessante program for høstterminen. Det skal avholdes informasjons
og vervemøter for potensielle kandidater og det arbeides i tillegg aktivt med
miljøskapende arrangementer, også utenfor Losjelokalene, som har til formål å
forsterke Brødrenes bånd til vår Orden.

Riksdrott Ole Jørgen Andresen

Som Riksdrott har jeg anledning til å besøke mange Losjer og delta i langt ﬂere
begivenheter en Brødre ﬂest og i løpet av dette året har jeg fått en bestemt
følelse av at det er en god og positiv utvikling i vår Orden. Dette speiles i høyere
fremmøteprosent lokalt, meget god deltakelse i ofﬁsielle jubileer og regionale
fellesmøter har hatt til dels stor oppslutning. Velfylte Ridderhaller setter store krav til
de tilstedeværende Embedsmenn og Brødrenes forventninger til Losjemøtene og
etterfølgende Brodermåltid er proporsjonal med antallet stiger i takt med dette. For
Embedsmenn, på alle nivåer, vil dette være til stor glede og inspirasjon og medvirke
til ytterligere vekst og fremgang.
Drottmøtet 2005 er nå historie og vil føye seg pent inn i rekken over vellykkede
samlinger under Ordenens ﬂagg. Riksrådet er meget tilfreds med det store
visjonære engasjement som Losjenes utsendinger viste og ikke minst satte vi pris
på den inspirerende kreativitet som ble lagt for dagen. Sakene som ble behandlet
på møtet er utførlig omtalt andre steder i bladet men la oss slå fast: Drottmøtets
behandling av presentasjoner fra IT og Rekrutteringskomiteene, stadfestet viktighet
og betydning av at dette arbeidet må og vies stor oppmerksomhet i fremtiden
og komiteene vil følge opp med rapporter fremlagt som orienteringssaker på
kommende Riksting.
Når dette leses er adventstiden kommet og Losjene, tradisjonen tro, vil markere
denne med sine Julemøter. Dette er en ﬁn tradisjon som er med på å sette den
”materialistiske” Jul i det rette perspektiv og retter fokus mot Julens budskap.

Jeg vil benytte anledningen til å uttrykke et ønske om at dere alle
vil oppleve en fredelig og harmonisk Jule og Nyttårsfeiring.

St. Olavposten 4-2005

3

Bergenslosjen 50 år
Losje St. Olav XII Bergen feiret sitt 50 års jubileum i egne
ﬂotte lokaler. Jubileumsbanketten på hotell Norge
samlet hele 180 gjester.
Over: Drott Einar S. Fimreite
med Losje XII’ fane. Til h. Losje XII’
eget hus.
Under:
Jubileumsskriftet. Dette inneholdt et vell av opplysninger
om Losje XII. Et artig poeng var
at skriftet inneholdt bordplanen for jubileustaffelet med alle
navn på de deltagende.

Det var den 13. desember 1954 at ﬁre herrer
fra Bergen tok turen over fjellet til Halden for å bli
tatt opp i R.H.K. Det hadde da en tid vært kontakt
mellom daværende Riksdrott Andreas Østvold og
Rolf Storm Sjursen i Bergen. Opptagelsen av disse
ﬁre satte i gang prosessen med å danne en egen
St. Olav Losje vestafjells.
Broder Rolv Storm Sjursen regnes som stifteren av
Losje XII. Han var en svært aktiv Losjebroder og en
myndig lederskikkelse som inngjøt respekt blant
de andre Brødrene i Losjen. Losjens første Drott,
Per Martens Meyer, var også en sterk personlighet.
Det var han som på mange måter gjorde Losje XII
kjent i resten av Ordenen gjennom sin dyktighet
som taler og skribent. Han var dessuten Losjens
første Riksembedsmann i det han bekledde
embedet som Rikslendermann i årene 1964
– 1968. Ni av losjens Brødre har gjennom disse
femti år hatt verv i Rikslosjen.
Losje XII er fadderlosje for Losje XIV Stavanger og
Losje XXI på Voss. Losjen var også sterkt delaktig
i stiftelsen av Losje XX i Haugesund. Losjen har
også hatt gleden – og æren – av å være vertslosje
for Riksting to ganger: det Ordinære Riksting nr. 32
i mai 1960 og nr. 51 i mars 1998.
Jubileumsfeiringen startet fredag 11. november
med et Brodertreff med ledsagere i Losjens
eget hus på Unneland. Her samledes nær 90
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personer til sosialt samvær. God mat og godt
drikke ble servert og de tilstedeværende ﬁkk
så et spennende kåseri om Bergens historie for
tidsperioden 1900 til 2000. Slike Brodertreff har
mye å si for den uformelle kontakten mellom
Ordenbrødrene, her skapes nye bekjentskaper og
gammelt vennskap fornyes.
Dagen etter den 12. november, nøyaktig på
dagen femti år etter stiftelsen, var det klart for et
storstilt Losjemøte i losjen lokaler på Unneland.
Riksdrott deltok i spissen for en nesten fulltallig
rikshird, i tillegg var tolv Drotter og en Hærmester
nærværende. Resten av salen ble fylt opp av
gjestende Brødre og Brødre fra Losje XII. Møtet
ble godt og myndig ledet av Drott Einar Sverre
Fimreite. Hilsninger, gaver og lykkeønskninger
strømmet over den jubilerende Losje. Her var ekte
glede og høytid.
På kveldens jubileumsbankett deltok det
hele 180 personer. Banketten foregikk i Hotell
Norge’ vakre selskapslokaler. Her ventet det
oss en kulinarisk opplevelse som besto av en
velsmakende aspargessuppe, hovedretten var
ovnsbakt lammelår som var så god at kveldens
takk for maten taler rent slapp opp for ord.
Desserten besto av gratinerte bjørnebær med
curacaosabayonne og iskrem, bare navnet er nok
til at en enkel Broder får vann i munnen!
Forts. side 6
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Drott i Losje VI Halden moderlosjen til Losje
XII Bergen, Knut Iversen gratulerer Drott Einar
Sverre Fimreite med jubileet.

Tilreisende og fastboende Brødre
med ledsagere.........

.......hygget seg i godt selskap ut i
de små timer.

Drott i Losje XII Bergen, Einar Sverre
Fimreite med sin kone Grethe
St. Olavposten 4-2005
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(Forts fra side 4)

Kveldens toastmaster var Broder Ole Follesø. Han
bandt sammen programmet på en ﬁn og stram
måte. Av kveldens mange talere skal bare nevnes
noen:
- Riksdrott Ole Jørgen Andresen hilste jubilanten
og berømmet Brødrene i Bergen for deres
engasjement, iver, ﬂid og nøyaktighet. Et
synlig bevis på dette er Losjens nye hus, men
han frenhevet også Brødrenes medvirkning i
landsdelen og på landsbasis.
- Drott i Losje VI Halden, Knut Iversen, kom i sin
tale inn på de helt spesielle bånd som binder

losjen i Halden og Losjen i Bergen sammen. Han
hadde funnet frem møteprotokollen fra 1955 og
ga de tilstedeværende noen muntre og pussige
utdrag fra denne.
- En rørt Drott, Einar Sverre Fimreite, takket for alle
hilsninger, gaver og gode ord som hadde blitt
Losje XII til del. Han takket dessuten alle gjestene
som hadde kommet for å ære jubilanten.
En usedvanlig vellykket feiring ble avsluttet med
dans og hyggelig samvær ut i de små timer.
Losje XII Bergen har all ære av sin jubileumsfest.
Tilreisende Brødre opplevde høytid og varme
sammen med Brødrene i Bergen.

Riksting 2006
Rikstinget avholdes i Moss
17. - 19. mars 2006
Arbeidsmøte, bankett og overnatting blir på
Hotel Refsnes Gods.
Rikslosjemøte avholdes i Frimurernes lokaler.
Det blir omvisning i Konventionsgården
og Brodertreff fredag kveld.
Påmeldingsskjema med priser vil
bli oversendt alle losjer.
Begrenset antall plasser for observatører.
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Prolog

til
50-års jubileet for Losje St. Olav XII Bergen
Åkk, eg ve så gjerne tale litt om Bergen,
om min kjære, gamle, stolte fødeby.
Mot Nyork e’ han saktens bare dvergen,
her e’ ingen hus så skraper opp i sky.
Men hos meg har denne byen under fjelle’
fått en plass så han va’ både rik og stor.
For i grunn’ en e’ det reine skjære helle’
at det ﬁn en by som Bergen her på jord.
Her i vår gamle by med Håkons Hall
med Bryggen og ”kontoret”
hvor småhus står i hundretall
og oppad fjell seg klore.
Her fødtes Losje tolv av menn
som trodde på det gode
og Losjen vår har vikst seg frem
fra gate, smitt og rode.
Den baunen som til oss ble gitt
fra Riksråd og fra Brødrevenner
fra halden, Drammen, bredt og vidt
vi tror og håper ennå brenner.
Av alder er vår Losje ung
i visdom ennå yngre
men Broderarven rik og tung
skal lenge i oss yngle.
Vi er et ungt og lite folk
men våre toner svinger
når vi i ﬂokk gjør oss til tolk
for gleden – og vi bringer
våre gjeste-r takk for alt
hva vi får med oss – kort fortalt
av kunnskap, vennskap, sosialt,
fra Broderskapet overalt.
Gode venner, hva er Broderånd
Et vennskap knyttet med mange bånd
Ord og handling på rekke og rad
Den største glede – å gjøre andre glad
St. Olav XII – i dag vi hyller deg.
En ledestjerne på vår veg
La oss gjennom livet med ryggen rak
Kjempe for din fremgang og din edle sak
Her er samlet folk fra nord og sør
Til fest og glede som seg hør og bør
St. Olav XII – lev og kjemp din edle strid.
Du har grobunn og styrke til evig tid.

St. Olavposten 4-2005
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bygningsmennene vraket er blitt hjørnestein.
Dette er Herrens eget verk, underfullt er det i
våre øyne.” De ér vakre disse middelalderske
steinkirker og katedraler, med sine bueganger og
høge tak, og kanskje står St Matthews Church i
Roslin i en særklasse i så måte.
St. Matthew’s Collegiate Church i Roslin er en
uavhengig menighet i den skotske episkopale
kirken. Rosslyn Chapel er en vanlig kirke for den
lokale menigheten. De har sine gudstjenester,
brylluper, bønnemøter og kirkekaffe i nordre
korgangen. Menigheten er ikke bare begeistret
for all oppmerksomheten de er blitt tildelt.
Særlig etter utgivelsen av boka ”DaVinci koden”
har antallet besøkende tatt helt av. For denne
menigheten er St Matthews et sted der man først
og fremst skal være i bønn og lovprisning.

Roslins hemmeligheter
av Broder Einar S. Waage Losje XX Haugesund

-They come with high-power binoculars, but
there are no secrets at Rosslyn Chapel, sa presten
Michael Fass i gudstjenesten søndag den 17. juli.
Og du skal vitterlig lete lenge for å ﬁnne en mer
åpen atmosfære enn den du opplever når du er
til gudstjeneste i St Matthew’s, Roslin. Jeg mister
munn og mæle når en av menigheten spør ”may
I join you?”, heller enn nordmennenes vanlige ”er
her opptatt?!”; og hva gjør jeg når menigheten
tar kontakt med hverandre midt i gudstjenesten,
håndhilser, og ønsker hverandre Guds fred. Og til
alters ønskes vi besøkende velkommen om det er
for å motta nattverd, bli bedt for eller annet - enten
man er troende eller ei.
Rosslyn Chapel ﬁnner vi i den lille bygden Roslin ca
6 km. sør for Edinburgh. Kirken er, i likhet med den
forrige kirken som stod her, dedikert evangelisten
Matteus, den jødiske skatteinnkreveren som
arbeidet for de Romerske styresmaktene. Sankt
Matteus feires ifølge den katolske kirkes kalender
på høstjevndøgn 21. september. Kirken er
orientert etter soloppgangen i øst slik den er
på høstjevndøgn. Det passer også at det kun
er referert i Matteusevangeliet at Jesus sier:
”… Har dere aldri lest i skriftene: Den steinen

8

Kirken er et barn av sin tid. Hele trettisju
kollegiatkirker ble bygget i Skottland i
senmiddelalderen og alle grunnlagt av mektige
menn. Kirken i Roslin ble påbegynt i 1446 etter
planene fra en rik, mektig og vellykket mann,
jarlen William St. Clair, som hadde slått seg til
ro etter et langt liv i tjeneste for kongefamilien.
Sakristiet ble bygget før selve kirken, dog i
tilknytning til denne, og her ﬁnner vi denne
fargelagte engelen som holder St. Clairs
våpenskjold (ﬁg 3).
St.Clair bygget et kristent Gudshus. Han
ﬁnansierte et kannikkollegium, med det for øye
at disse skulle be for hans familie, kamerater,
våpenbrødre og ham selv. Men byggherren
døde i 1484. Han ﬁkk ikke bygget kirken ferdig.
Etter en 40-års byggeperiode var kun koret blitt
ferdig og arvtakeren avsluttet bygget noe brått
ved simpelthen å tekke taket og mure igjen den
vestre enden av koret. Utenom baptisteriet med
et orgelloft som ble lagt til på 1800-tallet, er det
slik Rosslyn Chapel fremstår i dag.
Rosslyn Chapel anno 2005 er fremdeles en
vakker kirke. Utvendig har selvsagt vær og vind
krevd sitt av den myke sandsteinen. Regnet har
trengt inn og, på grunn av veggenes innvendige
behandling med murpuss, blitt værende i
steinmurene. Sandsteinen ﬁkk dermed aldri
tørke ut. Stadig ﬂere mineraler ble avleiret i
steinene og truet med å ødelegge murene. Det
provisoriske overbygget som skulle tas ned
våren 2005 er fremdeles på plass og det snakkes
ikke lenger om når det skal fjernes. Overbygget
er noe skjemmende, men nå kan vi jo på nært
hold beskue de utvendige steinarbeidene, og
vi forstår bedre hvordan disse blir tatt vare på. .
Beskyttelsen kom for sent for det berømte bildet
av ”ridderen og initianden” på søndre veggen. De
er nesten ikke til å kjenne igjen i dag.
Innvendig er en del av steinarbeidenes detaljer
St. Olavposten 4-2005

skjult eller delvis tildekket av den nevnte
murpussen som ble påført på 1950-tallet i et
mislykket forsøk på å redde det som reddes kunne
fra fuktighetsskadene. Man jobber fremdeles
med å ﬁnne en god løsning på hvordan pussen
best kan fjernes. Stiftelsen Rosslyn Chapel i
samarbeid med Historic Scotland organiserer det
ikke-kirkelige arbeidet forbundet med kapellet.
Disse organisasjonene innehar den høyeste
kompetanse på restaureringsarbeid.
Hvilket inntrykk sitter man igjen med etter å
ha brukt to dager på å studere kirken? Dette
gåtefulle byggverket med alle skulpturer,
steinarbeider og utskjæringer vekker umiddelbart
begeistring. De mange guide bøker med til dels
motstridende forklaringer og tolkninger geleider
den besøkende gjennom herlighetene. Egentlig
er dette veldige oppbud av ﬁgurer så voldsomt at
man ikke vet helt hvor man skal begynne. Det er
som man nesten kan forstå reformatorenes krav
om fjerning av forstyrrende elementer i kirkene.
Skal noe trekkes fram måtte det være for mitt
vedkommende alle blomsterrelieffene og
prydvekstene som er i seg selv en Edens hage
hugget ut i stein! Mange av pidestallene under
de tomme nisjene forteller sin egen historie,
så som det elskende paret som snur ryggen til
djevelen og ser mot engelen med korset. (ﬁg 1 &
2) Utrolig vakkert, også billedlig!
Den berømte fremstillingen av dødsdansen
i den ene hvelvingen, ”danse macabre”, er en
betimelig påminnelse om dødens uunngåelighet,
uansett stand og stilling i dette livet. Dette er for
øvrig et yndet tema på mange gravsteiner fra
denne tidsepoken: skalle-og-beinkryss, liggende
timeglass, kiste, memento mori. Artig er det også
å se alle murmesternes ”signaturer”

kunststykke. Han ble snart desillusjonert…”
Sinclair fortsetter:
”Heldigvis vil den ekstraordinære
skjønnheten ved Rosslyn Chapel
overleve den overﬂod av manglende
forstand som nå blir disse
vidunderlige steinene til del. Et
tjuetalls bøker er publisert som
alle tolker denne fantastiske
bygningen … forfatterne fører
skam over sitt gode navn og
rykte...”
Kvasse ord, men han har rett i det
alt vesentligste: Rosslyn Chapel
ér eksepsjonelt og vel verdt å
besøkes uansett hvilke forfatteres
fremstillinger man velger å forholde seg til.
Kilder:
Sinclair: Rosslyn,, Coppens: Stone puzzle of
Rosslyn Chapel, Queally: Rosslyn Chapel, St.
Matthews menighet: Informasjonsskriv,
Brydon: Rosslyn – a history, Brydon: Rosslyn
and the Western mystery tradition,
6. Jarl av Rosslyn: Rosslyn Chapel,
7: Jarlav Rosslyn: Rosslyn Chapel.

ﬁg 1 & 2
ﬁg. 3

Framtidens Rosslyn Chapel er mye avhengig av
medienes presentasjon av kirken. Det skal lages
nå en ﬁlm over boka ”DaVinci koden” og en del
av ﬁlmingen skal foregå i bygden og Rosslyn
Chapel. Mange av landsbybeboerne stritter
imot, de vil ha stedet for seg selv. Andre hopper
på karusellen og åpner feriehus og kafédrift.
Forfattere, journalister og produsenter bidrar
til økt kommersialisering. Alle skal ha sin del av
kaken. Dessverre er ikke alle presentasjoner like
objektive og sannferdige og en god del er faktisk
direkte spekulative.
Forfatteren Andrew Sinclair avslutter trilogien sin
med å oppsumme i sin nyeste bok:
”Den første boka i trilogien … var et seriøst
arbeid… Jeg ønsket å bringe fram i lyset
det storartede og noble ved Rosslyn Chapel.
Dessverre ble jeg en ny ”Frankenstein”, han som
hadde til hensikt å gjøre sitt monster til et ﬂott
St. Olavposten 4-2005
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Et jubileum
Losje St. Olav nr. XX Haugesund 25 år
Losje St. Olav XX har i høst feiret sitt 25 års
jubileum og hvilken feiring det ble! De driftige
losjebrødrene i vestlandsbyen hadde virkelig satt
sin ære i å la de tilreisende ordensbrødre få føle
seg velkomne.
Det hele startet fredag 30. september da de
tilreisende ordensbrødrene og losjens egne
brødre samledes til et brodertreff. Slike brodertreff
skaper ﬁne kontakter brødre imellom. Her knyttes
ofte gode og varige bånd mellom brødre på tvers
av losjegrensene.
Den neste dagen begynte med en omvisning
i Olavskirken på Avaldsnes. Avaldsnes på
Karmøy huser noen av de mest rike fornminner
fra vikingtiden. Besøket ble avsluttet i det
imponerende Norvegen senter. (les mer om dette
annet sted i bladet)
På kvelden var det duket for losjemøte og
jubileumstaffel. Losjemøtet ble en høytidsstund
der en nesten fulltallig riksråd og ni besøkende
drotter var tilstede. En av losjens veteraner, Broder
XX ble hedret med ordenens hederstegn.
En annen spesiell begivenhet under samme møte
var at en av losjens charterbrødre, Broder Lars
Magnar Kristiansen ﬁkk tatt opp sin sønn, Lars Erik,
i ordenen.

Drott i Losje XX Haugesund
Leif Jørgensen

100

minst gode taler. Her er et utdrag av Riksdrotts
tale for anledningen:
Det har vært mede store forventninger
om positive og hyggelige opplevelser at
representanter fra mange av de øvrige Losjer og
Riksråd har satt hverandre i stevne for å markere
at Losje XX runder de første 25 år.
Når vi nå sitter benket rundt dette vakkert
pyntede bord er det meg en stor glede, som leder
av Ordenen Riddere av det Hvite Kors, å utdele
noen meget velfortjente og takknemmelige
verbale blomster til den jubilerende Losje.
Gjennom sitt 25 årige virke har Losje XX vist at de
er dyktige forvaltere og ikke minst konserverere
av den skatt og arv som er overlatt oss av våre
foregangsmenn. Vi vet at denne Losje alltid
har vært og er levende opptatt av Ordenens
historiske bakgrunn, dens opprinnelse og
utvikling fra den spede start i den gamle verden
og til etableringen i vår del av Europa.
Man har gjennom årene lagt ned mye tid og
krefter på rekruttering, opplæring av nye og
gamle Brødre og ikke minst har Losjen engasjert
seg i etableringen og innføringen av vårt nye 33
Graders system.

Våre opptakelsesseremonier er jo vakre og stilfulle
og denne gangen ﬁkk vi i tillegg en bakgrunn av
familiehistorie der ordenstilknyttningen går videre
fra far til sønn.

Rikslosjen er takknemmelig for den positive
holdning denne Losje har til å delta aktivt på det
sentrale plan i komiteer og Hird og vi merker
oss også det kraftige regionale engasjement
og deltakelse i og berikelsen av de vestlandske
begivenheter.

På det etterfølgende taffel, som talte hele 125
deltakere, var det duket for god mat, hyggelig
sosial omgang, overrekkelse av gaver og ikke

Vi gleder oss med dere på denne store dagen
og ønsker Losje XX og vår Orden en harmonisk
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Losje St. Olav nr. XX 1980 - 2005
Det var i Losje XVII Stavanger det hele startet.
Denne losjen var bare 3 år gammel da ideen om å
opprette en losje i Haugesund ble fremsatt.
Blant entusiastiske Brødre med gode kontakter
i Haugesund ble arbeidet startet. Det første
orienteringsmøtet ble holdt i 1978 med
kandidatene
Truls Kannelønning og Egil Bjerkeli.
Det ble enighet i dette møtet om å prøve å
opprette en losje i Haugesund og samtaler med
potensielle kandidater startet umiddelbart. Et stort
arbeid ble i den etterfølgende utført av
Brødrene Kjell Alfsnes og Herluf Vestbø fra
Stavanger og de nevnte Brødrene fra Haugesund.

alt til rette for en storstilt markering av at Losje XX
skulle få Riddergraden i vår Orden. Det ble en
verdig heving av Losjen. Med Drott Egil Bjerkeli i
spissen som mottok Losjens Charter av Riksdrott
Paul Abrahamsen.
Det videre arbeidet i Losje XX skred videre. Det
viktigste arbeid var å øke antall Brødre, men
samtidig utvikle Losjens indre arbeid. I 1983 ﬂyttet
Losjen til Frimurerlosjens lokaler og ﬁkk dermed
omgivelser som hevet høytideligheten under
losjearbeidet. Antall nye Brødre øket etter hvert,
men da ﬂere brødre av forskjellige grunner har
meldt seg ut av losjen, har antallet brødre vært
stabilt på ca. 50 gjennom 80- og 90 årene.

I mars 1979 ble de første opptak utført i Stavanger.
Etter dette reiste mange kandidater til Stavanger
og Bergen for å bli opptatt i 1. Grad og det var en
godt sammensveiset og entusiastisk gjeng med
Brødre som skulle opprette Losje XX i Haugesund.
Datoen for stiftelsemøtet i Haugesund ble satt til
27. september 1980. Da var 17 brødre opptatt i 1.
Grad og leieavtale om losjelokaler var inngått med
Odd Fellowlosjen. Med Riksdrott Paul Abrahamsen
i spissen for Rikshirden og mange tilreisende
Brødre, ble Losje XX Haugesund opprettet. Det ble
en stor
opplevelse for alle sammen og både Losjemøtet
med opptak av Tor Kr. Ellingsen og den
etterfølgende feiring ble avholdt i beste losjeånd.

I 1990 feiret Losje XX sitt 10 års jubileum. Under et
stilig arrangement var det en glede å mimre
tilbake på de første 10 år med en livskraftig losje.

Den 23. mai 1981 ble Losje XX hevet til 2. Grad.
Antall brødre vokste og Losjen ble drevet i en
entusiastisk ånd. Brødrene var stadig på reisefot
for å få sine grader og gjøre losjen i stand til å
bli hevet til 3. Grad, og dermed få sine fulle
rettigheter. Den 25. september 1882 ble fastsatt
somdato for heving til 3.Grad. Embetsmennene
ble trimmet og fest-og arrangement komiteen la

I forbindelse med utviklingen og forarbeidet til å
heve Ordenen R.H.K. til et høygradssystem har
Broder Erling Mortensen vært en drivende kraft.
Etter den spede start i 1995 og frem til i dag har
ﬂere brødre avlagt sine løfter i høygradssystemet.
Dessverre ﬁkk ikke Broder Erling oppleve dette,
men grunnlaget var lagt. Det er ingen tvil om at
Losje XX har en lysende fremtid og gir Brødrene
en god livskvalitet med sine forordninger.
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I de siste årene har imidlertid antall brødre øket.
Det har blitt avholdt årlige orienteringsmøter
med potensielle kandidater og ﬂere har kommet
med av denne grunn. Det mest gledelige er
imidlertid at tidligere utmeldte brødre igjen har
avlagt sine løfter, og antallet brødre er i dag 67.
Losje XX er virkelig i god fremgang. Arbeidet går
ufortrødent videre og selv med en spennende
fremtid i sikte med nye ordensavsnitt og grader,
glemmes ikke arbeidet i St. Olavs gradene
Høygradene:

En minneverdig dag for far og
sønn: Broder Lars Magnar Kristiansen (t.v.) med sønnen, den nyopptatte Broder Lars Erik Kristiansen
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Riksskalds tale til Drottmøtet 29.10.2005 (utdrag)

Gode Ordensbrødre.
Som aktive Ordensbrødre lever vi i et
fellesskap som skal arbeide med det å utøve
menneskekjærlighet, toleranse, humanitet og
innbyrdes hjelpsomhet, liksom vår lære bygger på
troen om et høyere vesen.
Vårt system har en ytre og synlig side, som består
av dens seremonier, lærdommer og symboler,
som vi kan se og høre - og en indre og åndelig
side, som er skjult bak seremoniene, læren og
symbolene. Den åndelige side kan litt etter
litt oppfattes av den som innstiller sitt sinn mottakelig for de lærdommer som gis, og som
oppøver sin vilje til å etterleve dem.
Vår lære omfatter således det menneskelige sinns
utvikling og forbedring i den hensikt å forsøke å
vekke og styrke oss slik at vi bedre kan forstå vårt
eget vesen.
Det at vi setter oss mål i livet, er noe av det aller
viktigste i hele vår livssituasjon. Vi må bare ikke ha
så store ambisjoner at vi får vanskeligheter med
å nå frem, for da er det nok av muligheter til å bli
skuffet. Dette gjelder både når livet viser seg fra
den lyse siden, og når det ikke gjør det. Kanskje
har noen av oss opplevet, når vanskelighetene
tårner seg opp for oss, at alt ser håpløst ut.
Det kan være mange forskjellige årsaker til
det, kanskje først og fremst oss selv på grunn
av problemer vi har skapt. For enkelte kan
det kanskje være problemer i familielivet, på
arbeidsplassen, eller, kjære brødre i ens egen
losjetilværelse.
Da kommer lett spørsmålet:
”Mon jeg ikke strekker til i livet trass i alle gode
forsetter.” Det er sunt og godt å stille seg selv et
slikt spørsmål, for da gjør man det lettere å kunne
erkjenne sine egne svakheter. Vi kan analysere
spørsmålet på denne måten:
Har jeg selv gjort nok for at jeg skal trives blant
mine medmennesker, mine kolleger på arbeidet,
og ikke minst mine losjebrødre? Hva med
familien, har jeg gitt mitt bidrag til trivsel der?
Det er formålstjenlig med en god gammeldags
samvittighetsransaking, slik at vi kan komme til
klarhet over oss selv.
Veien vi Ordensbrødre har valgt er verken knyttet
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til posisjon eller status, og heller ikke er den belagt
med gods og gull i ordenes rette betydning.
Derimot kan veien føre oss til noe helt annet og
mer verdifullt, og det kjære brødre, er slett ingen
dårlig gevinst. Målet begynner allerede da å lyse
svakt i det fjerne, men ganske svakt. Veien er lang,
så vi må fare varsomt frem, for gevinsten betales
kun ut i små rater. Det gjelder for oss å kunne skille
mellom det gode og det mindre gode vi møter
underveis, og det er ingen hastverksjobb.
Får vi slike vanskeligheter at vi ikke kan greie oss
selv, så har vi brødre ved vår side som alltid er
glade for å kunne yte hjelp.
Det er mange mennesker som mener at det
er best å kunne ordne opp med sine egne
problemer, for da blir man ingen skyldig. Jeg tror
at det ikke er riktig å forfekte noe slikt, så lenge
den som hjelper ikke selv blir skadelidende.
Noe av det viktigste i vår lære, og meget sentralt,
er nemlig brorskapstanken, broder kjærligheten,
dette å kunne hjelpe og stå sine Brødre bi i
vanskelige situasjoner.
Jeg har spurt meg selv om hvordan jeg
praktiserer denne gode leveregelen, og jeg må
bare innrømme at svaret ikke på noen måte har
tilfredsstilt meg. La oss derfor alle sammen spørre
oss selv om det, slik at det som er svakt kan rettes
opp.
Vi må stadig arbeide med oss selv, og fremfor alt
må vi være i stand til å erkjenne vår egen lille plass
i det store hele. Det er ingen skam å falle, eller
gjøre en feil, vi må bare søre for styrke til å reise
oss igjen, slik at vi ﬁnner frem til det som ligger
positivt til i vår livssituasjon, og samtidig prøve å
ta vare på det.
De er heldige alle de mennesker som alltid er i
stand til å kontrollere seg selv, og dermed kunne
bevare sin gode avbalanserte livssituasjon.
Dette har svært meget med toleranse og
kjærlighet å gjøre, for man vil nødig gjøre
de mennesker man liker, eller er glade i, noe
vondt. Men er vi ikke alle sammen svært glade
i oss selv ? Jo, selvfølgelig, der er medfødt og
derfor helt naturlig. Imidlertid ligger det en
stor fare på lur her, og faren heter egoismen.
Et egoistisk menneske bli aldri godt likt av sine
medmennesker, og skaper dermed en uholdbar
livssituasjon for seg selv. Det viser seg altså at
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både for lite og for meget kjærlighet til seg selv
kan skape problemer. Her, som ellers i livet, gjelder
det å ﬁnne balansen, en harmonisk individuell
balanse.
I dette ligger en holdning til andre meninger
generelt, respekt for at andre kan ha, og ofte – ut
fra sin stilling eller bakgrunn – må ha en annen
innstilling til en sak enn ens egen.
Tidens mediautvikling og minkende
medmenneskelig respekt og forståelse, fører ofte
til at personer angripes og ikke de meninger og
argumenter som fremføres. Mennesker med en
annen saksoppfatning blir prøvet fornedret eller
latterliggjort og puttet i bestemte meningsbåser,
slik at selv sakelige argumenter kan avfeies i
en generell nedsettende karakteristikk av selve
personen.
Vår tidsepoke får ta noe av skylden for vår
avstompethet overfor andre mennesker, for vår
raske fordømmelse og minkende forståelse for
andres meninger, synspunkter og handlemåter.
Vi lever i en materalistisk tidsalder hvor vi etter
hvert har lært oss å kjempe for våre særinteresser
i stadig sterkere grad. Hensynet til naboene
eller samfunnets fellesinteresser er bare bra så
lenge dette stemmer overens med våre egne
muligheter til å bevare eller øke våre særfordeler i
samfunnet.
Det synes å være liten plass for orginalitet og
varierte synspunkter i det etablerte samfunn. Sort
er sort og hvitt er hvitt, og personer med annen
lærdom, andre ideer eller andre synspunkter
stemples som avvikere.
Bare meget sjelden avføder et enkeltmenneske
den fullkomne rettenkthet, den fullkomne
sannhet, eller den fullkomne oppskrift for en saks
løsning. Det er alltid ﬂere løsninger og mange
avskyggninger, formet av enkeltmenneskers
samfunnsmessige stilling, oppdragelse og
utdannelse, av miljø og livssynsholdning.
I et demokratisk og fritt samfunn, må den
enkelte ha frihet til på en saklig måte å hevde
sine meninger og kunne arbeide for det de tror
på til beste for seg og sine. Samfunnet kan bare
utvikle seg i takt med den øvrige samtidsutvikling
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- gjennom enkeltmenneskets muligheter til å
hevde sine oppfatinger. At vi har plass for, og tar
hensyn til, skiftende oppfatninger av livsverdier
og livet generelt, om opprustning og nedrustning,
om prestisje og fellesskap, om penger og
livskvalitet burde være selvsagt.
Men samfunnet må også ha regler og
forordninger for hvordan vi skal innrette oss for å
kunne leve sammen og for fellesskapets beste.
Vi må likeledes søke å bevare våre oppfatninger
og uskrevne lover for moral og medmenneskelig
omgang. Et fellesskap kan bare bestå når
enkeltindivider har respekt for hverandre og
fellesskapets lover.
Innen vår Orden blir vi manet til toleranse og
respekt for hverandre, og dette bør vi utvikle.
Ordenen er et sted for brorskap og samhold,
med ønske om en ideell utvikling av en selv og
samfunnet rundt oss.
Vårt Ordenssamfunn stiller ingen krav til
rase, religion eller politisk oppfatning for sine
brødre, men en ærlig og åpen innstilling
til fellesskapstanker og medmenneskelig
bevisstgjøring. Ordenen pålegger oss å arbeide
for enhet, fred og samhold, ikke bare brødre
imellom, men at vi også skal arbeide for disse
grunnsetninger utenfor Ordenen.
Heldigvis er alle Brødre, når alt kommer til alt,
vanlige mennesker med egenskaper, svakheter og
kvaliteter som alle andre. Men, vi har den fordel at
vi stadig blir minnet om brorskapstankens edelhet
og oppfordret gjennom våre ritualer til å arbeide
med oss selv, for andre og for en bedre verden å
leve i.
Så vil jeg avslutte mine tanker med å si at den
embetsmann som imponerte meg mest, var ikke
han som skulle vise at han kunne sin ABC utenat,
selv om det bare var noen få ord, men han som på
en verdig måte fremsa sine ord på en slik måte, at
vi kunne se og høre at det ikke var hans egne ord
vi hørte – men Ritualenes ord.
Ha en riktig God Dag.
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Provinsiallosje Miøsen er stiftet
Provinsiallosje Miøsen av St. Antonius til Ordenen Riddere av
Det Hvite Kors ble stiftet den 22. oktober på Lillehammer.

Under en høytidelig og vakker seremoni lørdag 22. oktober i Frimurernes lokaler på Lillehammer
ble provinsiallosje Miøsen stiftet. Forut for dette hadde det ligget en lang tids planlegging og
arbeide. Slik oppsummerte Seglbevarer Petter T. Dahl hendelsene i sin første beretning for den
nye provinsiallosje (utdrag):

Embedsmenn i Provinsiallosje
Miøsen:

Hærmester: Knut O. Ingvoldstad
Vikarierende Hærmester: Torgrim
Holtet
Årmann: Ole M. Granum
Seglbevarer: Petter T. Dahl
Statholder: Tore Nordseth
Prelat: Aage K. Hoel
Kantor: Willy Kristoffersen
1. Marskalk: Sven Erik Hammer
2. Marskalk: Ole Einar Haugen
Vokter: John Bakkane

14

Vi er i dag samlet her i vårt møte nr. 1 i Provinsiallosje Miøsen av St. Antonius til Ordenen Riddere
av Det Hvite Kors.
Provinsiallosje Miøsen har i dag gjennomført opptakelse av 12 nye Riddere i 5. Grad, slik at vi nå
er 47 Riddere i Provinsiallosje Miøsen. Blant disse er det 3 Riddere som innehar 33. Grad. Det er 5
Riddere i 9. Grad, 1 i 8. Grad, 15 i 6. Grad og 23 i 5. Grad....
....Brødre i Mjøsområdet har hele tiden vært sentrale i arbeidet med å utvikle Høygradsystemet, og
innehar fortsatt sentrale embeter i Hovedlosjen. Det falt derfor naturlig å gå inn for stiftelse av en
provinsiallosje for losjene XV Gjøvik, XVI Hamar, XVIII Lillehammer, XXIII Otta og XXVI Eidsvoll.
Etter forberedende drøftinger på ﬂere rodesamlinger, ble det 15. februar 2005 vedtatt å sende
søknad til Hovedlosjen om å få stifte Provinsiallosje Miøsen. Navnet har vært inngående drøftet,
det var innledningsvis brukt Oplandene, men man ble enige om Miøsen. Det ble samtidig sendt
inn forslag på interimsstyre, med oppgave i første omgang å forberede stiftelse av Provinsiallosje,
for senere å utgjøre embetsverket i den nye Losjen.
Under forberedelsen har det vært et nært samarbeid med Hovedlosjen og andre som har gitt
gode råd og tips. Mye av utstyret vi trenger er anskaffet eller laget til selv, men noe er også lånt
av St. Olav - Losjer.
Det er opprettet god kontakt med Frimurerlogen på Lillehammer, som velvillig har stilt lokaler til
disposisjon for stiftelsen. Hvor senere møter vil bli holdt, er det ikke tatt endelig stilling til.
Ved stiftelsen er vi ca. 80 Riddere til stede, og 19 St. Olav – Losjer er representert.
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Provinsiallosje Miøsen er den tredje provinsiallosje som er dannet. Tidligere har
Provinsiallosje Borgar og Trøndelagen sett dagens lys.
Hovedlosjen i St Antonius til Ordenen Riddere av Det Hvite Kors god-tok i
sitt møte 11. mars 2005 at det kunne stiftes en Provinsiallosje til St.Antonius i
mjøsregionen og navnet ”Miøsen” ble godtatt.
Hovedlosjen oppgir at grunnlaget for denne stiftelsen er at regionen har et
stort antall aktive St Antoniusbrødre, hvorfra det var mulig å sette sammen et
fulltallig og utdannet embedsverk.
I regionen er det også god tilgang på nye kandidater som sikrer videre vekst.
Hovedlosjen påpeker dessuten at St. Antoniusbrødrene i regionen har nedlagt
et stort arbeide for at en stiftelse skulle ﬁnne sted.
Lørdagen den 22. oktober 2005 ble Provinsiallosje Miøsens stiftelsesdag og
festdag.
Dagen begynte med innvielse av ny losjesal, fortsatte så med installasjon av de
nye embedsmenn, og deretter stiftelse av den nye provinsiallosje før det ble
en kort lunsjpause. Etter pausen var det klart for det første ordinære møte i den
nye provinsiallosje. Tolv nye Riddere skulle tas opp i 5. Grad så her ﬁkk de nye
embedsmennene noe å prøve seg på med en gang.
Det etterfølgende taffel ble holdt i Frimurerlosjens lokaler. Etter god mat,
mange vakre taler og gaveoverrekkelser gikk denne minneverdige lørdagen
over i søndag og Brødrene fant veien hjem eller til det ventende hotell.

Hærmester i Provinsiallosje Miøsen
Knut Olav Ingvoldstad

Vår Hærmester og vi andre embedsmenn i den nye provinsiallosjen vil få takke alle som på en
eller annen måte har bidratt til at dette ble så minneverdig og bra. Vi er dere alle en stor takk
skyldig.
En spesiell takk rettes til Frimurerne på Lillehammer ved deres St. Johannes losje ”St. Olav til det
gyldne kors” for velvillig bruk av deres vakre lokaler. (OMG)
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Tro - hva er det?

av Broder Terje Vik Siem, Skald Losje XVIII Lillehammer

Julen står nok en gang for døren. Mange sentrale
spørsmål dukker opp i den forbindelse. Langt de
ﬂeste av oss tenker i retning av familien og hvor
viktig den er. Likevel dukker det opp andre temaer.
Jeg tenker begrepet tro. Hva er egentlig tro?
Mange vil knytte begrepet opp til religion. Alle
religioner er bygget på tro. Troen på at det
ﬁnnes et vesen, som på mange måter er blitt
personiﬁsert, som vil en noe godt eller som på en
eller annen forunderlig måte styrer vår hverdag.
Gud, Allah, Jehova, Buddha…. Navnene er mange.
Uten at jeg har undersøkt det nærmere, vil jeg
anta at begrepet tro ville bli deﬁnert med noe
man mener er sant, men som det ikke ﬁnnes
vitenskapelig belegg for. Man går ut fra antakelser
fordi man har hørt eller lest om et fenomen, hvor
man ikke kan føre i marken bevis for at det er sant.
I religiøse sammenhenger er troen ofte knyttet
opp til hendelser, personer eller myter som har
funnet sted for mange tusen år siden. Disse ”fakta”
omkring hendelser eller personer er ikke mulig
å fastslå. Mye av stoffet er overlevert fra munn til
munn gjennom mange hundre år før man har
hatt muligheten til eller ønske om at historien
skulle dokumenteres skriftlig.
Gjennom forskning har man funnet at evangeliene, som beskriver Jesu liv og lære, er skrevet
mange år etter hans død. Den første som skrev var
Markus, han var journalisten blant evangelistene.
Johannes var trolig den eneste som med
hånden på hjertet kunne si at han hadde truffet
Jesus. Poenget er at alt dette er annenhånds
informasjon, som er blitt overlevert gjennom
tradisjon fra far til sønn. Slik er det i de andre større
religioner også.
Likevel tror vi på det som er skrevet. Guds
ufeilbarlig ord, skrevet av menn over en periode
på omkring 150 – 200 år (Det Nye Testamentet).
Jeg sier for all del ikke at det som står i Den
Hellige Skrift ikke er sant. Vi har alle et behov for
å tro på noe og veldig mange hendelser, som
er beskrevet i Det Nye Testamentet, er
dokumentert vitenskapelig til å være
sant.
Sterkt knyttet til tro ﬁnner man også
tvil. Menneskets behov for kunnskap
skaper en konﬂikt mellom troen og
tvilen. Denne tvilen er med slik at vi
kan stille kritiske spørsmål til det man i
utgangspunktet tar for gitt.
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En skikkelse man tror på, en gud, vil ha en ulik
dimensjon ut fra ståsted i forhold til religiøsitet
og erfaringer i livet. Mennesker som er blitt
mishandlet og misbrukt vil kunne få store
problemer med å deﬁnere gud som en kjærlig far
med sin bakgrunn fra mishandlingen. Mennesker
som opplever store katastrofer i livet, enten de
rammer kun den lille familien eller at katastrofen
rammer hele samfunn, vil også kunne oppleve at
deres tro blir revet i ﬁller fordi troen på det gode
blir så sterkt satt på prøve.
Troen blir for mange en vei til håp og trøst, men
også til det motsatte. Dualismen som igjen
opptrer i våre liv. Dette fordi troen ikke er en
håndterlig ting, noe man fysisk kan ta på. Troen er
noe man ”bare” føler.
Vi har vel alle en tendens til å problematisere for
mye og for tungt omkring slike spørsmål. Så også
gjort i denne artikkelen. Man tar et enkelt begrep
og problematiserer det så til de grader opp i
skyene at man til slutt ikke helt er klar over hva
man har gjort.
Troen må bli en sak der den enkelte bygger den
opp på en måte som tilfredsstiller ens egen smak
og behag. Man vil oppleve at de ﬂeste vil ﬁnne
at de har felles forankringssteder med andre
mennesker i hvor man bygger troen. Man plukker
opp ideer fra omverdenen og tilpasser dem ens
eget liv og gjør det beste ut av saken. For andre
kan troen stikke svært dypt i sjelen. Ja, troen på en
bestemt sak kan føre til en bokstavtro som fører
til fundamentalisme. I dette aspektet ﬁnner man
grobunn for terrorisme og religionskriger. Dette
har vi sett nok av i vår verden.
Det er sikkert ﬂere enn jeg som har lurt på
hva som foregår opp i hodet eller i sjelen til et
menneske som er i ferd med å ta livet av mange
andre ukjente og uskyldige mennesker. Hvor er
menneskeverdet og menneske synet? Hvor er
troen på det allmennheten oppfatter som rett?
Julen er som sagt like rundt hjørnet. I de tusen
hjem blir tradisjonen tro, Jule evangeliet lest
ved middagsbordet. Barnets tro på at også i år
har julenissen vært i hjemmet og skjenket gaver
til alle som er snille. Mange sitter vi med troen
og håpet på en bedre verden. Samtidig er man
opptatt av at man skal bevare troen på det som
er godt.
Det er viktig at vi gir troen en mulighet til å gi oss
ro og trygghet. La troen på at en høyere makt,
enten man kaller den for Gud, En Høyere Styrelse
eller den indre stemmen, kan hjelpe oss alle til å
ha en fredfull Jul og en velsignet Godt Nytt År.
St. Olavposten 4-2005

Losje St. Olav XXIV – ARENDAL
Gode Ordensbrødre!
VELKOMMEN TIL ARENDAL
Lørdag 7. januar 2006

Losje St. Olav XXIV Arendal inviterer til 10 års jubileum i
Frimurerlogens lokaler.
Program lørdag 7.1

Kl. 15.00
Kl. 18.00
Kl. 18.30

Overnatting:

Arendal Maritim Hotell

Losjemøte i 1. Grad
Cocktail
Festmiddag m/ dans til levende musikk

Fredag til søndag kr. 550,- pr. pers. i dobbelt rom
Lørdag til søndag kr. 275,- pr. pers. i dobbelt rom
Kr. 175,- i tillegg for enkeltrom pr. natt
m/ frokost
Bindende påmelding til hotellet innen 15.12.2005
på telefon 37 00 07 20 eller fax. 37 02 55 51
Festmiddag:

Kr. 450,- pr. pers.
Påmelding til Festmiddag innen 15.12.2005 til:
jarle.siring@losmail.no eller Sandvadheia 38, 4886 Grimstad

St. Olavposten 4-2005
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Var alt så mye bedre før i tiden?
- Et intervju med en av våre veteraner av Broder Johan Skjulhaug

Broder Knut Olsen, Losje St. Olav nr. V, Fredrikstad ble tatt opp i vår Orden 24.3.1958 og har i hele denne
lange perioden vært en aktiv broder med stor sans for Ordenens og vår Losjes historie. For at også vi
nye brødre skal få ta del i hans store kunnskaper, har han over en periode hatt innlegg på våre møter
hvor han har tatt opp forskjellige ting som skjedde fra losjen ble stiftet 23. november 1919 og fram til
vår tid. En del av innleggene forteller ikke bare om vår Losjes historie, men de forteller også en del om
hvordan levevilkårene var i Norge for snart 80 – 90 år siden.
Broder Knut hvor henter du dine informasjoner?
De er først og fremst hentet i vår Losjes arkiver, men for å ﬁnne fram den tids årsinntekter, har jeg for det
meste benyttet meg av ”Fredrikstad Bys Historie”.
Hva var kontingenten like etter at vår Losje ble stiftet i 1919?.
Stiftelsesmøtet ble dyrt, og i tillegg måtte det anskaffes alt utstyr som hører til. Det kom nok godt med
at det var en god tilgang på nye medlemmer. Opptagelsesgebyret ble satt til kr. 50,- og årskontingenten
ble kr. 40,-. For å få budsjettet i balanse, måtte det ilegges ekstrakontingent varierende mellom kr. 10,- og
kr. 20,-. Dette var store penger når vi tar i betraktning at i 1915 var den gjennomsnittelige årsinntekten
for en industriarbeider kr. 816,00, formenn kr. 1 353,00, selvstendig håndverker kr. 1,500,00 og en
kjøpmann kr.2.960,00. Under første verdenskrig steg levekostnadene med 38 %, og det ble innført
dyrtidstillegg. Statsansatte ﬁkk kun 10 % økning mens industriarbeidere ﬁkk 25 % økning. Til tross for
den tilsynelatende dårlige økonomien blant folk ﬂest, må ordensarbeide ha betydd så mye for brødrene
at de valgte å bli stående i Losjen..
Men det ble vel noe bedre da den såkalte ”jobbetiden” begynte først på 1920 tallet?
Det var noen som tjente store penger, men etter hvert ble det mange streiker og mer og mer
arbeidsledighet. Lønningene som til da hadde steget, begynte å falle. For å møte disse vanskelighetene,
vedtok Losjen å senke kontingenten fra kr. 40,00 til kr. 32,00. Opptagelsesgebyret ble senket fra kr. 50,- til
kr. 25,-. En arbeidsledig ﬁkk kr. 22,- pr. uke i trygd, mens en som ﬁkk såkalt nødsarbeid, ﬁkk kr. 72,- pr. uke. I
tillegg til medlemskontingent, var det også premie til et forsikringsfond som opprinnelig var betegnet
som en begravelseskasse. Premien varierte mellom Kr.10,- og Kr. 20,- avhengig av alder. Utbetalingen
ved død var Kr. 400,-. På denne tiden var dette et betydelig beløp for de etterlatte.
Etter forslag fra vår Losje, oppretter Ordenen i 1925 Ordenens Hjelpefond. Her var kontingenten kr. 5,pr. år. Så det er forståelig at pågangen av nye brødre gikk noe ned.
Hvordan hadde de eldre det økonomisk rent generelt?
I 1928 vurderte Fredrikstad kommune å sløyfe utbetaling av alderstrygd som den gang var en
kommunal ytelse, men dette ble ikke gjennomført. Utbetaling pr. år for enslige var kr. 582,- og for
ektepar kr. 873,-. Det var først i 1937 at brødre over 70 år ble fritatt for kontingent til Rikslosjen og dens
fond.
Gjorde man noe for å redusere brødrenes møteutgifter?
Det ble snakk om å sløyfe livkjole antrekket, men stemningen for dette var liten. Dog ble det gitt
dispensasjon om antrekket for nye brødre. Serveringen etter møtene ble innskrenket til kaffe og
smørbrød. Bare ved opptagelser og andre høytidlige møter ble det servert varm mat. Prisen for varm
mat var kr. 4,- og kr. 2,- for en porsjon smørbrød og kaffe.
Til tross for store utgifter med å være med i ordensarbeidet, ønsket brødrene de å yte hjelp utad, og for
å ﬁnansiere dette, avholdt de større utlodninger. Premiene til lotteriet ble gitt som gave fra brødrene,
og premiene ble utstilt i et utstillingsvindu i forretningen til en av brødrene. Behovet for å gi økonomisk
støtte til egne brødre og sine medmennesker, var nok større enn det er i dag, men viljen til å hjelpe, var
imponerende.
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Sang
til

Riddere av Det Hvite Kors
av Broder Arild Gunnerød

Det er klare ord som preger Losjens norm,
i sin enkelthet de får sin klare form.
Kan vi leve etter denne, da blir verden mere god,
for i kjærlighet vil alltid roser gro.
Vi skal verne om vår nestes ve og vel,
la vårt hjerte tale før vi gjør det selv.
La det gode overleve i rettferdighetens ånd,
og vær rede til vår hjelp med utstrakt hånd.
Toleranse virker mer enn sur kritikk,
vær forsiktig med en sårende replikk.
Bruk de dyrebare dager til å dyrke, til å så,
det å gi er alltid større enn å få.
La St.Olavs-merket bli vårt riddersverd,
når vi kjemper for hva mennesket er verd.
Tro og håp og kjærlighet er broderskapets rettesnor.
Nestekjærlighet i våre fotspor gror!
Melodi ”Rallarvise”

Losje St. Olav nr. XIII Hønefoss
av Ordenen Riddere av Det Hvite Kors
Har den glede å invitere alle Ordensbrødre til sitt
50-årsjubileum, lørdag 13. mai 2006
Festlosjemøte i 1. Grad kl. 1600 i Losje XIIIs egne møtelokaler.
Festmiddag i de samme lokaler kl. 1800
Fredag: For deg som kommer til Hønefoss fredag kveld arrangerer vi et uformelt Brodertreff i
Losjelokalene med en enkel bevertning kl. 2000 og åpen bar.
Lørdag: De som ønsker det, møter direkte på Veien Kulturminnepark (Hringariki) kl. 1100.

Ytterligere opplysninger kommer i neste nummer av St. Olavposten (ca. 15-2-06).
Invitasjon vil også bli sendt til alle losjene.

St. Olavposten 4-2005
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Fellesmøte i Os
Det sendt ut innvitasjon til brødrene
i losjene rundt Oslo til dette møtet.
Lokalitetene var for anledningen byttet
ut fra losje St. Olav II’s Brobekkveien med
Speilsalen på Grand hotell. Brødrene
ankom i stort antall noe som gledet oss
alle. Vel lokalisert kom møtet i gang og alle
fant seg vel til rette i Speilsalen.
Besøkende Embedsmenn fra Rikshirden,
Riksjarl Odd Caspersen,
Rikslendermann Svein Trælvik og 2.
Riksskutilsvein Palmar Ruste, samt
Besøkende Drotter fra Losje I, III, XIII, XXIII
og XXVI, h.h.v. Svein Dyve Pedersen,
John P. Johansen, Bjørn Oddvar Ramton,
Magne Nårstad og Arne Arnesen, samt
Oldermann – 1.ste Ridder Edgar K.
Rognlien ble ført inn i Ridderhallen.
Det var (95) Brødre fra Losjene I, III, X, XIII,
XVIII, XXIII og XXVI til stede da Høye Drott
ønsket velkommen.
Det ble lest opp 4 andragende denne
kvelden, så dette bærer preg om vekst i
våre losjer.
Riksjarl hilste fra Riksdrott som var på
fellemøte i Moss denne kvelden. Riksjarl
var imponert over Roccocosalen, og stilte
spørsmål om ikke Losje II skulle søke å
erverve dette lokalet, og ta den med på
neste års budsjett. Høye Drott beklaget at
det dessverre ikke var satt av midler til for å
gå til anskaffelse av dette.
Drott sa at St. Olav II hadde temaer
på møtene for å øke forståelsen med
ordensarbeide og for å utvikle brødrene.
Dagens tema hadde gitt seg selv da det
var ett fellesmøte så det handlet om
broderskap.
Han dvelte ved at dette var et Fellesmøte,
og at kveldens tema som var Broderskap.
Han sa: ”Det er nettopp dette det handler
om – Broderskap”.
Riksjarl fortalte om et informasjonsmøte
han hadde deltatt på i Skien, hvor han
hadde stått og forklart mye om de fordeler
det var å være tilsluttet en organisasjon
som vår Orden. En tilstedeværende
yngre mann hadde sittet og nikket under
seansen, og hadde tilslutt spurt:
”Hva er det du kan tilby meg, som jeg ikke
kan få et annet sted?”

20

Når det gjelder personlig utvikling o.s.v.
kan man ta et korrepondansekurs, eller
et kurs ved universitetet. Ja det ﬁnnes
mange muligheter.
Riksjarl hadde svart: ” Det er en ting du ikke
kan få gjennom de kursene du beskriver,
og det er BRODERSKAP.” Man kan lære
seg taleteknikker o.s.v. men du kan aldri
lese deg til, eller brevskrive deg til et
Broderskap. Det må du føle og oppleve.”
Deretter fulgte de besøkende Drotter opp
med hilsener fra sine respektive losjer
og med takk til St. Olav II for hyggelig
mottakelse til fellesmøtet.
Drott i Drammen broder Svein Dyve
Pedersen sa at nå var dette det fjerde
fellesmøtet og dermed hadde alle
losjene hatt ett fellesmøte siden denne
tradisjonen ble tatt opp igjen. Han gledet
seg til neste år hvor Losje III Kongsberg
stor for tur igjen. Drott i Kongsberg
John Paul Johansen ønsket alle brødre
velkommen til neste år og da i nye
losjelokaler som de spleiset på sammen
med Odd Fellow, Frimurerne og Rebecca.
Drott fra Otta, Magne Nårstad, takket for
varm velkomst og hilste fra alle brødrene i
Otta, de var to stykker som hatte tatt turen
til dette møtet.
Det nyeste tilskuddet på stammen vår var
og godt reprsentert og Høye Drott Arne
Kristoffer Arnesen hilste fra alle brødrene.
Drott opplyste at Losje II normalt hadde
valgt ut et tema til hvert Losjemøte,
og til kveldens fellemøte hadde man
valgt temaet BRODERSKAP – Hvorfor er
Broderskap viktig, og hvordan bygger vi
opp broer mellom enkelt Brødre, Losjer og
medmennesker?
Drott sa videre at i våre Ritualer er
Broderskap tatt opp en rekke ganger. I
den verden som er utenfor våre lokaler har
dette temaet også vært fremme i lang tid.
Kanskje en av de mest kjente kan vi hente
fra den franske revolusjon: ”Frihet – Likhet
og Brorskap”. Dette er ord som mange har
brukt til personlig vinning og realisering av
personlige makt ønsker. Jeg håper og tror
at dette ikke er tilfelle i vårt Broderskap.
Oldermann sa at han følte at han som
Losjebroder i losje XIII sammen med sine
Brødre både hadde rett og plikt til delta
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på disse møtene. Han forklarte også kort
at det var bestemt at Oldermann skulle
føres inn på linje med Drotter i St. Olavs
avsnittet. Han sa at når så mange fra ﬂere
Losjer møttes, hadde dette stor betydning
for å skape den samhørighet og forståelse
som skulle herske mellom alle Brødrene.
Dette med fellesmøter var en ﬁn ide i så
måte.
Oldermann hadde funnet ut at Losje St.
Olav II hadde sitt første fellemøte med
Losjene I, III og XIII den 22. mai 1975. Disse
fellesmøtene hadde sirkulert frem til i dag
og hadde vært til felles nytte og hygge.
Han sa videre at når Brødre fra andre Losjer
også var til stede, så måtte dette være et
bevis på et behov for å være sammen å
dyrke våre ideer og målsettinger.
Med mer en 95 bak seg i vår Orden har
Losje II deltatt aktivt i disse fellesmøtene i
30 år.
Det hadde vært et ﬁn start på møtet og
Oldermann var sikker for at det ville bli en
like ﬁn fortsettelse.
Som en lederstjerne for Losjen skrev vår
Broder Erik Kallum følgende i Losjens 75års beretning: ” Så lenge det er et fnugg
av håp om at mennesket skal være i fokus,
er det behov for en Losje. Og så lenge ett
menneske kan være med på å gjøre et
annet menneske gladere, er det behov for
en Losje”.
Oldermann siterte et ordtak som sa
følgende: ”lev livet i dag som om du skulle
dø i natt, men dyrk jorden som om du
skulle leve evig.” For oss betyr det at vi skal
leve et vakkert, anstendig og omsorgsfullt
liv hver dag, og vi skal fortsette med det i
årene fremover.
Overført til Ordensarbeidet i Ridderhallen
vil det si at vi gjennom dagsreisen fra
solen står opp i øst til den går ned i vest,
skal tilegne oss mest mulig av den lærdom
og de ideelle mål som fremholdes for oss i
møtet i første Grad og i lyset av Korset.
Vi merker oss følgende målsettinger:
Sannhet og rettferdighet, kjærlighet og
oppriktighet, omsorg for Ordensbrødre,
aktelse og tillit, Broderkjærlighet og
enighet. Dette skal vi ha i minnet når
vi tenker på Ordenens utvikling i årene
fremover. La oss derfor sørge for at
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uoverensstemmelser og ukvemsord blir
møtt med en åpen og utstrakt hånd.
Det ble utvekslet ﬂere innlegg om dagens
tema fra ﬂere brødre, alle velformulerte og
gode. Drott oppsummerte hans forståelse
av Broderskap med dette innlegget.
Men det er ytterligere tre vesentlige
forutsetning for å utvikle Broderskap:
Respekt og ydmykhet.
Vi skal alle lære på den veien vi går. Ingen
av oss sitter med det rette svaret; i hvert
fall som er gyldig for andre enn seg selv. Så
vi må utvikle en respekt og ydmykhet for
hva andre mener. Vi må utvikle en lyttende
egenskap. Det er en fordel i våre møter; for
det er kun en som snakker ad gangen. En
evne som er helt glemt på utsiden av disse
lokaler.
Å gi bort læring.
Etter hvert som livet går sin gang så
utvikles vi som mennesker. Forhåpentligvis
så er vi bedre forberedt på neste liv
gjennom å utvikle et Broderskap. I denne
sal akkurat nå ﬁnnes det en unik mengde
kompetanse innen Broderskap og
Ordensarbeid. Men det å formidle det til
en annen Broder er ikke, og skal ikke være
enkelt. Vi må bruke tid sammen.
Tid.
Og kanskje det som er vår største
knapphetsfaktor i dagens liv er tid. Vi må
ha tid til å treffes. Det er en seremoni
hver gang før vi kommer inn på de tunge
sakene. Vi må bruke tid sammen for å treffe
enkeltmennesket på en sånn måte at vi
åpner oss og utvikler reelt Broderskap.
Tid er et vesentlig element når vi skal
utvikle Broderskap mellom Brødre og
mellom forskjellige Losjer.
Drott takket for at Brødrene brukte tiden
sammen denne kvelden.
Han avsluttet med å si:
La Broderskapet utvikles i løpet av kvelden.
Brodermåltidet fortsatte i samme ånd og
broderskapet ble forsterket og utviklet
videre med gode innlegg og samtaler
rundt borene.
St. Olav II takker alle brødre som var med
på møtet enten de var i hallen eller med
oss i tankene.
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Referat fra Drottmøtet 29. og 30. oktober 2005
Dette er et utdrag fra
Rikskanslers referat. For
de som ønsker å se hele
referatet så henvises det
til din Losjes kansler

Drottmøtet 2005 ble avviklet på Sandefjord Motor
Hotell 29. og 30. oktober.
Til møtet var Drott og Lendermann innkalt.
Alle Losjene var representert, men tre Drotter
hadde meldt forfall. I deres sted møtte andre
Embedsmenn fra Losjen.
I tillegg var ﬂg. Brødre invitert: Hærmester i St.
Antonius Hovedlosje Tormod Fjære, Oldermann
Edgar K. Rognlien som også møtte som
representant for Kollegium Sirius, valgkomiteens
formann Knut Leira, formann i Ritualkomiteen
Bjørn Harry Johansen, Lovkomiteen møtte med
Rolf Solheim, Riksarkivar Arne Kristoffersen,
St. Olavposten ved Ole M. Granum, Arnﬁnn
Kristensen leder av gruppen som var oppnevnt
av Riksrådet ang. forsterkning/revitalisering av
rekrutteringsarbeidet i Ordenen og Trygve Jarholt
og Olav Vegå fra gruppen som var oppnevnt av
Riksrådet ang. IT i framtidig bruk for Ordenen.
Riksdrott ønsket Brødrene velkommen til årets
Drottmøte med velvalgte ord om Drottmøtets
betydning hvor Brødrene kan komme sammen
i hyggelige omgivelser til drøftelser av og
meningsutvekslinger om problemstillinger og
forhold som opptar Losjene og de enkelte Brødre.
Det er også en stor verdi i at våre Embedsmenn
knytter bekjentskap og vennskapelige relasjoner
til hverandre for derigjennom skape samhold,
samklang og miljø i vår Orden.
Han kom så inn på at vår Orden, på mange måter,
står på terskelen til en ny tid som krever all vår
oppmerksomhet. Skal vi nå våre målsetninger
om tallmessig fremgang, kvalitetsmessig heving
av våre Losjemøter og opplæring er vi nødt til å
gripe fatt i dette nå. Riksrådet har derfor oppnevnt
to komiteer til å se på dette, nemlig hvordan
vår Orden skal utvikles i fremtiden, forsterkning/
revitalisering av rekrutteringsarbeide og IT i
framtidig bruk for vår Orden. Årets utgave av
Drottmøte vil derfor i første rekke bli konsentrert
om resultatet av disse komiteenes arbeide så
langt. Han presiserte at skal vi komme videre er vi
nødt til å ta disse komiteers konklusjoner på alvor
og vi er nødt til å ta den arbeids og økonomiske
utfordring som ligger foran oss. Vi har rett å slett
ikke råd til å la være og vi har heller ikke lov til å la
være. Neglisjerer vi disse utfordringene, oppfyller
vi ikke premisser og forventninger som de siste
Riksting har lagt til grunn for sine forpliktende
vedtak.
Det er også kjent at vår Ordens Ritualkomité har

22

lagt siste hånd på verket og satt sluttstrek for et
langt og møysommelig arbeid som har kostet tid,
krefter og ikke minst tålmodighet fra komiteens
medlemmer. Riksdrott var viss på at Losjenes
Embedsmenn vil bli tilfreds med sluttresultatet
når det foreligger fra trykkeriets side.
Han kom også inn på arbeider som er nedlagt og
fortsatt pågår i Kollegium Sirius, og det arbeidet
som hele tiden pågår i utvikling og fremdrift
i våre St. Antoniusgrader, og han viste til de
orienteringer som vil bli gitt sener på møtet.Til
slutt kom han inn på den store aktiviteten ute i
Losjene som pågår både på rekrutteringsfronten
og studiearbeider. Dette er av aller største
betydning for vår Orden, og Riksrådet er meget
godt fornøyd med den store aktiviteten som
Losjene viser.
Den økonomiske situasjon.
Riksskattmester orienterte om den økonomiske
situasjon som må betraktes som god, men at
det vil bli overskridelser på enkelte poster i h.h.t.
budsjett. Ordenen har i dag et bra overskudd men
noe av dette vil bli avsatt til ”Fond for Ordenens
utbredelse” som ved opprettelsen i år 2002 skulle
være på kr 500.000, og som den gang skulle tas fra
Hjelpefondet. Etter at Hjelpefondet var opprettet
var det en manko på ca kr. 35.000. Dette vil nå
bli ”fylt opp”. Videre vil det bli avsatt penger til
oppstart av IT strategien. Dette betyr at vi pr. 31.08.
har et overskudd på ca kr. 100.000.
Det ble foreslått at halvårsrapportene fra år 2006
skal være Riksrådet i hende pr. 31.05. og 30.11. Dett
ﬁkk full tilslutning fra Drottmøtet. ”Administrative
bestemmelser for Ordenen Riddere av Det Hvite
Kors” pkt. 1 Rapporter vil bli endret og sendt
Losjene
Orientering ved Rikskansler.
Ordenen har i dag 1526 Brødre, det samme som
ved Drottmøtet i 2004. Vi har hatt en tilgang
på 81 Brødre og en avgang, døde, suspenderte
og frivillig utmelding 81 Brødre, som fordeler
seg med 21 døde, 8 suspenderte og 52 frivillig
utmeldinger. Riksrådet er fortsatt bekymret for
den store avgangen på 60 utmeldte/suspenderte
Brødre. Riksrådet har drøftet muligheten for
”hvilende medlemskap” og har funnet å kunne
akseptere at Brødre som av helt spesielle grunner
fortsatt kan stå som medlemmer. For å få aksept
for dette må Losjene levere inn en begrunnet
søknad til Riksrådet. Disse Brødrene skal fortsatt
betale inn til Forsikringsfondet og St. Olavposten.
St. Olavposten 4-2005

Det kom inn ﬂere synspunkter på dette forslaget.
Losjene orienteres om at saken oversendes
Lovkomiteen for utarbeidelse av nødvendige
retningslinjer.
Rikskansler har gjennom årene samlet de
endringsforslag som har blitt vedtatt på
Drottmøter når det gjelder Forskrifter til Loven.
Disse er ikke trykt opp, men Losjene ønsket å få
disse utsendt i A4 format. Endringene vil bli sendt
Losjene.
Forsterkning/revitalisering/rekruttering.
Broder Arnﬁnn Kristensen redegjorde for
komiteens sammensetning og mandat. De hadde
tatt utgangspunkt i hvordan vi kan bli bedre på
rekrutteringsfronten og hva som må gjøres for å ta
vare på nye Brødre. Komiteen hadde sendt ut brev
til alle Losjene hvor de ba om en tilbakemelding
om hvorledes situasjonen var i den enkelte Losje.
17 Losjer hadde svart på henvendelsen, og utdrag
av svarene ble presentert. Det viser seg at det er
stort spenn i hvordan Losjene har arbeidet og
arbeider når det gjelder rekrutteringen.
Etter dette ble Drottmøtet delt i grupper som ﬁkk i
oppdrag å komme med forslag om hvordan dette
arbeide burde legges opp og hva som kan gjøres
for å beholde Brødrene. Det var imponerende å
se det store engasjement som ble lagt for dagen
av alle gruppene, og alle gruppene ønsket å
presentere sine forslag. Riksrådet vil her bare liste
opp noen av de forslagene som fremkom:
-Informasjonsmøtene må være godt forberedt.
Informasjonen til eventuelle kandidater må være
enkel. Her var det ﬂere som mente at Riksrådet
setter opp en mal for slike møter, eventuelt
innhente forslag/ideer til info. materiale.
-Fadderskap skal være en frivillig sak. Det bør ikke
være slik at den som anbefaler en kandidat også
behøver å være Fadder.
-Alle Brødre må være aktive på område
rekruttering.
-Når en Broder er tatt opp må opplæring/
studiearbeide komme raskt i gang og alltid være i
fokus. Her må Lendermann og Faddere følge opp
å føle et ansvar.
-Riksrådet samle inn opplæringsmateriell fra
Losjen om ønskelig.
-Ordenen må være mer synlig, gjerne samarbeide
med ideelle organisasjoner og foldere bør ligge
på Internett. Må være med i den nye IT planen.
-For ikke å miste Brødre må Brødrene omgås mer
på fritiden.
-Kvaliteten på møtene må være god. Dette gjelder
også Brodermåltider og ettermøter. Etablerte
Brødre bør ikke klikke seg sammen men ta vare
på en ny Broder. Det må herske god harmoni i
Losjen. Vi bør kunne fortelle mer om oss selv ved
passende anledninger.
St. Olavposten 4-2005

-Riksrådet bør lage et godt materiale som er likt
for alle Losjer når det gjelder dette arbeidet.
-Egen rekrutteringskomité i alle Losjer som er
grundig utdannet og har god kunnskap om vår
Orden.
-Målet bør være 10 % netto økning over en 5-10
års periode
Komiteen ﬁkk inn alle besvarelsene og de vil være
med på å danne grunnlaget for deres videre
arbeide og endelig sluttarbeid. De satser på å
sende ut de første dokumentene medio januar
2006.
Riksrådets konklusjon: Dette arbeidet vil ha 1.
prioritet i Rådets arbeide i tiden fremover.
Diverse
-Forslag fra Losje XIII ang. bruk av Symbol i
dødsannonsen ved en Broders bortgang. (Dette
forslagetvar ikke innkommet i tide og derfor ikke
sendt Losjene) Konklusjon ble at Riksrådet ser på
saken, og vil sende ut en orientering til Losjene så
snart det lar seg gjøre.
-Forslag fra Losje XVII om å innføre reisefordeling
ved deltagelser i jubileer og stiftelsesmøter.
Det ble foretatt en prøveavstemming som førte til
at forslaget ble nedstemt.
Oldermann Edgar K. Rognlien orienterte fra
arbeidet i Kollegium Sirius
Hærmester Tormod Fjære ga en kort og grei
orientering om situasjonen og videre fremdrift
i St. Antonius Gradene. Innføring av Grads- og
Ordensbånd hadde gått greit i Losjene.
Riksdrott takket alle for en ﬁn helg, og et godt
møte med et sterkt og godt engasjement fra alle
og håpet at alle tok med seg det som vi var blitt
enige om, og at det fortsatt vil herske fred og
harmoni i vår kjære Orden.

Under: En av gruppene som
er ivrig opptatt med å diskutere revitaliseringen av R.H.K.
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SCYLLA OG CHARYBDIS
av Broder Truls Birkelid

Hvor ofte har vi ikke snakket om hvorfor Brødre
– spesielt kanskje helt nye, eller relativt ferske
Brødre, velger å forlate vår Orden igjen? Har det
kanskje noe med det å gjøre at vi eldre ikke har
informert tilstrekkelig – eller til og med informert
feil?
Har vi lagt for stor vekt på det sosiale og for lite
vekt på den oppbyggende kraften som ligger
latent i hvert menneske og ikke minst i enhver
broderlosje? Og har de Brødre som ble opptatt
i Ordenen blitt skuffet i den ene eller annen
retning?
Snakker vi om at disse Brødrene hadde et motiv
for å tre inn i ordenen, eller eventuelt hadde et
motiv for å tre ut igjen? Hva er egentlig et motiv?
Er det ikke en planlagt handling eller arbeid mot
et bestemt mål? Kanskje hadde disse Brødre intet
motiv – men kanskje de hadde beveggrunner for
å komme inn og beveggrunner for å forlate oss
igjen? Etter min ringe mening kan beveggrunner
oppstå og bygges opp over tid fordi tilværelsen
ikke holder de mål – eventuelt løfter man ble gitt
– eller de forutsetninger som ble oppstilt – eller
de forventninger man ﬁkk etter å ha blitt forestilt
et slags luftslott som så ble vendt til en ganske
vanlig liten stue når hverdagen inntraff.
Nå skal ikke dette tas som kritikk av de Brødre som
sto som faddere for disse nye og senere frafalne.
Enhver av oss fremstiller tilværelsen slik man selv
ser den, og det er det ikke noe galt i. Man lever
tross alt sitt eget liv i sine egne omgivelser, og når
man ﬁnner seg vel til rette i denne tilværelsen vil
man gjerne inkludere sine venner og slektinger i
den. Og man kan da lett falle i den fellen at man
maler tilværelsen med alt for lyse farger. Det er
det egentlig heller ikke noe feil ved, men noen
mennesker er fargeblinde, andre ser kanskje ikke
de ﬁne nyanser som gjør at hele billedet blir
vakkert – eller kanskje meningsløst for en annen?
Jeg har sett på TV i det siste – på Discovery
Channel – og fulgt med på programmet
”Århundrets Krig”. Det er forferdelig å se hvordan
mennesker ved iherdig bearbeidelse kan fås til å
tro hva det skal være. Det blir katastrofalt dersom
det jeg så inderlig tror på og mener er rett og
riktig medfører en katastrofe for andre mennesker.
Hvem hadde egentlig rett i 1939-1945? Var det
Hitler eller var det Stalin? Var den ene bedre enn
den andre? Der var en vinner og en taper. Først
var det den ene så ble det den andre. Hadde den
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ene mer rett enn den andre? Ble det som med
Odyssevs som kjempet en intens kamp for ikke å
falle i Scylla – bare for å ende i Charybdis?
Lovet vi for mye eller ble løftene våre oppfattet
feil? Kan vi redde noen fra mørket bare for å
oppleve at de ikke tåler lyset? Er det allerede på
dette planet vi må ha dualismens betydning
klart for oss? Er vi nøkterne nok i vår fremstilling
av det vi tror på? Det vi tror fullt og helt på er
det eneste rette – ikke sant? Altså er det andre
mennesker tror på også det eneste rette – for
dem. Er det da så underlig at vi av og til strides?
Eller forundres? Eller sjokkeres? Tenker vi på disse
dobbeltbegrepene? Tenker vi nok på dualismen
og dens betydning? Alle har jo rett. Det kommer
bare an på fra hvilken side man ser det.
Motivene er alltid de beste – beveggrunnene kan
av og til være tvilsomme.
Noe av det viktigste ved livet er å innse at man
ikke er ufeilbarlig og ha vår skytshelgen Olav den
Hellige i tankene – den grunnleggende dualisme
– seier gjennom tap – liv gjennom død.

Se på dagen i dag
For den er livet
Selv livsens liv
I dens ukjendte grunnlag ﬁnnes
alt- selve tilværelsens virkelighet
og sannhet.
Vekstens lykke
Handlingens storhet,
Kraftens kjærlighet
For i går er bare en drøm og
morgendagen kun en visjon
Men i dag,
levd rettferdig, gjør gårsdagen til
en lykkedrøm
og morgendagen
til håpets visjon.
Se derfor rettferdig på dagen i dag
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Landslosje Valkyrjen

til
Ordenen Riddere av Det Hvite
Kors
ønsker alle Valkyrjesøstere
og alle St.Olavsbrødre
en god og fredelig jul, og et
riktig godt nytt år.
Landspresident Ellinor Larsen.
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Nyheter
Fra Drottmøtet: IT – fremtidig bruk i vår Orden.
Broder Trygve Jarholt orienterte om mandatet og at gruppen besto av han selv og Kansler Losje II, Broder Olav Vegå.
De så for seg at Ordenen må kunne bruke IT mer effektivt til fordel for hele Ordenen. Det ﬁnnes utallige muligheter
som kan lette vårt arbeide. De så for seg at Ordenen går til anskaffelse av et domenenavn, som vil koste ca kr. 15.000.
Det videre arbeide må utbygges i 3 faser. De enkelte fasers innhold fremgår av det materiell som allerede er sendt
Losjene, og tas derfor ikke med i referatet.
Gruppen konkluderte med at dersom Ordenen går for denne løsningen må det tas ut 5-6 Losjer som prøve. Start for
implementering av fase 1 vil starte opp til høsten og tar 0-2 år. Deretter starter fase 2 som vil ta 2-4 år. Frem til fase 3
vil dette koste mellom 75.000 – 150.000.
Hver Losje må ta ut en IT-ansvarlig og det trengs minst 6 deltagere for videre arbeide. Disse må meldes inn til Broder
Olav så snart som mulig. Gruppen har klart for seg sikkerheten ved et slikt arbeide, og den er satt i høysetet.
Riksdrott konkluderte med at dette ønsker Riksrådet å starte opp med så snart som mulig.
Drottmøtet aksepterte økonomisk avsetting til den videre satsingen.

Fra Drottmøtet: Orientering fra Ritualkomiteen.
Ritualkomiteens formann ga en grundig orientering om det arbeidet som er nedlagt i å få gjort de rettelser/
endringer som er gjort. Han gikk igjennom disse i alle Grader og som alle er ”kosmetiske” endringer som ikke
behøver å behandles på Riksting. Mesteparten går på rettelser og presiseringer i den ”lille teksten”, men som er så
viktig for å skape ro, stil og høytid på våre møter. Noe er allerede vedtatt på tidligere Riksting, men aldri kommet med
i Ritualbøkene. Når vi nå skal trykke opp nye Ritualbøker blir de i A4 format og alle vedtak og seremonier er nå samlet
innenfor bøkenes permer.
Komiteen fortjener all ros for det arbeidet som er nedlagt. Det er nå gjort avtale med trykkeri og arbeidene vil bli
iverksatt.

Det tradisjonelle Julebesøket
Også denne Julekvelden vil St. Olavshjelpen sette av tid til besøk på et av
Eldresentrene som naturlig sogner til vår Losje.
Vårt besøk har blitt så godt mottatt at dette etter hvert har blitt en tradisjon
som vi bare må fortsette med.
Vi ankommer like før det skal serveres julemiddag.
Etter en kort presentasjon av oss selv og vår Losje overrekker vi en blomsteroppsats til betjeningen som er på vakt
denne høytidskvelden. Deretter leser vi Juleevangeliet før det blir servert middag. Vårt bidrag til middagen er at vi
spanderer vin som vi serverer til de som ønsker.
De eldre setter umåtelig stor pris på dette.
Likeledes ønsker vi å gjøre litt stas på stemningen rundt kveldskaffen.
Vi synes at de eldre også fortjener noe ekstra denne kvelden.Det ordner vi på den måten at vi overleverer
betjeningen Cognac og Likør som de serverer med
hilsen om en Fredfull Jul fra vår Losje..
Med Broderlig hilsen
Alf Reidar Åstrøm
Kansler Losje St. Olav XXV Steinkjer
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Ny søsterforening i losje Valkyrjen.
Tirsdag 23 aug. var en stor og viktig dag i losje Valkyrjens historie. Da ble den aller første ofﬁsielle
søsterforening innenfor vår losje/orden stiftet i Skien.
Denne dagen var verdige president Hanne B. Hansen, søster visepresident Kate Klungerbo, søster
Bjørg Askjem og søster Oddrun Rygh med på denne begivenheten sammen med høyverdige
landspresident Ellinor Larsen og landssekretær Liv Berit Dafﬁnrud. Losje Valkyrjen III, Tønsberg blir
moderlosje for den nye losjen i Skien den dagen det blir en realitet.
Høyverdige landspresident Ellinor Larsen overrakte en protokoll i gave fra landslosjensRåd til den nye østerforeningen.
Det første viktige skrittet på veien til å starte en ny losje er tatt. Det tas sikte på å starte den nye losje Valkyrjen i Skien
høsten 2006. Det er et spennende prosjekt, det er nå 14 år siden sist det ble startet en ny losje innefor vår Orden.
Opptakten til dette startet med en henvendelse til St.Olav i Skien med forespørsel om videreformidling til sine respektive
med tanke på en eventuell interesse for losje Valkyrjen.
Deretter kom det en henvendelse fra Vibeke Helland i Skien til en søster i Tønsberg. Noen søstre fra losje III, Tønsberg
sammen med representanter fra Landslosjen hadde så et informasjonsmøte i Skien tidligere i år. Dette resulterte så i 8
søknader om opptak i losje Valkyrjen III, Tønsberg. Disse 8 skal nå tas opp i
1.grad på et møte Tønsberg lørdag 15.okt.
Dette er noe vi ser fram til med spenning og glede.
Når dette leses vil vi ha fått 8 nye søstre i Tønsberg som med tid og
stunder blir kjernen i den nye losjen vår.
Liv Berit Dafﬁnrud, Landssekretær.

Den nystartede Søsterforeningen:
Første rekke fra venstre: Ingunn Johnsen, Anne Cecilie Sørensen og Evelyn
Aagestad.
Bakerste rekke: Wenche Eriksen, Hege Caspersen, Signe Lise Haugerud og
Vibeke Helland. Eva Haugan var forhindret fra å komme.

Travel høst i Losje III
Losje St. Olav III har i de senere år vært så heldig å ha god tilgang på nye Brødre.
Dette har medført at denne høsten har blitt en travel tid for Embedsmenn og Brødre med å gjennomføre Opptagelse i
høyere Grad, og Opptagelse av nye Brødre.
Det begynte den 5. september med Opptagelse av 10 Brødre i 2. Grad. Dette var ny rekord for Losjen med antall opptatte
Brødre på et møte. Gledelig er det at alle de 9 som ble tatt opp i 1.Grad i fjor høst har fulgt opp med fremmøte på
Losjemøter og studiekvelder slik at alle samlet kunne tas opp i høyere Grad. I tillegg kom en Broder som grunnet sykdom
måtte bruke litt lengre tid lengre tid på å komme videre.
Mandag 3. oktober fortsatte det med Opptagelse av 6 Brødre i 3. Grad. Også her var det Brødre som har gått samlet
gjennom Gradene fra Opptagelse i 2003 til Opptagelse i 3. Grad, med unntagelse av 1 Broder som ikke ﬁkk forandret
ﬂybilletten hjem fra ferie, slik at han ikke rakk å være med på begivenheten denne kvelden.
Når så mange går oppover i Gradene er det nødvendig med ”påfyll” av nye Brødre. Det var derfor med stor glede at
Losjen den 31. oktober kunne ta opp 5 nye Brødre i 1. Grad. Særlig gledelig er det at våre nyere Brødre er ﬂinke til å ﬁnne
frem til personer i sin bekjentskapskrets som de mener er egnet for Ordensarbeidet. Det gir oss visshet for at de som er
nyopptatt i Ordenen har funnet noe som de vil at også andre skal få glede av.
Rekruttering av nye Brødre er en kontinuerlig prosess som det i Losje III, fra Råd og Brødre, har blitt lagt mye arbeid i. Et
arbeid som så langt må sies å ha båret frukter. Arbeidet må gjøres ute i Losjene, men det er viktig at det ﬁnnes et felles
nøkternt og profesjonelt informasjonsmateriale Losjene kan benytte seg av.
Finn Bøe/Losje III
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Brødrefolden 2005
Brødrefolden er et sommertreff mellom Brødrene fra Losjene i Vestfold og Østfold som arrangeres på våren hvert år,
vekselsvis i Vestfold og i Østfold.
Onsdag den 1. juni 2005 valfartet seniorbrødre fra Halden – Sarpsborg – Moss og Fredrikstad til Strømstad i Sverige
for derfra å reise til Sandefjord. I alt 24 Brødre deltok under kyndig ledelse av reiseleder hans Køhn.
På kaia i Sandefjord ventet seniorbrødrene fra Sandefjord med biler, vi ble ønsket velkommen til byen og så fraktet
til Grans Bryggeri hvor kontorsjef og losjebroder Anders hammer ønsket velkommen. Pensjonert bryggerimester
Gunnar Hildrum ga en ﬂott historisk oversikt om produksjon av øl, og markedssjef Morten Gran fortalte litt fra
bryggeriets over 100 årige historie. Etter dette ble det servert en gryterett fra bryggeriets kantine og Brødrene ﬁkk
smake på bryggeriets egne produkter.
Broder Hans Køhn overrakte så til Broder helge Bonden, som representant for Brødrene fra Sandefjord 2 bilder – det
ene fra Fredriksten festning Østfolds 1000 års sted, og det andre var av den nye Svinesundsbroen.
Etter besøket på bryggeriet gikk turen til Bugårdsparken, et ﬂott kommunalt parkområde i Sandefjord hvor man fant
fotballbane – tennisanlegg og badeanlegg. Vandringen i parken ga oss
Brødrene litt tiltrengt mosjon, men snart var det tid for retur med ferja
tilbake til Strømstad.
På
hjem
Fraturen
besøket
på gikk den gode samtale Brødrene imellom og etter et lite
besøk
i tax-free handelen var vi fremme. En hyggelig, begivenhetsrik og
Grans Bryggeri
solfull dag var til ende og Brødrene bega seg hjem til sine respektive
byer.
Referent Broder Ole Mostad (innlegget er noe redigert, red.)
Fra besøket på Grans Bryggeri

Nok en en av våre hedersmenn har gått bort,
Fridtjof Verner Bjerke, døde natten til mandag 15-08-05, Begraves fra Eidsberg kapell 25-08-05, jordfestelse ved
Trømborg kirkegård.
Broder Svenn-Olav Bjørnstad

Fellesmøte for ”Mjøslosjene” 29. sep. 2005.
Møtet ble avholdt på Lillehammer med deltagelse av 1.R.Sk.sv, og Drottene fra Losje XV og XVI. Det var 20 Brødre
tilstede fra Losje XVIII pluss 13 Brødre fra Losje XV Gjøvik, 13 Brødre fra Losje XVI Hamar, 4 Brødre fra Losje XXIII Otta og
2 Brødre fra Losje XXVI Eidvoll. Totalt 52 Brødre.
Møtet ble gjennomført meget bra , med mange gode innlegg. Drott Kjell Nyﬂøt, fra Losje XVIII Lillehammer, sa at det
var hyggelig med disse fellesmøtene, og en ﬁn anledning til å treffe andre Brødre og utveksle erfaringer.
Kvelden ble avsluttet med nydelig Brodermåltid og et hyggelig sosialt samvær, der mye av Losjearbeidet ble diskutert
Brødrene imellom.
Øystein Tunli, Kansler Losje XVIII Lillehammer.

Broderforening i Spania!
Redaksjonen har fått oversendt referat fra et møte mellom Ordensbrødre i Spania. Det er datert Alicante 31.10.2005.
Der sies det: ”Etter en tids sonderinger med bl.a. annonser i Spaniaposten, er vi i dag kommet frem til det historiske
møtetreffet mellom Losjebrødre på Costa Blanca, Spania”.
Møtestedet var hos Broder Truls Birkelid. Han orienterte de tre andre tilstedeværende Brødrene om bakgrunnen for
treffet og om en samtale han hadde hatt med Riksdrott der han hadde fått nyheter bl.a. fra Drottmøtet.
Det er Brødrene Truls Birkelid (Rikslosjen/Losje XII) og Arne Kvam (Losje XXV) som har startet prosessen med å stiftet
en Broderforening i Spania. De har fått velsignelse fra Riksdrott til dette og har per dags dato 9 Brødre på en ”fast” liste
og ytterligere 5 med mer sporadisk besøk.
De medvirkende på dette historiske treffet var: Broder Arne Kvam (XXV), Broder Rolf Sivertzen (XVI), Broder Holger
Strand (XVII) og Broder Truls Birkelid (RL og XII). To Brødre hadde meldt forfall: Bjørn Helle (XII) og Pål Hammond Moe
(II). Vi gratulerer med den nye Broderforeningen som har tatt navnet Alacante.
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En veteran runder 95 år.
Broder Arne Beck, en kjent Losjebroder i Losje St. Olav nr. III Kongsberg, passerte 95 år den
6. november 2005. Broder Arne ble tatt opp i RHK den 14/3-1949 og har således vært med
i vår Orden i 56 år.
Broder Arne hadde i tiden 1956-1968 og 1978-1984, vervet som Riksarkivar, hvor han la ned
mye arbeid til beste for vår Orden.
Sammen med sin gode venn og Losjebroder, avdøde Æresbroder Ole Evje, var Broder Arne
ofte ut på reise og besøkte Broderlosjer landet rundt. De to Brødrene fra Losje III var i mange
år faste innslag ved stiftelser av Losjer, på Riksting og ved andre Losjebegivenheter. I de
senere år har alderen satt en stopper for aktiv deltagelse i Losje III, men Broder Arne følger
fortsatt godt med i det som skjer innen sin Losje.
Brødrene i Losje III, sammen med mange Brødre landet rundt, ønsker fortsatt mange gode
år for en veteran innen vår Orden.
Finn Bøe/Losje III

Innvielse av ny ridderhall - adresseendring
Losje St. Olav IV Sarpsborg har inngått leieavtale med Odd Fellow Huset A/S i Sarpsborg, Glengsgate 22, 1706 Sarpsborg,
gjeldende f.o.m. 1. januar 2006.
Innvielsen vil ﬁnne sted på vårt møte i 1. Grad, torsdag den 5. januar 2006, kl. 19.00.
Arild Odsbu, Kansler, Losje St. Olav IV Sarpsborg

Losje St. Olav XXIV i Arendal gjentar suksessen fra 2005 og arrangerer igjen en helg med opplæring. Vi inviterer
derfor Brødre fra alle Losjene til å delta den første helgen i februar 2006 på vårt opplæringsmøte.
Som tidligere har vi bestilt plass på Lyngørporten Feriesenter på Gjeving.
Tema for denne helgen med opplæring vil være:
Ordenens historie, Charterets oppbygning og betydning, Symbolikken i Ordenen
Det legges opp til blant annet opplæring i alle Gradene, samt fellesopplæring for alle Grader.
Foreløpig opplegg er at vi møtes til lunch på lørdag, felles middag på lørdag kveld og en avslutter med lunch på søndag.
Vi vil komme tilbake med ﬂere opplysninger når tidspunktet for opplæringsmøtet nærmer seg.
Geir-Olav Andresen, Kansler

Ragnar Johansen til minne.
I februar 1988 ble Broder Ragnar tatt opp i St. Olav IX Tønsberg. En Broder som alltid gikk stille i dørene, en Broder som med
få ord ﬁkk sagt mye.
Det gikk lang tid før Broder Ragnar tok ordet i losjen, han var av den beskjedene mennesketypen, men det han ikke ﬁkk
sagt med ord, ﬁkk han sagt med sitt varme gode smil og sitt store hjerte. Broder Ragnar brakte mye godt med seg inn i
Losje IX, både med sine gode tanker og sin hjertevarme og ikke mist alle de blomstergavene Losjen ﬁkk nyte godt av, fra
gartneren på Gauterød.
Han var en ﬂittig losjebroder, alltid til stede på våre møter og utførte det Ordensarbeide han tok del i med glede og
verdighet.
Etter at Broder Ragnar ble syk, fortsatte han en stund å komme på våre møter, de siste møtene i rullestol, men alltid med
smilet på plass.
Som vi vet ﬁkk han en lang sykdomsperiode, etter som kreftene begynte å svikte for alvor, og da han ﬁkk sin elektriske
rullestol var han stadig på farten nede i gartneriet, selv om mye var forandret der nede, var det jo egentlig Broder Ragnars
livsverk. Men dette tok også slutt, da hans krefter ebbet mer og mer ut.
Vi som ﬁkk besøke ham de siste månedene, så jo at han stadig ble svakere, da jeg besøkte ham til hans 74. års dag, hadde
vi en lang prat om hans hjertebarn, Losje St. Olav. Jeg kom til å bemerke hans gode humør, da sier Broder Ragnar : Kreftene
blir stadig tatt fra meg, men humøret og smilet skal ingen greie å ta fra meg.
Skal vi utdype en Ordensbroder, må vel Broder Ragnar være det beste eksempel på en sådan.
Et solskinnsmenneske er ikke mer,
var tanken da budet vi ﬁkk.
Vi bøyer våre hoder i ærbødighet og sorg,
og senker et tårevått blikk.
For Losje St. Olav IX Tønsberg, Arne O. Adolfsen, Jarl.
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Bildet er fra Oriental Lodge No.
33 AF & AM (Frimurere) i Chicago.
Dette er samme losjen som Dr.
Paoli, en av våre stiftere, var medlem av.

Gode Ordensbroder
Har du tenkt over at vi en dag kan få en Broder inn i vår Losje som kanskje ikke ser ut som
alle oss andre. En som tror på en høyere styrelse, men kanskje ikke den samme høye styrelse
som du tror på. En som ser annerledes ut, men som kanskje er født her i landet, og er norsk
statsborger. En som to av dine Brødre har gått god for som faddere.
Hva vil du gjøre når du står klar til å ballottere?
”Broderskapet er en perle” synger vi, men gjelder Broderskapet bare de som ser ut som
oss eller har den samme kulturelle bakgrunn som oss? Er det ikke mennesket som er det
viktigste?
Redaksjonen vet at en av våre Losjer strir med dette ”problemet” . Vi tror at de ﬂeste av
losjene før eller senere vil måtte ta stilling til spørsmålet. Kjære Ordensbroder la et åpent sinn,
ikke fordommer styre din handling.

Brødre som har gått bort:
Olsen, Odd M. Losje IX
Født 13.08. 1919 Død 12.11.2005

Hansen, Leif Sigurd Losje XXII
Født 19.01.1945 Død 17.09.2005

Johansen, Ragnar Losje IX
Født 28.08.1931 Død 17.10.2005

Øvrehus, Gunnvald Losje XX
Født 07.07.1935 Død 23.08.2005

Røang, Arne Losje V
Født 08.12.1917 Død 12.10.2005

Bjerke, Fridtjof Verner Losje IV
Født 17.10.1914 Død 14.08.2005

Vi lyser fred over deres minne
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Vi ønsker nye Brødre velkomne i vår Orden:
Losje VII
Losje VII
Losje VII
Losje VII
Losje VII
Losje XVI
Losje XIII
Losje III
Losje III
Losje III
Losje III
Losje II
Losje XXV
Losje XIX
Losje II
Losje XX
Losje XXV
Losje VI
Losje XXV
Losje XXV
Losje XXVI
Losje XIX
Losje XIX
Losje XIX
Losje XIV
Losje XIV
Losje XIV
Losje XI
Losje XI
Losje XVI
Losje XIV
Losje XIV
Losje XIV
Losje VIII

St. Olavposten 4-2005

Barmo, Per Tore
Solstad, Per Dagﬁnn
Eliassen, Per Olav
Sørli, Lennart
Setterblom, Espen Håvard
Madsen, Ivar
Henriksen, Arne Johnny
Ørebech, Tore Storm
Alvsaker, Jon
Lien, Stein Arne
Wetteland, Svein Martin
Hovden, Per Christian
Payne, Richard Melvin
Kvernberg, Knut A.
Røneid-Hansen, Dag
Kristiansen, Lars Erik
Solberg, Asbjørn
Hansen, Trond
Reinstad, Jan Joakim
Hovd, Bjørnar
Rønsen, Helge Even
Olsen, Kolbjørn Sandstad
Andås, Arild
Gran, Terje
Rysstad, Trygve
Retterholt, Gjerulf
Solberg, Jan Håkon
Nilsen, Vidar
Masdal, Terje
Olafsen. Olaf
Tangen, Snorre
Dåsvatn, Egil
Heringstad, Arne
Bjerke, Dag Einar

07.11.2005
07.11.2005
07.11.2005
07.11.2005
07.11.2005
03.11.2005
02.11.2005
31.10.2005
31.10.2005
31.10.2005
31.10.2005
31.10.2005
27.10.2005
20.10.2005
03.10.2005
01.10.2005
29.09.2005
29.09.2005
29.09.2005
29.09.2005
26.09.2005
22.09.2005
22.09.2005
22.09.2005
21.09.2005
21.09.2005
21.09.2005
13.09.2005
13.09.2005
08.09.2005
07.09.2005
07.09.2005
07.09.2005
01.09.2005
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B - BLAD

Josef

Den svenske poeten Hjalmar Gullberg har skrevet et dikt hvor han
tenker seg hvordan Josef kan ha opplevd den natten da jesusbarnet
ble født:

Härberget hade ingen ledig säng
Så fann vi stallet ute på en äng.
Jag visste mycket väl hur det var fatt,
Men inte at det skulle skje i natt.
Jag kände mig så överﬂödig här.
En mann är ofta bara til besvär
Jag torde knappast röra barnets tå,
När han ble svept och lagd i krubbans
strå.
Tack vare att en sjärna lyste in,
Så ﬁck han ingen skråma på sitt skinn
En herdeskara kom och sjöng en psalm
Nu sover han i kreaturens halm.
Maria blir jag trogen till min grav.
Hon er den enda som jag håller av.
Fast det blir förödmjukande och svårt
Så vill jag kalla hennes barn för vårt.
Jag heter Josef och är timmermann.
Men gossen som hon gav mig, vem är
han?
Josef stiller her til slutt et eksistensielt spørsmål som vi alle
må besvare, hver for oss. Diktet er innsendt av Broder Erling
Vaagland, Losje XIX Trondheim
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