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Gode Ordensbrødre
Først vil jeg få ønske alle Brødre med familier et riktig godt nytt
år.
Vi gleder oss til hva det nye året vil bringe av muligheter og utfordringer.
Jeg er imponert over den innsatsvilje, energi mange av våre
Embedsmenn legger for dagen for å nå våre felles mål med tanke
på trivsel og vekst i vår orden.
Til tross for at noen Brødre faller fra og andre velger å slutte
så er vår Orden totalt sett i vekst. En vekst som også ser ut til å
fortsette i 2015.
Det har vært en stor og gledelig opplevelse for Storkollegiet å
Storkommandør
Svein Johan
CI6A0400.JPG
besøke og ta del i julemøter rundt i Losjene, det er virkelig høytid, Mathisen
trivsel og verdighet over møtene og tilstelningene.
Når dette skrives har Storkollegiet allerede gjennomført 20 Installasjoner i 2015.
Tilbakemeldingene via møtereferater fra den enkelte St. Olav Losje og rapporter fra storembedsmennene er gledelig positive. Det er virkelig en positiv og fin ånd i våre Losjemøter og
ettermøter.
Jeg vil benytte anledningen til å få takke de Embedsmenn som nå trer ut av sine verv. Takk for
en fin innsats!
En spesiell takk også til medlemmene i Storkollegiet.
Jeg vil få gratulere de påtroppende Embedsmenn i Råd og Hird. Dere skal være stolte av at nettopp dere har blitt valgt av deres Ordensbrødre. Som vi sier under Installasjonen ”Det er ingen
ringe ære som herved blir Eder til del, da Eders valg er et uttrykk for den aktelse og tillit I har”.
Samlet har alle nyvalgte Embedsmenn avgitt sitt Embedsløfte ovenfor sin Losje og sine medbrødre.
Når en Broder har takket ja til å bli valgt og senere avgitt sitt Embedsløfte så forventes
CI6A0406.JPG det at
han aktivt arbeider for sin Losjes trivsel og vekst; selv om han er frivillig medlem i Ordenen
Riddere av det Hvite Kors.
I vår Konstitusjon står vår ”Ordens Ledestjerne” og hovedoppgaver skrevet.
Under Drott- og Hærmestermøtet i oktober 2014 og årets Lyngørporten-treff, presenterte jeg
vår Ordenens Visjon:
”R.H.K. i trivsel og vekst” eller for å tilpasse det til våre hovedoppgaver ”Rettskaffen –
Harmonisk – Kjærlighet i trivsel og vekst”.
Rettskaffen ved at vi er rettferdige, ærlige, lovlydige og medmenneskelige i vår tro på en Høyere
Styrelse.
Harmoniske ved å være samstemte, fredfulle, melodiske, veloverveide, velbalanserte, rolige og
lykkelige. Vi må vise harmoni i vår rettferdighet gjennom ydmykhet og toleranse.
Kjærlighet er en menneskelig følelse, vanligvis rettet mot et annet menneske. Viktigste faktorer
her er nestekjærlighet og omsorg.
Brødre det er ikke lett å etterleve denne Visjon, men jeg er sikker på at vi gjennom våre møter
og studiekvelder får positive impulser, slik at hver og en av oss kan utvikle oss selv i riktig
retning.
Ut fra hva som skjer i verden rundt oss blir nestekjærlighet og omsorg bare
viktigere og viktigere.
Med Broderlig hilsen
Svein J. Mathisen, Storkommandør
St. Olavposten 1/2015
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KRISTENDOMMENS STØRSTE HØYTID
Påsken er de kristnes største høytid. En høytid som feires til minne om
Jesus sin siste nattverd sammen med sine disipler, senere korsfestelse,
død og oppstandelse. Forut for påsken, markeres fastetiden og den
stille uke. Etter palmesøndag kommer selve påsken og etter 2. påskedag
kommer påsketiden som varer helt frem til pinse.
Tekst: Vidar Lunde
Ordet påske kommer av det jødiske navnet ”pesach”. For som mange vet, feirer jødene påske til
minne om utvandringen fra fangenskapet i Egypt.
Et fangenskap som startet da deres stamfar Jacob
og hans 12 sønner bosatte seg i Egypt og deres etterkommere som ble truet til mange generasjoners
slaveri under Faraos styresett.

Stor betydning

Ordet påske kan man spinne mye rundt:
Påskeegg, påskeharer, påskekyllinger og hjemmepåske. Men uansett betyr påske feriedager enten
4

på landet, på fjellet eller ved sjøen. Noen tar på
seg tynne sko og ”smaker på” et underlag uten snø
og is. Noen må ha rødt klister under skiene for at
det skal bli et ordentlig påskeskirenn. Andre igjen
feirer påsken med familiesamvær og båtpuss. Men
de aller fleste gleder seg over igjen å kunne bevege
seg utendørs, slikke sol, nyte Kvikk Lunch og en
saftig appelsin.

Mye mer

For andre er påsken tiden for påskekrim både i
bokform og på flatskjermen. Noen forbereder en
St. Olavposten 1/2015

”Nattverden” malt av Leonardo Da Vinci er et verdensberømt maleri som ofte brukes skjærtorsdag for å
markere påskens begynnelse.
forsinket påsketentamen. Mye mer forbindes med
ordet påske. ”Påskeopprøret” i Irland i i 1916 og
fortsatt er det en del som husker franskmennenes atomprøvespregning på Påskeøyene (Fransk
Moruroa og Fangataufa). For ikke å forglemme ”
The Easter Parade” i New York City. Men la oss
legge konfliktstoff og parader til side og heller
dykke mer ned i hva påsken betyr og står for.

Kirkemøtet i Nikea

For kristne er påsken spesiell. På det siste kirkemøtet i Nikea i år 325 ble tidens nøyaktige anvendelse bestemt. Påskedag skulle feires etter fullmåne i perioden etter 21. mars til 25. april. Noe
lederskapet i den norske kirke fortsatt fastholder.
Påskefeiringen begynner med palmesøndag og
fortsetter inn i den stille uke med skjærtorsdag og
langfredag til minne om Jesu lidelse, korsfestelse
og død.

St. Olavposten 1/2015

Spesielle dager

Palmesøndag i Norge markeres til minne om
Jesu inntog i Jerusalem da han ble hyllet av folket, mens de la ned palmegrener på veien han
gikk. Torsdag i den stille uke, kalles skjærtorsdag
og betyr ”skira” i norrøn mytologi, som betyr
”rense”. Noe som refereres til da Jesus vasket
disiplenes føtter. I tillegg feires skjærtorsdag
til minne om da Jesus innstiftet nattverden.
Langfredag er til minne om den lange dagen da
Jesus ble forrådd og til slutt korsfestet på Goldgata
(Hodegaldestedet) en høyde utenfor Jerusalem.

Påskeaften

Påskeaften er lørdagen før 1. påskedag. Påskeaften
er den dagen kirken står samlet i sorg på grunn
av Jesu korsfestelse og død. I mer liberale kristne Norge, er det allikevel en del som holder seg
innendørs denne dagen i respekt for det som
skjedde med Jesus. Påskeaften har etter hvert utviklet seg til en festaften for ”Ola og Kari”.
5

Påskedagen

Ordene i sangen ”påskemorgen slukker sorgen”
har mange hørt. Dagen feires til minne om Jesu
oppstandelse fra de døde og som forklarer hele
kristendommen. 1. påskedag er udiskutabelt den
største dagen i kirkens historie. Selv disiplene tvilte på hans oppstandelse. I bibelhistorien har de
fleste hørt om ”tvileren Thomas” disippelen som
ikke trodde Jesus var oppstått og måtte ha bevis
for å tro. Jesu mor Maria og hennes venninne
Maria Magdalena møtte Jesus, men gjenkjente
han ikke. Også de måtte ha bevis for å tro at Jesus
var oppstått.

Jesus eller Kristus?

Mange har i påsken hørt eller lest om Jesus
Kristus. Her trengs en språklig opprydding. Ordet
Jesus er en gresk form av det arameiske guttenavnet Jeshua som betyr ”Gud frelser”. Kristus
(eller Christos) er den greske oversettelsen av det
jødiske navnet Messias (den salvede) en ventende
kongeskikkelse som i følge Det gamle testamentet
skal komme og befri Israels folk. Uansett forklaringer og forventninger, avsluttes påsken 2. påskedag og for de fleste venter hverdagen.
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Den korsfestede Jesus er et symbol som går igjen i
den kristne verden.
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TREFF SOM TRAFF

Seks Olavsbrødre møttes til en svært så hyggelig kveld i Puerto Rico. Fra venstre: Leo Jakobsen (Losje XX,
Haugesund), Rolf Jensen (Haugesund), Sigmund Lundal (Haugesund), Reidulf Hansen (Losje VII, Moss),
Bjørn Aker (Moss) og Hans Olav Andresen (Moss).
- Nå har vi vært her så mange ganger at vi er
Treff som traff
tilnærmet lokalkjente. Har kjørt rundt på øya
og blitt glad i den, forteller 71-åringen som har
Når Olavsbrødre og Valkyrie15-års fartstid som Olavsbror.
søstre møtes, har de alltid mye å
Reidulf Hansen (73) fra Losje VII, Moss undersnakke om. Da en gjeng fra Moss
skriver Broder Leos valg av ”vinteropplag”.
og Haugesund møttes, ble det mye
- Kona og jeg bor i byen Arguineguin fra okto”takk for sist”, latter og minner
ber til april. Helsemessig er det så godt å bo her
mintes. Ikke rart timene går fort i
nede. Når våren kommer, reiser vi hjem til
Norge.
slikt lag.
Broder Bjørn Aker har noe spesielt å fortelle om
Tekst og foto: Vidar Lunde
Broder Reidulf.
- Det var her på denne terrassen hvor vi nå sitter,
En ting er sikkert, mange Losjebrødre setter kurat Reidulf fikk 25-års medaljen sin. Det måtte
sen mot varmere strøk når det er som kaldest i
skje her nede, for i Moss er det ikke så mye vi
Norge, og Gran Canaria er øya hvor flest reiser
ser til ham.
til. Vi møttes på terrassen til Stattholder i PLO
Borgar, Bjørn Aker og hans kone Wenche som er
ivrig med i Valkyriesøstrene. Bjørn og Wenche
Stor vennegjeng
storkoser seg på ”øya” og har gjort det i årevis.
Det var ikke vanskelig å forstå at sammensveiDet gjør også Broder Leo Jakobsen fra Losje XX,
sende Losjebrødre har det hyggelig. Rolf Jensen
Haugesund.
(72) også fra Losje XX, Haugesund og tidligere
- Kona og jeg har vært på Gran Canaria mellom
Riksskald, forteller:
25 og 30 ganger. Vi har prøvd både Thailand og - Mesteparten av konas og min omgangskrets er
Den dominikanske republikk, men vender tilLosjebrødre med koner. Vi har det fantastisk
bake til området rundt Puerto Rico. Her er
fint sammen, forteller Broder Rolf som har
det beste klimaet, i tillegg deilig grønt og frodig.
gjort noe få - om noen, har gjort før ham i RHK.
St. Olavposten 1/2015
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- Jeg hadde hørt så mye positivt om Losjens
arbeid at jeg tok kontakt og spurte om å få bli
medlem. Noe jeg etter 26 års medlemskap, ikke
har angret en dag på, kommer det fra den opprinnelige maskinisten.
Losjebroder Leo forsterker dette.
- Vi reiser sammen, fester sammen og er en
tett sammensveiset gjeng som alltid har det
hyggelig. I tillegg er flere av konene sammen i
Valkyriesøstrene, fortsetter Leo.

Valkyriesøstre

Wenche Aker er ivrig opptatt av arbeidet innen
Valkyriesøstrene på flere plan. Hun sitter og blar
i et tykt album som viser seg å være et minnealbum. Alt av tekst og bilder omhandler enten
Valkyriesøstrene eller Olavsbrødrene. Alle som
har vært gjester i deres leilighet i Puerto Rico
er det bilde av og samtlige har skrevet seg inn i
gjesteboken.
- Dette har jeg holdt på med i mange år, virkelig
moro å bla i albumet, forteller Wenche som
brenner for Valkyriesøstrene, ikke bare i Moss.
- Vi har mye på hjertet og mye på gang. Nå håper

vi også å bli mer synlige i St. Olavsposten, avslutter hun.
Søster Wenche tente en liten fakkel, for kort
etter er også Valkyriesøster Olga K. Jensen fra
Haugesund med i ”praten”.
- Det er ikke så mange år siden vi startet
Valkyriesøstrene i Haugesund, men vi er i full
gang med å videreutvikle oss.
Etter å ha lyttet en stund på de to Valkyriesøstrene, er vi ikke i tvil:
- Det er ikke bare Olavsbrødre som brenner for
sitt virke.

Sen kveld

Da vi brøt opp fra terrassen til Losjeparet Aker,
var solnedgangen strålende og stemningen god.
Et steinkast unna sto det reserverte bord og ikke
lenge etter, var middagen servert. Først da det
nærmet seg tolvslaget, tok Olavsbrødrene og deres
respektive hverandre i hånden og takket for en
hyggelig kveld. Broder Hans Olav Andresen fra
Losje VII, Moss satte seg da i en taxi sammen med
kona Elisabeth og satte kursen for Anfi del Mar,
enda et flott sted på Gran Canaria.

Valkyriesøstrene Olga K. Jensen (t.v.) og Wenche Aker lot seg høre blant de tre ganger så mange
Olavsbrødre da de møttes til treff i Puerto Rico.
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VI MINNES EN AV VÅRE GRUNNLEGGERE

Nordmannen Ole T. Birkeland var
en sentral person da RHKs ritualer ble skrevet i USA for over 100
år siden.
RHK minnes en pioner

Det er litt over 100 år siden Ole Tobias Birkeland
døde i Chicago den 20. oktober 1914. Birkeland
var en av 129 norske utvandrere som signerte
stiftelsesdokument til ”Selskapet Nora” i Chicago
27. januar 1863. Som mange vet, var det Ole T.
Birkeland og Gerhard Paoli som skrev våre ritualer og omdannet ”Selskapet Nora” til en Orden
med navnet Ridder av Det Hvite Kors litt senere i
året 1863.

Avisnotis

I Verdens Gang i Chicago 30.10. 1914 sto å lese
en liten notis ”undertegnet” av Mrs. Minnie
Birkeland Jones og Mae Gunderson:
St. Olavposten 1/2015

” Herved bekjentgjøres at O. T. Birkeland avgikk
ved døden 20.de oktober 1914 ”

Slekt

Mrs. Minnie Birkeland var Ole T. Birkelands nest
eldste datter. Mae Gunderson var hans eldste datterdatter som ble adoptert som lite barn da hennes
mor døde.
Ole T. Birkeland ble født på gården Birkeland
i Sokndal i Rogaland. Hans døpenavn var Ole
Tobias Svendsen. Den 21. april 1851 emigrerte han
sammen med sin eldre bror Jacob fra Stavanger
til USA. Sammen med Gerhard Paoli skrev de
våre ritualer og omdannet ”Selskapet Nora” til
en Orden med navnet Ridder av Det Hvite Kors i
1863.
Knut A. Olsen
Losje St. Olav V, Fredrikstad.
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EN DROTTS VANDRING
Jeg er bare på gjennomreise i denne underlige reisen som kalles livet. Jeg vet hvor den begynte og
hvor den ender, men ikke når den ender, og ikke
alltid hvor ferden går.
Reisen begynner på stasjonen fødsel, og herfra
kan jeg bestemme farten og retningen selv- noen
ganger,- andre ganger er det som om dette forutbestemt eller blir gjort av andre. Jeg kjenner noen
av stasjonene vi skal innom, og jeg styrer mot
disse. Ferden går over elver og vann, hvor jeg får
anledning til å iaktta mitt eget speilbilde, som
igjen gir meg anledning til å forandre meg, min
væremåte, verdier eller livssyn.
Turen bærer dypt inn i de dype skoger med trær
på alle kanter, og det ser ut til å være umulig å
trenge videre. Jeg blir tvunget til å stoppe opp
og tenke gjennom situasjonen og lete etter andre
veier ut av villniset. Jeg ser plutselig løsningen,
kommer meg ut, nå kjører jeg på marker og enger,
og fantastisk syn, nemlig ny sådde åkre, hvor de
første grønne spirer har kjempet seg opp gjennom
jorden, og står der med så vakker, forsiktig grønnfarget og vitner om nytt liv, og at det vil bli mat
fremover. Så tar reisen meg også inn i mørke tunneler, hvor lyset er totalt borte, og det hersker redsel og forvirring, også hos mine følgesvenner – de
andre passasjerene. Noen ganger trøster jeg dem,
andre ganger mottar jeg hjelp. For mye er avhengig av de jeg reise sammen med., de jeg deler kupe
med, og de som kommer inn i vognen eller kupeen. De vil kunne påvirke min reise og retning videre, og jeg kan påvirke deres reise og retning. Jeg
kjenner noen av de jeg reiser sammen med, men
blir også kjent med nye som kommer på.
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Noen når sitt reisemål og stiger av, men det skjer
også uforutsette ting, og for noen tar reisen en
altfor tidlig og dramatisk slutt. Dette vil kunne
påvirke og prege meg på reisen videre. Hvem jeg
er, og hvorledes jeg blir, er avhengig av hva som
skjer, hvem jeg møter, hvordan de forholder seg
til meg, og hvorledes jeg velger å forholde meg til
dem. Jeg forandres, jeg utvikles etter hvert som
tiden går, og reisen skrider frem. Jeg merker nok
ikke dette selv, men mine medpassasjerer vil kunne måle det.
Det merkelige med denne reisen er at jeg noen
ganger er konduktør, og Bestemmer over toget,
dvs. jeg avgjør hvor toget skal gå, og hvor medpassasjerene skal. Andre ganger er jeg Togfører, og
forholder meg til beskjeder jeg får av andre, men i
begge tilfeller må jeg holde meg på veien eller sporet, ellers går det galt. Kjørereglene må jeg lære,
og følge.
Når jeg så endelig har nådd frem til reisens slutt,
min endestasjon, og skal gå av, håper jeg at jeg har
satt igjen noen positive spor langs min reiserute,
at jeg har gitt noe positivt i mitt møte med dem
jeg reiste sammen med på denne underlige reisen,
som kalles livet.
Jeg har i dag kommet til et lite stoppested på min
reise, gir meg som togfører og blir passasjer. Jeg
vil derfor benytte anledningen til å takke dere,
Gode Ordensbrødre, for en hyggelig reise så langt.
Drott Knut Iversen Losje VI Halden
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PORTRETT AV STORSTATTHOLDER SIGMUND LUNDAL

De siste årene har Broder Sigmund kortet av den norske vinteren med en sydentur. I år gikk turen til
Puerto Rico hvor han bodde herskapelig med panoramautsikt.

Brenner for RHK og rekruttering
Sigmund Lundal har vært alt bortsett fra Kansler og Skutilsvein
i Losje XX, Haugesund. I tillegg
har han hatt embete i PLO Gula.
Nå er han Storstattholder i
Rikslosjen og tar hånd om RHKs
økonomi. Broder Sigmund har ambisjoner og mener RHK bør ha 2000
Olavsbrødre om tre-fire år. Vi
traff ham i sommersol i Puerto
Rico på Gran Canaria
Tekst og foto: Vidar Lunde
I skrivende stund teller RHK 1436 medlemmer fordelt på 27 Losjer. Et medlemstall
Storstattholderen mener bør økes.
- Det burde være overkommelig å få en årlig
nettotilvekst i hver Losje som resulterer i et
totalt medlemstall på 2000 innen tre-fire år,
St. Olavposten 1/2015

mener Broder Sigmund.
Han er forretningsmann og har lang fartstid
innen salg i bedriften Brødrene Lundal AS. Broder
Sigmund har en mild fremferd, men er klartalende når det gjelder rekrutteringsarbeidet.
- Dersom hver Losje står på, klarer vi å tiltrekke
oss flere medlemmer. Fra sentralt hold har
rekrutteringskomitèn laget et vervingsverktøy
som tilbys brukt av hver Losje. Da er det opp til
hver enkelt Losje å drive ”salgsarbeid”.
- De aller fleste i Norge har hørt om Odd Fellow,
Lions og Frimurerlosjen, men altfor få har hørt
om RHK.
- Vi har vært altfor anonyme, skulle ikke stikke
oss frem. Nå må vi vise oss. RHK består av
mange fantastisk flotte mennesker og vi har
mye å tilby, kommer det klart fra Storstattholderen som også er med i Administrasjonskollegiet.

Familiestruktur

For ikke mange år siden, var det en klar rolledeling i hjemmene. I dag hevdes det at dagens moderne rollefordeling er til hinder for å rekruttere
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yngre medlemmer. Det er ikke Broder Sigmund
helt enig i.
- Å avsette noen kvelder i måneden (i Losjeåret,
red. merk.) til møter og veiledninger, bør alle
interesserte få til, selv de med ansvar for oppvoksende barn. Det dreiser seg vel mer om
planlegging og strukturering av familiehverdagen.
Losjebroderen, familiefaren og den travelt opptatte forretningsmannen fra Rogaland vet hva han
snakker om. Han begynte som Indre Losjevakt
og 35 år senere tenker han fortsatt utvikling og er
trofast mot Losje XX, Haugesund som han omtaler som ”sin” Losje.
- Selv om jeg har vært en opptatt mann, har
jeg bare unntaksvis vært borte fra Losjemøtene
i Haugesund.
- I begynnelsen trodde jeg ikke at jeg hadde tid
til møtene, men de ga meg så mye. Møtene ble
et pusterom i hverdagen, i tillegg traff jeg så
mange flotte mennesker. For ikke å glemme
stillheten i Ridderhallen, kommer det fra
66-åringen.
Losjebrødre St. Olavposten har snakket med, sier
blant annet dette om mannen som også er ivrig
laksefisker i familieeiet elv:
- Broder Sigmund er en ankermann i sin Losje

Broder Sigmund lar seg ikke be to ganger når det er
laks i elven som er i familiens eie.
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i Haugesund. Hans milde og anonyme fremferd preger hans personlighet. Hans dyktighet
som foretningsmann har nok også kommet
Losjen til gode.

Ivrer for mer enn RHK

Rent forretningsmessig har Broder Sigmund
trappet ned. Den yngre generasjonen Lundal har
overtatt familiebedriften, selv om senior fortsatt
har en usynlig hånd på forretningsrattet. Han er
også fotballinteressert og på Haugesund stadion
har firmaet Brødrene Lundal AS åtte faste plasser
som tilbys ansatte når FK Haugesund spiller sine
hjemmekamper.
- Jeg ønsker selvsagt at det skal gå godt for FK
Haugesund, men det er i Vard Haugesund jeg
har hjertet mitt, tilstår Broder Sigmund som
innrømmer det er trist at Vard spiller 2. divisjonsfotball.
Han minner oss også om at Vard har spilt to cupfinaler på Ullevaal Stadion. Sist i 1975 da ”klubben
i hans hjerte” tapte 0-2 mot Bodø/Glimt.
Etter noen timer sammen med Broder Sigmund
forstår vi bedre hvor viktig det er for RHK å ha
vitaliserende medlemmer. Brødre som ivrer etter
å forbedre både møter, veiledninger og rekrutteringsarbeidet.
- Det var litt uenighet da det ble åpnet opp for
å ta 33 Grader i RHK, men det har gått seg til.
Og det er lov å ytre seg demokratisk, avslutter
”ja-mennesket” Broder Sigmund Lundal som
håper RHK er inne i en positiv utvikling.

Broder Sigmund har vært St. Olavsbror i 35 år og
har aldri angret på at han ble med i RHK
St. Olavposten 1/2015

INKLUDERING
Kjære nye 1. Grads Brødre
Velkomne i vår Broderflokk.

I vår Ordensang blir det sunget: ”Så et frø av kjærlighet”. Frøet er sådd, og nå er det opp til oss alle
å sørge for at det spirer. At dere nå er en søkende
Broder, betyr at noen har sådd et frø, en tanke
som har gjort at dere nå er opptatt i vår Orden.
I motsetning til bonden som sår for å høste for
egen del, så sår ikke vi for å høste for egen del.
Nei, vi sår for at det skal gro i våre rekker og for at
andre skal kunne høste en gang. Det er vår felles
plikt å sørge for at dere får den ballasten som kreves for å kunne vokse som Broder og medmenneske.
Brødrene rundt i det ganske land besitter et vell
av kunnskap, så spør og vær nysgjerrig. Noen av
spørsmålene vil helt sikkert bli besvart med et
lunt smil etterfulgt av at, «det svaret må du vente
litt på». La ikke dette ta fra dere den søkende nysgjerrigheten. Men la det heller inspirere til videre
søken.
Brødrene i vår Orden og i første rekker deres to
faddere vil bistå i den spennende ferden dere nå
har lagt ut på. En ferd som er både spennende og
veldig interessant.
RHK er en Høygradsorden med 33 grader, så
grunnlaget for et langt og innholdsrikt Losjeliv er
lagt.

For å kunne gå videre i vår Orden, må dere delta i
studieveiledning for hver grad. Beslutningen om å
gå videre i gradene skal helt og holdent være deres
egen beslutning. Men vit dette: når dere blir tilbudt gradheving, så er dette en tillitserklæring fra
de øvrige Brødrene.
Ønsket om å få vite hva som skjulte seg bak det
lune smilet, samt muligheten til å få ta del i flere
av våre over tusen år gamle ritualer og filosofier,
pirrer fremdeles meg til videre innsats.
Som nevnt har dere nå startet på en spennende
reise, en reise i ritualer, symbolikk og kunnskap
og ikke minst vennskap. Vi – alle som en, gammel
som ung, skal hjelpe dere på reisen. Samholdet i
vår Orden er sterkt, og vi gleder oss over at dere
nå er en del av dette. Frøet er sådd og dere er spirer som vil vokse og gro inn i Ordens livet i RHK.
Når tiden en gang kommer for å høste, vil kanskje noen av de Brødrene som har hjulpet dere på
reisen ikke lenger være blant oss. Da håper jeg at
dere vil ære disse med å formidle den kunnskap
dere har mottatt av disse til nye Brødre i vår kjære
Orden.
Kanskje vil det være deres tur til å svare med et
lunt smil å si: «ja det svaret, det må du vente litt
lenger på».
Med Broderlig Hilsen
Geir Gjengaar
Drott Losje XI

Når det er sagt, så kreves det noe av dere som
Brødre i vår Orden. Det må være dere en kjær
plikt å delta på våre møter.
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INTERVJU MED ROAR SMITH LARSEN I LOSJE VIII
For en god tid tilbake,
fikk jeg i oppdrag å
lage et intervju med
Broder Roar SmithLarsen. Broder Roar
ble dessverre syk etter
siste møte før sommeren i fjor. Etter det
har han levd en tidvis
omflakkende tilværelse på ulike sykehjem
og hans omsorgsleilighet i Larvik. Når
jeg treffer ham, har vi blitt praktisk talt naboer.
Han bor nå på Stavern og Brunlanes sykehjem - et
par, tre steinkast fra der jeg bor selv. Han sier selv
at dette er den beste institusjonen han har vært
på. Både renhold, fysisk miljø og betjeningens væremåte er slik at han, sitat: ”ikke kunne drømme
om å ha det bedre når jeg først skal være så heldig
å nærme meg hundre år.”

Over 60 års medlemskap

Broder Roar ble med i Ordenen 9. mai 1951 og er
med dette en av Losje VIIIs veteraner. Med utsikt
til sin hundreårsdag til høsten spørs det vel også
om han ikke er Ordenens eldste.
Det var dr. Harald Hansen som spurte Broder
Roar om han kunne tenke seg å bli medlem i Losje
St. Olav nr. VIII. Roar kunne fortelle at han nok
ble litt overrasket over spørsmålet. Dr. Hansen
var jo hans lege. Det hører med til historien at
dr. Hansen også var kunde i frisørsalongen til
Broder Roar, så de hadde allerede en gjensidig relasjon. Broder Roar vil gjerne trekke fram Broder
Haralds gode egenskaper: han stilte alltid opp for
de som ba om det - og han ba gjerne andre Brødre
om bistand når dét var nødvendig. Sånn sett, fikk
Broder Roar en grundig skolering i Broderskapets
tankegang; du skal gi og du skal få.

Positiv holdning til livet

Vi som kjenner Broder Roar, kan ikke unngå
å legge merke til hans evne til å glede deg over
tilværelsen. Han har mange ganger sagt til meg:
”Hvis jeg skal til Himmelen når jeg dør, lurer jeg
på hvordan Himmelen skal toppe det livet jeg lever. Jeg e r jo allerede i himmelen.” Det tror jeg
også er nøkkelen til deg gode liv - lær deg å glede
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deg over det du har, der du er. Da vil sorgene bli
små. Broder Roars holdning blir også bemerket
av sykepleier Ingunn som er innom rommet til
Broder Roar for å høre om alt står bra til. Jeg smiler litt for meg selv og lurer på hvor mange hundre, ja kanskje tusen mennesker Broder Roar har
beriket livet til gjennom sin positive holdning til
livet og hans behagelige væremåte.
Jeg spør Broder Roar om hva han tror er nøkkelen
til denne egenskapen han har. Selv mener han at
det må være genetisk - han har jo alltid vært slik.
Han legger til at medlemskapet i Losjen på ingen
måte har forringet dette.

Trofast Ordensbroder

Broder Roar er en trofast Ordensbroder. Fram
til han ble syk har han et oppmøte på nesten ett
hundre prosent. Hva er det som gjør at du stadig
velger møtene fremfor go’stolen hjemme?
”Kjære all verden,” svarer han. ”Det har aldri vært
et tema om jeg ikke skal gå på Losjen”. Når hans
kone Gerd levde, delte hun denne innstillingen.
Selv etter lange dager på jobb, gjorde Gerd smokingen klar og kjørte ham til møtene. Ofte kjørte
de innom andre Brødre og tok med disse. Det var
aldri press fra Gerd om at han måtte være mer
hjemme.

Det gode møtet

På spørsmål om hva er det gode møtet for ham,
sier Broder Roar at det er når 90 % av Brødrene
er til stede. Det å kunne sitte å lytte seg gjennom
et slikt møte, er noe av det beste man kan oppleve
i Losjesammenheng. Selv er han ikke kjent for å
reise seg opp i Hallen i utrengsmål, men når han
først gjør det, er det alltid viktige og/eller hyggelige temaer som han bringer til torgs. Noe av det
verste han vet, er å høre på mindre velkomponerte
unnskyldninger for å ikke delta på et møte.
Avslutningsvis tillater jeg meg å være litt privat. Når jeg ble tatt opp i Losje St. Olav nr. VIII
for snart seks år siden, var Broder Roar raskt på
pletten for å ta meg i mot og hjelpe meg til rette
i Losjen. Jeg må skynde meg å legge til at Broder
Roar ikke var alene om å ta meg godt i mot, men
jeg opplevde at han gav det ”lille ekstra” - og slik
er han fortsatt i møtet med andre mennesker.
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NOEN TANKER OM SAMHOLD
Definisjonen av ordet samhold er: ”Sterk relasjon innad i et fellesskap”. Som Brødre i Ordenen
Riddere av Det Hvite Kors vet vi mye om nettopp
det.

Kahlil Gibran skrev:
Og gi din beste venn det beste i deg selv.

Nordahl Grieg uttalte en gang: ”Vi er så få her i
landet, at hver en fallen er en bror og en venn”.
Journalist Øivind Holte skrev: ”Da ordene forsvant var det likevel noen som fant dem, ordene
som trøstet, ordene som inspirerte, ordene som
ga håp. Da motet sviktet, var det likevel noen som
turte. Da tårene rant var det noen som holdt igjen
sine egne, og heller tørket en venns”.

For hva er en venn hvis du oppsøker ham for å slå
tiden i hjel?

Vi som Ordensbrødre har ”samhold” en sterk
relasjon innad i et fellesskap” Dette fellesskapet,
Ordenen Riddere av Det Hvite Kors er tuftet på
dette, samhold og tillitt blant Brødrene. Stikkord
for oss Ordensbrødre er samhold, tillitt, toleranse,
tro og nestekjærlighet.
Få ord og begreper har et sterkere og mer kraftfullt innhold enn nettopp nestekjærlighet.
Mange har erfart at det å vise omsorg for andre
og handle ut fra et altruistisk perspektiv, der man
ikke kun tenker ut fra egeninteresse og egoistiske
motiver, er både meningsfylt og givende. Et samfunn som er preget av dette er et godt samfunn,
og menneskene som er drevet av nestekjærlighet
er med på å skape en bedre verden.
Det er imidlertid alltid lettere å etterlyse nestekjærlighet hos andre enn å gå i oss selv og spørre:
”Hva gjør JEG egenlig for andre?” Et viktig poeng
i denne sammenheng er at hver enkelt av oss faktisk kan velge å leve, for noe større enn oss selv og
finne praktiske måter å elske vår neste på. Gjør vi
det, vil vi oppleve at vi er en del av et større fellesskap.

Hvis han må kjenne ditt tidevanns ebbe, så la han
også bli kjent med dets flo.

Oppsøk ham alltid for å få tiden til å leve.
For han skal fylle ditt behov, men ikke din tomhet.
Og i det søte vennskap skal det være latter og gleder
som dere deler.
For i små tings dugg finner hjertet sin morgen og
sin fornyelse.
En venn er en som godtar deg for den du er, med
alle de egenskaper du besitter. Dette kan være
både gode og dårlige egenskaper. En venn er noen
som ser hele deg og som gir deg trøst når du trenger det, men som også gir deg ”refs” når det er
nødvendig. Og er du en god venn, aksepterer du
dette og setter pris på din venns ærlighet. Er dere
gode venner, er det ingen hemmeligheter mellom
dere.
Ordet hemmeligheter er et ord som ofte dukker
opp når man snakker med noen man tror er en
mulig kandidat til å bli opptatt i vår Orden. ”Dere
har så mange hemmeligheter og ritualer”, er ofte
et svar. Ja, vi har våre hemmeligheter og ritualer.
Men, disse er knyttet til forskjellige Grader, og
det er ingen av våre ritualer som ikke tåler lyset.
Men, de nye Brødrenes øyne må vennes til lyset.
De vandrer i mørket til Drott sier: ”La kandidaten
se lyset”.

Vi ser oss selv i en større sammenheng hvor en del
av vår identitet faktisk er knyttet til vår relasjon til
andre og ikke bare oss selv som enkeltindivider.
Dermed kan vi erfare at vi bidrar med noe som er
viktig for andre mennesker.

De sitter da knelende ved Alteret når bindet for
øynene fjernes. Og det tar tid før øynene venner
seg til lyset. De sitter knelende ved et alter i en
Ridderhall de aldri har sett før. De er omkranset
av Brødre, ser farger og gjenstander og Brødre
med forskjellige regalier. Det vil ta tid før du har
lært seg alle betydningene. Men det er slik man
vokser inn i vår Ordenen, og med tiden innvies
man i flere hemmeligheter.

Det å bli en Broder blant oss fører ikke sjelden til
et livslangt vennskap Brødre i mellom. Profeten

Ordenslivets betydning er ikke likt for alle
Brødrene. For noen er det nok å delta på møtene,
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kjenne på samholdet og fellesskapet, samt å ha
gode samtaler ved Brodermåltidet og i salongen.
Andre ønsker en dypere forståelse, og da starter
ofte en livslang søken med mange samtaler, lesing
av bøker og kanskje reiser til historiske steder.

Uansett hvilken retning man velger, er
Ordenslivet og det å være en Broder blant likemenn en berikelse.
Geir Gjengaar
Drott Losje XI

VIKTIGE SANNHETER OM Å BLI GAMMEL
1. Gammel blir du uansett. Å bli voksen er mer frivillig.
2. Når du faller, lurer du på hva du skal gjøre men du er der nede.
3. Glem helsekost. Du trenger alle konserveringsmiddel du kan få i dag.
4. Du er i ferd med å bli gammel når du blir like så begeistret i en gyngestol
som du en gang ble i en berg-og-dalbane.
5. Det er frustrerende å vite alle svarene når ingen gidder å stille deg alle
spørsmålene.
6. Tiden kan lege alle sår, men noen stor kosmetiker er den ikke.
7. Visdom kommer med alderen. Av og til kommer alderen alene.
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FRA DROTT OG HÆRMESTERMØTET 2014
Hjerte og Ånd

bedre fremtid i fred og harmoni. Engasjement for
sin sak og for menneskehetens ve og vel.

Høyverdige Storkommandør, Aktverdige
Medlemmer av Storkollegiet, Høyst Ærede
Hærmestere, Høye Drotter, Gode Ordensbrødre!

La meg nå sette de tre ordene inn i vår sammenheng.

Drott- og Hærmestermøtet 25. oktober 2014.

La meg begynne med ordet «Engasjement». Det
helt vesentlig at alle Ordensbrødre er Engasjert i
Det er en glede for meg å få lov til å innlede dette
Drott- og Hærmestermøtet med noen ord myntet den edle sak vår Orden står for. Uten et ekte engasjement og nitid innsats fra alle Ordensbrødre
på vårt hjerte og vår ånd. Jeg har tenkt en del på
vil ikke Ordensarbeidet fungere som det er
hvordan jeg skulle vinkle dette innlegget. Nylig
tenkt - og derved gi Brødrene den utvikling som
ble Nobels fredspris delt ut til Kailash Satyarthi
fra India og Malala Yousafzay fra Pakistan for de- Ordensarbeidet er ment å gi dem. Det er viktig
res kamp mot undertrykkelse av barn og ungdom at alle Ordensbrødre deltar på møtene, påtar seg
og for alle barns rett til utdannelse. Denne hendel- ansvar dersom de blir bedt om det og ut over det
sen inspirerte meg til å finne frem igjen et innlegg uegennyttig engasjerer seg i hverandres ve og vel.
På denne måten vil vi få gode møter med godt
jeg holdt fra Drotts sete i Losje St. Olav XIII en
innhold som utvikler oss alle som mennesker
gang i 2006. Jeg bestemte meg så for å dele disse
samtidig som fellesskapet Brødrene i mellom utviordene med dere her i dag. Du, Høye Drott fra
Losje XIII har hørt dette før, men håper du tåler å kles til å bli sterkt og synlig. Ved at vi alle utvikler
oss til bedre medmennesker og i stadig større grad
høre det igjen.
evner å vise omsorg for andre og i mindre grad
tenker på oss selv vil vi kunne bli en motkraft mot
Samme dag som jeg holdt dette innlegget spaden egoisme og selvopptatthet som i stor grad preserte jeg forbi Nobels Fredssenter i den gamle
ger den øvrige verden. Kanskje vil vi også påvirke
Vestbanestasjonen i Oslo. Helt tilfeldig fikk jeg
øye på tre ord som står skrevet over inngangspar- andre mennesker positivt og slik sett slå et slag for
tiet: «Vidsyn – Håp – Engasjement». Disse ordene en bedre og fredeligere verden.
satte i gang noen tankeprosesser hos meg, og som
Så til ordet «Håp». Vi håper alle at vi gjennom trojeg ble sittende og fundere på i bussen hele veien
en på en høyere styrelse og gjennom å gjøre vårt
hjem.
beste for å leve opp til vår Ordens edle moralske
prinsipper skal bli ført videre på veien mot de eviI min tankeprosess koblet jeg raskt de tre ordene
ge sannheter – hva de enn måtte vise seg å være
med Losjearbeidet, og noen av disse tankene har
- og de høye mål som er satt for oss. Vi håper med
jeg lyst til å dele med dere, Gode Ordensbrødre.
andre ord at vi gjennom et aktivt Ordensarbeide
skal utvikle oss på en positiv måte slik at vi kan
Nobels Fredssenter ble innstiftet for å hedre og
fremstå som gode mennesker og leve på en forbilminne alle de personene som opp gjennom tiden
ledlig måte. Som jeg har også en gang sa i et tidlihar blitt tildelt Nobels Fredspris for sin innsats
gere innlegg fra Drotts sete i Losje XIII: Gjennom
for fred i Verden. Mange har uegennyttig stilt
å gjøre vårt aller ytterste for å leve opp til vår
seg i veien for aggressive krefter i hjemlandet og
Ordens edle prinsipper tror jeg at man vil kunne
har sannsynligvis forhindret vold, krig og ufred
oppnå «Evig liv», forstått på den måten at de vil bli
i hjemlandet. En kan i fleng nevne navn som
husket for ettertiden som gode og edle mennesker
Nelson Mandela, Desmond Tutu, Eli Wiesel og
Mor Theresa. Og nå i år altså Kailash Satyarthi og og som levde et edelt og prisverdig liv. Jeg tror
også vinnerne av Nobels Fredspris vil bli husket
Malala Yousafzay. Alle disse lever helt klart opp
for ettertiden, nettopp på denne måten.
til de tre ordene Vidsyn, Håp og Engasjement.
Vidsyn i det de har sett andre veier å gå enn de
I ordet «Vidsyn» legger jeg det å ha evne til å se
destruktive kreftene de gjennom sitt arbeid har
gjort sitt aller ytterste for å overvinne. Håp om en lenger enn til sin egen navle. Med andre ord være
St. Olavposten 1/2015
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aktivt opptatt av andre menneskers ve og vel og
ønske å bevare kloden vi bor på og naturen vi lever i. Det er nok i denne betydningen de nevnte
Nobelprisvinnere vil bli betraktet som vidsynte.
Jeg tror også at vi – Gode Ordensbrødre – utvikler oss til mer vidsynte mennesker gjennom
Ordensarbeidet. Det å bli mer opptatt av våre
Brødres og andre menneskers ve og vel og mindre
opptatt av oss selv og vår egen gjøren og laden er
nok noe som skjer med oss alle gjennom et engasjert, aktivt og håpefullt Ordensarbeide. Som vidsynte mennesker vil vi kunne bli en positiv kraft i
vår familie og i samfunnet ellers.
Siden jeg i dette innlegget har gått ganske langt i
det å trekke paralleller mellom Fredsprisvinnerne
og våre egne idealer vil jeg avslutningsvis få sitere
Fredsprisvinneren fra 1986 – Eli Wiesel. Han sa
en gang følgende:

” Det motsatte av kjærlighet er ikke hat, det motsatte av kjærlighet er likegyldighet”
Tenk på dette – Gode Ordensbrødre. Det å vise
kjærlighet til andre mennesker er å bry seg om
hverandre, ta vare på hverandre, hjelpe hverandre.
Vis kjærlighet til dine Ordensbrødre, til dine nærmeste og til andre mennesker i sin alminnelighet
– vis omsorg! På den måten kan du leve opp både
til Eli Wiesels ord og til vår Ordens edle prinsipper!
Med disse ord ønsker jeg alle tilstedeværende
et riktig godt Drott- og Hærmestermøte, i beste
Broderånd! Takk for oppmerksomheten!
Knut Olav Sunde
Storprelat

FRA REDAKSJONSKOMITEEN
Gode Ordensbrødre og Valkyrjesøstre
Med vår i luften og løfter om en fin sommer i
anmarsj kan redaksjonskomiteèn melde om fremgang i arbeidet med vårt kjære medlemsblad. PC
og programvarer er innkjøpt og de av oss som
ikke tilhører steinalderen har begynt å lære seg
bruken av disse.
Med 27 Losjer på herresiden samt 11 på damesiden burde det være duket for et variert og givende
innhold. Vi dekker med så mange Losjer store deler av landet og det er vårt inderlige ønske å kunne
vise dette vidstrakte mangfoldet i St.Olavposten.

vil noe bli brukt, noe ikke. Noe vil bli satt til side
til senere nummer, men uten innsendt materiale
vil mangfoldet utebli.
La oss inspireres av Moder Theresas ord:
Vi kan ikke alle gjøre store ting, men vi kan alle
gjøre små ting med stor kjærlighet.

Noen råd på veien:

Noe stoff må alltid redigeres, men følges disse
kjørereglene, blir det lettere for oss som skal gjøre
medlemsbladet til et godt produkt:
• Skriv et kort forslag til tittel
• Skriv manuset som en sammenhengende fortelling, og bruk mellomtitler for å myke opp
Som før oppfordrer vi alle Brødrene og Søstrene til
manuset.
å ta bilder (med høy oppløsning), la skrivekløen få • Bilder og billedtekster må sendes inn hver for
fritt utløp og bidra. Har dere en mangeårig Broder
seg. Som vedlegg.
eller Søster som har satt sitt preg på den enkelte
• Bilder navnes slik: Bak fra venstre. Foran fra
Losje lag et lite portrett intervju. Det er mye flott
venstre.
natur i vårt vakre land så ta gjerne bilder av dette
også og send til oss. Da kan vi bygge opp en bilde- Redaksjonskomiteèn
base for bruk til både forsider og baksider.
Innholdet i St.Olavposten skal som nevnt reflektere det som skjer der ute i vårt vidstrakte
Losjeland. Dere er alle våre journalister, ingen sak
for liten, ingen sak for stor. Av innsendt materiale
18
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NYTT FRA VALKYRJEN
Valkyrjer på Innherred.

RHK har nå fått enda ett tilskudd da en ny
Søsterforening ble etablert 8. Januar 2012 i
Steinkjer. Dette startet med at Birgith Svendsen og
Elisabeth Kjøsnes tok et initiativ for å få i gang en
Losje på Steinkjer. De ble sammen med tre andre
damer tatt opp i Valkyrjen Losje VII Trondheim.
Trondheimslosjen blir dermed Moderlosje for damene på Steinkjer.
Da Steinkjerdamene meldte seg inn, fikk de mye
støtte av daværende Landslosjepresident og Søster
i Trondheimslosjen, Synnøve Kristiansen. De har
derfor kalt opp Søsterforeningen på Steinkjer etter
henne.
I dag teller Søsterforeningen Synnøve ni damer. I
2016 er de modne for å etablere Losje på Steinkjer.
Kravet er at det er mange nok Søstre i tredje grad
slik at de kan etablere et Råd.

Hvorfor ønsker disse damene å etablere en Losje?
Eller kanskje vi kan spørre, hvorfor vil man delta i Losjearbeid? Damene har flere svar på dette:
de ønsker selvutvikling, vil ha nye utfordringer, bli kjent med nye mennesker og de vil ha et
sosialt fellesskap. Allerede nå sier de at Losjen
gir dem mye. De gleder seg til å møtes både i
Søsterforeningen i Steinkjer og i Losjemøtene i
Trondheim. Flere nevner at de opplever noe nytt
på hvert Losjemøte de deltar i. De nevner også at
Losjen gjør det lettere å gå utenfor sin egen komfortsone fordi det er en trygg arena. For eksempel
har mange aldri før ledet et taffel eller holdt en
tale.
Damene sier også at de føler seg inkludert i Losjen.
Spesielt berømmer de Søstrene i Trondheim som
har tatt i mot dem med åpne armer og vært en
meget verdifull støtte!
Søstrene på Steinkjer ønsker seg nå flere damer
inn i Losjen. De har nå planer om et informasjonsmøte, og det er mulig for interesserte i hele
Innherred å ta kontakt.

Søsterforeningen Synnøve

Bak fra venstre:Elisabeth Mathisen, Elisabeth Finstad Kjøsnes, Ann Kristin Sundfær, Irene Myklebust,
Anita Manum. Foran fra venstre: Linda-Anita Wigen, May Johanne Vannebo, Randi Modell
St. Olavposten 1/2015
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Pilgrimsled i Moss

Losje Valkyrjen X var denne gang arrangør av
Leden.
Ca. 70 Valkyrjesøstre fra Oslo, Drammen,
Tønsberg, Bergen, Sarpsborg, Trondheim, Hamar,
Moss og Skien møttes ved Rygge Kirke for registrering.

Værne Kloster

Værne Kloster ble grunnlagt i 1170 årene, trolig på
initiativ av Erling Skakke og Kong Valdemar.Alt i
1120 årene ble Johanitterordenen en ridderorden,
og i 1315 ble Johanitterne kastet ut av Værne
Kloster. I 1321 får de tilbake Klosteret og i 1401
utbygges kirken og i århundrets siste halvdel blir
klosterets storhetstid.

Alle fikk utdelt navneskilt som var et kamskjell, og Klosteret plyndres av pirater i 1527 og 1570 brenet merke som det stod Pilgrimsleden til Nidaros
nes Værne Kloster og blir liggende i ruiner. I 1581
på. Kan settes på.
får borgere i Fredrikstad hente stein til sin nye
kirke. Klosterarkivet registreres og blir sendt til
København, men ødelegges av brann i 1728.
Pilgrimsstaven.
I kirken fra år 1140 fikk vi en omvisning og oriKlosteret blir solgt i 1675 og familien Sibbern er
entering av sogneprest Tor Bjørn Osberg, meget
eier fra 1730 til 1906. Familien Sundt overtar.
lærerikt.
Vår guide Eivind Luthen ledet oss mot Værne
Kloster og ruinene der. Det var mange stopp underveis.

I 2007 begynner restaureringen av kirkeruinene
og i 2009 blir deler av det gamle klosteranlegget
gjenfunnet under bakkenivå ved hjelp av georadar.

Veien var merket med Pilgrimsmerker. Underveis
var det stopp med vann og en deilig baguett, servert av Brødre i St. Olav Vll fra Moss.

I 2010 var alt restaurert.
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Det er rart å tenke på at her bodde brødre av
Johanitterordenen, det var hospital og de pleiet
syke og gav trengende støtte.
Bautasteinen viser Johanitterordenens våpenmerke – det åttetakkede korset , Malteserkorset.
Har selv vært både på Rhodos og Malta og sett
dette korset.
Deler av hovedbyggningen på Værne Kloster er
fra før 1660
Jeg anbefaler å lese “ Hellige Krigere” av Trond
Svandal hvis du er interessert i å lese mer om
Johannitterne på Værne Kloster
Vi var samlet i Frimurerlosjen til en velkomstdrink kl. 17.00 og etterpå ble det servert ris og en
god gryterett. Et stort kakebord falt også i god
jord.
Brødrene fra herrelosjen serverte oss, og det ble
loddsalg med mange fine gevinster.
Det er veldig viktig at denne tradisjonen holdes
vedlike, det er vi vel alle enige om.

Det virket som om alle hadde hatt en fin dag,
uformelt og uten losjeantrekk.
Bilder følger også med.
30 års Jubileum i Losje Valkyrjen Vl Sarpsborg
Til Ordenen Riddere av Det Hvite Kors
26. april ble dagen feiret i fint vår/sommervær i
Odd Fellows lokaler i Sarpsborg.
60 Søstre fikk servert deilige rundstykker og varme winerbrød, samt kaffe da vi kom.
Det var en skue å se så mange samlet, og praten
gikk livlig. Søstre fra alle Losjene ( – Haugesund)
var tilstede, og President Britt Dedekam Johansen
ønsket oss velkommen
Møtet i Hallen var høytidelig og vår nye
Høyverdige Lanspresident Aud Ingvild Odsbu var
tilstede sammen med Landsvisepresident
Vibeke Maaren Helland, Landsrådsfrue Liv Berit
Daffinrud ,Landsmarsjall Ragnhild Brun og
Landsvakthavende Ragnhild Hammond-Moe

Rådet i Losje Valkyrjen VI

Rådet for Losje Valkyrjen VI, Sarpsborg, på jubileumsdagen 26. april 2014:
Bak fra venstre: Søster Vakthavende Eva Vatvedt, Søster Kasserer Inger Winther, Søster Marsjall Tove
Myrvold, og Søster Sekretær Gro Hansen. Foran fra venstre: Søster Visepresident Astrid Martinsen,
Verdige President Britt Dedekam Johansen og Søster Rådsfrue Inger Falleth Syversen
Foto og tekst Søster Wenche Aker
St. Olavposten 1/2015
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Presidenter som var tilstede:
Gunn Kristin Jyhne Losje I Oslo
Ellinor Larsen , Losje lll Tønsberg
Kristin Saastad , Losje X Moss
Hege Caspersen , Losje Xl Skien

Etter møtet i Hallen satt vi oss i salongen og nå
var det underholdning av et 4 manns orkester på
piano og blåseinstrumenter.
Vi fikk høre artige historier – og det var allsang.
Taffelet bestod av skalldyrsymfoni til forett og kalvestek etterpå. God vin fulgte også med.
Det var taler av Landspresident Aud I. Odsbu som
er med i Losjen i Sarpsborg og President i moderlosjen Losje l Oslo Gunn Kristin Jyhne. Elisabeth
Teien var toastmaster og Åshild Li fra Losje Vll
Trondheim takket for maten.

Brødre fra St. Olavslosjen i Sarpsborg serverte oss.
Nydelige kaker og kaffe ble det etterpå, og et fint
lotteri.
Det er bestandig hyggelig å møtes for oss
Valkyrjesøstre, vi er spredd rundt om i landet men
avstanden merkes ikke når vi får se et kjent ansikt
og får en god losjeklem.
Jubilet i Sarpsborg vil vi huske og glede oss til
neste som er når Losje Vll Trondheim feirer sitt 30
års jubileum 11. oktober 2014.

Rettelse:

Redaksjonen kom i forrige nummer i skade
å tilegne referat på rim til Landspresident
Aud Odsbu, det var Åshild Li fra Losje
Valkyrjen Trondheim som hadde skrevet
dette.

NYTT FRA ST. OLAV LOSJENE
Jubileumsfesten i Stavanger

Storkommandør Svein Johan Mathisen

Jubileum i Stavanger

Den 17. og 18. oktober markerte Losje XVII
Stavanger sin 40. åremålsdag. Losjen i Stavanger
ble stiftet 21. september 1974 med Losje XII
Bergen som Fadderlosje. 40-års jubilèet var også
årets fellesmøte for Vestlandslosjene.
Broder Stian Bjotveit (tekst og foto)
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Storslått besøk

Klokken 1700 kom Brødrene sammen til jubileumsmøte i lokalene i Odd Fellow. Vi var beæret med besøk fra Storkommandør Svein Johan
Mathisen, Storårman Per Støyva, Storstattholder
Sigmund Lundal, Drott Losje XII Bergen, Audun
Skauby, Drott Losje XX Haugesund Jan Einar
St. Olavposten 1/2015

Valhammar, Drott Losje XXI Voss, Magne Emil
Tvedt og Hærmester i Provinsiallosje Gula, Ellef
Wahlstrøm. Totalt var det 53 Brødre til stede.
Drott Kurt Thu i Losje XVII, ledet jubileumsmøtet og uttrykte ydmykhet over å stå overfor et
så stort antall Brødre. Det ble ”lest for” tre nye
kandidater før Broder Hillberg Andreas Ramstad
ble tildelt Ordenens 25-års Hedersbevisning av
Storkommandør Mathiesen. Deretter fikk vi
gjeninntredelse fra en tidligere utmeldte Broder,
Jarle Tornes. Det ble en høytidelig seremoni som

de færreste av oss hadde vært vitne til tidligere.

Flott fest

Vår Drott Kurt Thu ønsket alle velkommen til
jubileumsfesten, også i lokalene til Odd Fellow.
Broder Kurt overlot deretter ledelsen til kveldens
toastmaster, Terje Høiland. Før maten ble servert,
fremførte Janne Nordland vakker solosang.
Losje XVII ønsker å takke alle som deltok og for
de gaver vi mottok. Det var en sann glede å være
vertskap for dere alle.

Juletrefest i Moss

For tredje året på rad, arrangerte Losje VII juletrefest for sine ”små”. I år var det påmeldt 25 barn og
like mange foreldre/besteforeldre som alle koste
seg. Ungene fikk pølser, brus og kaker som gikk
ned på høykant. Losjehallen var pent pyntet med
juletre og alle gledet seg med gang rundt juletreet.
Da julenissen banket på døren, ble det stille. Våre
St. Olavposten 1/2015

småtroll lurte spent på hva nissen hadde i sekken sin. Alle ble svært så fornøyd da de fikk sine
godteposer og var enige om at nissen var snill.
Juletrefestene i Moss skal fortsette, og neste år
vil vi også invitere Valkyrjen, slik at det kommer
enda flere små barn.
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Losje X Skien juletrefest

Tradisjonen tro ble det også i år holdt juletrefest
lørdag den 10. januar. Det var Losje St. Olav X og
Losje Valkyrjen XI som sammen stod som arrangør. I år var oppslutningen større enn noen sinne.
Det ble over 80 stk. med stort og smått som møttes i Losjehuset. Det ble som tidligere gang rundt

juletre, sang av julesanger og besøk av nissen med
utdeling av pakker. Serveringen bestod av pølser
og kaker og det så ut til at dette falt i god smak,
spesielt blant de yngste.
Odd Caspersen

Utdeling av Hederstegn i Losje I Drammen

Fotograf: Svein Ivar Edvardsen
Bak ser vi påtroppende Drott Svein Dyve Pedersen
og ansvarlig for installasjonen Storstattholder
Sigmund Lundal Fra venstre: Kjell Hermansen 40
år, Tore Sand Hansen 40 år, Egil Kjenner 40 år og
Elias Celius 50 år.
På Losje I installasjon var vi vitne til en begivenhet av de sjeldne. Det ble delt ut 3 Hederstegn for
40 års medlemskap og et for hele 50 års medlem24

skap. Det å få være med på å hedre til sammen 170
års erfaring i vår Orden var stort. Man blir ydmyk
under sånne omstendigheter. Brodermåltidet i etterkant ble en føleleseladet stund med mange fine
ord både til og fra jubilantene. Broderånden og
nestekjærligheten var til å ta og føle på.
Geir Gjengaar, Drott Losje XI
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Installasjon av nytt Råd og Hird Losje XXIV Arendal

Fra venstre bak: Storvokter Åge Berg Losje XI, Forrettende Stormarskalk Egil Dåsvatn Losje XIV. Magne
Solsvik 2 Skutilsvein, Willy Larsen Kantor, Asbjørn Johnsen Indre Losjevakt, Asbjørn Ribe Skald, Per
Hugo Rannekleiv 1. Skutilsvein, Øyvind Skarstad Ytre Losjevakt. Geir Gjengaar besøkende Drott Losje
XI, Forrettende Stormarskalk Leif Jørgensen Losje XX. Foran fra venstre: Arne Bjørnsen Kansler, Jan
Wilhelm Larsen Jarl, Brynjulf Tveramo Drott, Glenn Barth Larsen Lendermann, Odd Arne Sjøberg
Skattmester. Fotograf: Erik Holand

Nye 2. Gradsbrødre i Losje XI
Tirsdag 10.03.2015 hadde Losje XI Sandefjord
opptak av to Brødre til 2. Graden. Det var et fint
møte med besøk av Brødre fra Losje XIII, IX og
X. Spesielt stas var det å få besøk av FÆOR Thore
Kirkevold. Broder Odd Caspersen fra Losje X hadde et flott innlegg i hallen vedrørende symboler og
symbolikk tilknyttet 2. Graden.

Odd Andre Gundersen og Dag Are Hedberg
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25. november 2014 var en stor dag for Losje St. Olav X Skien.
Vi hadde da gleden av å ta opp 5 nye Brødre i vår kjære Losje.

25. november 2014 var en stor dag for Losje St. Olav X Skien. Vi hadde da gleden av å ta opp 5 nye
Brødre i vår kjære Losje.
Bak til venstre vår Drott Broder Helge Dyngen, Broder Jo Inge Larsen og Lendermann Broder Gunnar
Løberg.
Foran fra venstre: Broder Harald Ullensrød, Broder Svein Inge Nikolaisen og Broder Håvard Dahl Olsen.

Installasjon Losje IX

Bak fra venstre: Ytre Losjevakt Tommy Andersen, 1. Skutilsvein Kåre Rambo, Skald Øystein Eilertsen,
Kantor Knut Østby, Indre Losjevakt Reidar Andersen, Kansler Henrik Bjerkelund, Skattemester Per
Øystein Furuseth og 2. Skutilsvein Jostein Sæves.
Foran fra venstre: Jarl Per Arne Tønnessen, Drott Stein Gusdal, Lendermann Erlend Sande
26
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Overekkelse av Hederstegn og opptak av ny Broder i Losje XVI

Storkommandør overrakte Hederstegn til tre stolte Brødre i Losje XVI Hamar.
Fra v.: Nils G. Roen (25 år), Johan Haga (40 år) og Aage Hoel (40 år). Flankert av Storkommandør Svein
Johan Mathisen og Drott i Losje XVI Hamar John Richardson. Bilde: Palmar Ruste

Nyopptatt Broder Aleksander O’Leary, flankert av Storkommandør Svein Johan Mathisen og Drott John
Richardson i Losje XVI Hamar. Bilde: Palmar Ruste
St. Olavposten 1/2015
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NYTT FRA PROVINSIALLOSJENE

Studievirksomhet i PLO Miøsen for
medlemmer fra Hamar og Eidsvoll.
Fra stiftelsen av PLO Miøsen i oktober 2005 har
det hele tiden vært organisert studievirksomhet.
Mange av Brødrene ble invitert til opplæringsprogrammet for embetsmenn til utviklingen av de
høyere Gradsavsnitt, og dette øket også behovet
for studievirksomhet For Hamar og Eidsvoll ble
Tore Nordseth utnevnt til Lærer, sammen med
Brede Vardeberg og Ansten Hegsvold som studieveiledere. For Losjene i Gjøvik, Lillehammer og
Otta ble Kjell Nyfløt utnevnt til Lærer, og de har
sine egne studiemøter.
Ansten Hegsvold ønsker velkommen og gir dagens
agenda.
to og en halv time med interessant og nyttig innhold og arbeid. Møtene ledes av studieveilederne
Brede Vardeberg og Ansten Hegsvold. Ansten er
”sekretær” og holder styr på alt praktisk og organisasjonsmessig, mens Brede går dypere inn i ”det
åndelige” med tilrettelegging av kveldens studieinnhold.
Første del av møtene er viet til et Ordensrelatert

Brede Vardeberg innleder til dagens fellestema.
Fra starten i 2005 ble studiemøtene i Hamar holdt
hjemme hos Brødrene på rundgang. Snart ble
Broderflokken i St. Antonius-avsnittet så tallrik at
det måtte finnes en ny løsning på studiested. Flere
av Brødrene er medlemmer i Sons of Norway,
og derigjennom var det en naturlig kontakt til
Norsk Utvandremuseum i Ottestad i Stange kommune, noen minutters kjøretur fra Hamar. (i dag
Migrasjonsmuseet) De siste årene har således
studiemøtene vært holdt der. Det gir en fin slektskapsfølelse til Ordenens historie tilbake tili USA.
En gang hver måned, september til mai, møtes i
gjennomsnitt 25 Brødre fra Hamar og Eidsvoll til
28

Harald Haug med kveldens tema-kåseri.
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tema. Her er Brødre fra alle Grader tilstede.
Studieveilederne innleder, og deretter fremføres
kveldens tema, gjerne fremført som et kåseri av en
enkelt Broder som har hatt ønske om et spesielt
emne. Etter dette blir det som regel kommentarer,
diskusjoner og synspunkter, og det er livlig deltakelse fra de fleste. Alle gir uttrykk for at dette gir
påfyll av innsikt og forståelse i Ordenens lære og
Losjenes arbeid.
Det sosiale samværet må være med, og kaffe
og kaker kommer på bordet. På rundgang har
Brødrene ansvar for å skaffe ”biteti’ ”. Rundt bordet summer det friskt av prat, både rundt kvel-

dens studietema og hverdagsanliggender. Både
Broderskap og kameratskap nyter godt av dette.
Etter kaffepausen deles Broderflokken i grupper,
inndelt etter Grader eller Gradsavsnitt, og vi går
til adskilte lokaliteter. Hver gruppe har en utpekt
leder som prøver å holde i en tråd. Som regel
kommer det synspunkter og kunnskap som gjør
samtalene og diskusjonene mye bredere enn den
tiltenkte tråd, og alle får godt påfyll i sin søken og
Losjearbeid.
Tekst og bilder: Nils G. Roen

FRA REKRUTTERINGSKOMITEEN.
Da er Rekrutteringskomitee dannet, med nye og
gamle deltagere, og leder for gruppen ble Stein
Gusdal. Gruppen består av et medlem fra hver av
Provinsiallosjene, med tanke om at hvert medlem dekker losjene tilhørende sin Provinsiallosje.
Følgende er nå med i komiteen:
Steffen Gran
steffen_gran@hotmail.com
Losje XIX Trondheim /PLO Trøndelagen
Egil Bøgle
egilbogle@hotmail.com		
Losje VII Moss / PLO Borgar
Stein Gusdal
gusdal@online.no			
Losje IX Tønsberg / PLO Kaupang
Kjell Fagerland
kf@delicato.no			
Losje II Oslo / PLO Viken
Øyvind Naustvik oyvind.naustvik@eninorge.com
Losje XX Haugesund / PLO Gula
Stein Åge Granlund steinage@online.no		
Losje XXVI Eidsvoll / PLO Miøsen
I løpet av året blir de aller fleste av våre Losjer
kontaktet av de respektive medlemmer. Dette for
å komme mer innpå hvor ”skoen trykker” i den
enkelte Losje. Noen ved besøk, mens andre bare
med e-post eller telefon inntil videre. Dette da
innen rekrutterings arbeid i den enkelte Losje. For
med de medlemstall vi nå har, så MÅ noe gjøres.
Selv om vi er en Orden i vekst er det langt fra hyggelig lesing. Som sagt tidligere så er det innenfor
hver enkelt Losje at dette arbeid foregår, og her
må hver og en ta i et tak, og det HASTER!
Ellers har komiteen deltatt på Drott/Hærmestermøte i oktober. Arbeidsboken er revidert, likeledes Jarl’s Håndbok. Disse vil legges ut på nettet
når det igjen er klart. Hver enkelt Losje vil bli
varslet om når dette er gjort.
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Komiteen har også lagt merke til at det er flere
Losjer som sitter med informasjon og kunnskap
som kunne nyttes i flere Losjer. Har dere noe
som dere tror andre Losjer kan dra nytte av, og
som dere selv ser fungerer i egen Losje, så la oss
få vite om det. Alle forslag og gode tanker har vi i
komiteen bruk for. Send det da inn til komiteen,
på mail adresse gusdal@online.no, og vi vil la alle
gode ideer tilflyte alle Losjer. I den anledning vil
komiteen takke for tidligere innsendt bidrag fra
Losje XII Hønefoss som igjen tipser. Nå vil de gå
igjennom gamle Matrikler for å kontakte Brødre
som sluttet av egen fri vilje en gang og som nå
kanskje er modne for å komme tilbake. Her gjelder det å komme fram med flest mulig ideer og
evt. nye navn.
La oss alle gjøre et felles krafttak og vise at vi kan!
Tenk deg at hver Losjebroder skaffer 1 ny kandidat
i løpet av ett år?
For Rekrutteringskomiteen
Stein Gusdal

PS

Pr. i dag 12/3-15 så er vi 1458 medlemmer en
økning siden Drott og Hærmestermøtet på
23 Brødre. I tillegg så er det startet lesning
for ca. 30 nye kandidater. Samtidig har vi
dessverre fortsatt en utfordring med at noen
melder seg ut fordi de ikke finner seg til rette
hos oss. Heller ikke vi har et tilbud som passer alle
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Nye Brødre
Nye Brødre fra forrige nr fram til 15. mars 2015
						
Etternavn
Fornavn
Losje
Avlesen
Vidar
Losje St.Olav XXVII Drøbak
Dementiev
Kyrill
Losje St.Olav XXVII Drøbak
Ferbu
Ole Jonny
Losje St.Olav XVI Hamar
Fjellseth
John Houth
Losje St.Olav XVI Hamar
Nordahl
Terje
Losje St.Olav XXVII Drøbak
Sannes
Marius Eskelund
Losje St.Olav XXVII Drøbak
Soldal
Karl Eirik
Losje St.Olav XX - Haugesund
Gramstad
Rune
Losje St.Olav X Skien
Jørgensen
Knut Halfdan
Losje St.Olav X Skien
Slåttedalen
Jan Ivar
Losje St.Olav X Skien
Valborgland
Kai Olav
Losje St.Olav XIV Kristiansand
Haugmoen
Øyvind
Losje St.Olav XXIV Arendal
Alterskjær
Jan Olav
Losje St.Olav XXII Stiklestad
Skrove
Kristian
Losje St.Olav XXII Stiklestad
Trana
Kjell Håkon
Losje St.Olav XXII Stiklestad
Voll
Arnfinn
Losje St.Olav XXII Stiklestad
Bryne
Joe Cato
Losje St.Olav XVII Stavanger
Låbakk
Kurt-Asbjørn
Losje St.Olav XVII Stavanger
Ramslie
Frode
Losje St.Olav XVII Stavanger
Fjellner
Roar
Losje St.Olav I Drammen
Larsson
Vegard
Losje St.Olav I Drammen
Volden
Roger Thomas
Losje St.Olav I Drammen
Dahle
Asgeir
Losje St.Olav XVIII Lillehammer
Gjerdalen
Kjell-Iver
Losje St.Olav XVIII Lillehammer
Granli
Espen
Losje St.Olav XVIII Lillehammer
Bøgle
Jan-Egil
Losje St.Olav VII Moss
Endal
Jon Reiel
Losje St.Olav VII Moss
Larsen
Matias Rønningen
Losje St.Olav VII Moss
Morgenstierne
Marcus Andre von Munthe af Losje St.Olav XIX Trondheim
Frydenlund O`leary Aleksander
Losje St.Olav XVI Hamar
Ertzgaard Jørem
Tor
Losje St.Olav XXV Steinkjer
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Frist for stoff til neste
nummer: 30. april.

Brødre som har gått bort
Avdøde Brødre fra forrige nr fram til 10. mars 2015

Neste nummer
kommer ut i løpet
av mai/juni 2015.

Etternavn

Fornavn

Losje		

Død dato

Edvardsen

Bjørn T.	

V Fredrikstad

04.03.2015

Nyhagen

Ole

VIII Larvik

14.01.2015

Fogth

Jan Fredrik

VII Moss		

08.01.2015

Berg

Kåre

XI Sandefjord

16.12.2014

Kjørbeck

Nils Tore

III Kongsberg

03.12.2014

Bø

Jacob Arne

XXI Voss		

27.05.2014

Vi lyser fred over deres minne

St. Olavposten,
Postboks 2119, 3103 Tønsberg

St. Olavposten skal være et bindeledd mellom Ordensbrødre og mellom Valkyriesøstre. Det er Ordenens ledelse, St.
Olavlosjenes ledelse og Valkyrielosjenes ledelse, samt enkeltbrødre i St. Olavlosjene og enkeltsøstre i Valkyrielosjene
som gjennom administrative og åndelige innlegg, samt formidling av opplevelser i sosiale samvær skal bidra til større
forståelse og kunnskap om Ordenen og hverandre over Losjegrensene.
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Geir Gjengaar, St. Olav XI Sandefjord
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Returadresse:
St. Olavposten
RHK
Postboks 2119
3103 Tønsberg

Lauvet sprett i alle lier,
bakkar grønast, soli skin.
Gauken varslar varme tider,
stille stryker vårleg vind.
Blomar veks på grøne strande,
livet livnar, grase gror.
Fagert ligger heile landet,
dagen er så varm og stor.
Venleg ligger hav og smiler,
solgull leiker i dets favn.
På små holmer fugler kviler,
Ingen kulde, intet savn.
I frå skogens grøne kronar
Stiger fuglesong mot sky.
I dens lyse glae tonar
bringes bud om vårdag ny.
Gjev der måtte i mitt hjarte
verta slik ein vår ein gong,
Så der og blei blomar bjarte,
og slik høgstemt fager song.
Av Magnus Johansen

