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Gode Ordensbrødre
Det spirer og gror rundt oss, både i vår Orden og i naturen. Vi har 
en fi n tid foran oss med varme og lyse dager. En tid hvor vinterens 
drømmer og forventninger skal realiseres.  
Dessverre har ikke alle mennesker det slik. I Nepal har kraft ige 
jordskjelv ødelagt over 150.000 hus, 8.000 er døde og fl ere titalls 
tusen er skadet. Katastrofen har rammet åtte millioner mennesker. 
Urolighetene i Ukraina og Jemen kommer faktisk litt i skyggen av 
denne naturkatastrofen. Samtidig retter nyhetsbyråene sin opp-
merksomhet mot tragediene med båtfl yktningene i Middelhavet. 
Tragedier som forplanter seg til dagsordenen på den politiske are-
na også her hjemme, i form av diskusjoner om 
hva slags hjelp Norge kan, bør eller skal yte.  
I Norge har vi i disse dager feiret 70 års dagen for frigjøringen; som 
markerer slutten på annen verdenskrig og fem års tysk okkupasjon. 
Vi lever tydeligvis i en rolig og beskyttet del av verden, når våre politikerne legger ned dyrbar tid i 
diskusjonen om man skal tillate åpne butikker på søndager eller ikke. Dette står i sterk kontrast til 
sult og hungersnød fl ere steder i verden.  
Vel, vi Brødre i RHK er særdeles privilegerte i vårt trygge og harmoniske Broderskap.  
Det har vært en travel start i et nytt losjeår. Med Installasjoner og oppstart av StyrWeb med nytt 
regnskapssystem og ny medlemsdatabase. I forbindelse med databasen har vår Kansellisekretær 
lagt ned et betydelig arbeid for å få samlet alle data med historikk vedrørende Gradshevninger, 
Embedsverv osv. på et sted. Vi regner med at det meste vil være på plass over sommeren.    
Våre WEB-sider har vært nede i lengere tid, men Ordenens sentrale sider er straks klare.   
Når det gjelder WEB-sidene til den enkelte St. Olavslosje så er disse klare for redigering med tanke 
på tekst og bilder. Losjene skal her informere om seg selv, sin egen historie, hvor de holder til, møte-
hyppighet og egne aktiviteter. Dette blir Losjens viktige «ansikt utad». 
På Drott- og Hærmestermøtet i oktober 2014 presenterte Storårmann et selvstudiekurs i fem trinn: 
Kommunikasjon, Lederskap, Pedagogikk, Motivasjon og Stress mestring. Kursene er tiltenkt alle 
Embedsmenn i St. Olavslosjene, Provinsiallosjene, Storkollegiet og evt. Senatet. Jeg føler meg rime-
lig sikker på at kursene vil få stor betydning for vår Losjers ledelse og utvikling. Arbeidet med selv-
studiekursene vil bli intensivert fra høsten av. 
Vår Orden er fortsatt i vekst, men beklagelig nok har vi Losjer som sliter. Brødre, det minste vi kan 
hjelpe disse Losjene med er å vise god Broderånd og besøke dem! Et besøk i en vanskelig periode er 
ikke bare hyggelig, det gir fornyet inspirasjon og tro på en aktiv Orden. En ting er sikkert det nytter 
ikke å sette seg ned og si at; «Det ordner seg!» Det ordner seg kun når alle Brødrene aktivt engasje-
rer seg. Hyggelig er det å høre at en av nabo Losjene til en Losje som sliter, planlegger å 
rekke ut en hjelpende hånd, ved å utarbeide en besøksplan. Dette er virkelig god Broderånd. Det er 
en kjensgjerning at Losjemøter med mange Brødre til stede - løft er møtene, både i innhold og  kva-
litet. Losje XXIII Otta er den Losje som for øyeblikket sliter hardest. Takket være en fantastisk og 
systematisk hjelp fra Brødre i Losje XVIII Lillehammer har de klart å sette sine møter. 
Jeg takker Brødrene på Lillehammer for deres fi ne støtte, dette er ekte broderkjærlighet i praksis.  
Jeg ønsker alle våre Brødre med familie, samt våre Søstre i Losje Valkyrjen en god sommer. Vi 
trenger alle en pause, slik at vi får ladet batteriet til å ta fatt på nye oppgaver i høstse-
mesteret. 
God sommer! 

Med Broderlig hilsen                                                                                                          
Svein J. Mathisen, Storkommandør

Storkommandør Svein Johan 
Mathisen
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HVEM VAR HJALMAR 
LARSEN?

Hjalmar Larsen skrev vår fl otte Ordenssang som 
synges på hvert losjemøte i alle våre 27 losjer i 
RHK. 

Han ble født 12. november 1875 på Smertu, 
Kråkerøy i Fredrikstad og var skomaker av yrke, 
men drev også en tid som skotøyhandler og ble se-
nere skomakerlærer på skolene i Fredrikstad. Han 
bodde i Odinsgt. 3 på St. Hans fj ellet i Fredrikstad 
og var i alle år avholdsmann. Mange har derfor lurt 
på hvorfor han som var avholdsmann valgte melo-
dien ”Rhenvins lov ” eller ”lof” til Ordenssang
en. Det har vært forsøkt med en annen melodi. 
I følge Broder Knut Leira ble dette tatt opp på et 
Drottmøte. Melodien som her ble foreslått var 
”Der Rosor aldrig dør” men det ble en trist fore-
stilling, for de kunne ikke en gang huske teksten. 
Det ble fort enighet om at den gamle melodien 
passet best. 
Broder Hjalmar Larsen ble tatt opp i vår Orden 
den 2. april 1918 i Losje St. Olav IV. Sarpsborg. 
Han var sammen med 10 andre brødre, den 
13. januar 1919, med på å stift e Broderklubben 
i Fredrikstad av Ordenen R.H.K., og dermed 
også Charterbroder til vår Losje St. Olav V. 
(Fredrikstad som ble stift et 23. november 1919).              
Han var vår Losjes første Lendermann, men 
han har også vært Drott. Det han kanskje vil bli 
husket mest som, var nok hans engasjement i 
Bekledningskomiteen i de vanskelige 30-årene og 
hans mangeårige virke som Skald, senest i 1960-
61, som var hans siste verv i vår Losje, bare to år 
før han døde 88 år gammel. 

Vår Ordenssang jubilerer
Det er 90 år siden vår Ordenssang ble skrevet 
av Broder Hjalmar Larsen og det er 55 år siden 
han ga den til Ordenen R.H.K. til odel og eie. 
Ordenssangen skrev Hjalmar Larsen, sikkert 
som en takk til Losje Borgar på dennes 10 års ju-
bileums fest 14. mars 1925, fordi han ble tatt opp i 
Losje IV. 

Når vi samles i vår Orden 
Til vårt møte eller fest 
Da er stunden for oss hellig 
I en ærlig Broderkrets. 
Her skal tales, her skal handles, 
Her er ingen skillevei. 
:/: Her er du og jeg den samme, 
Rett og plikt for deg og meg. :/: 

Broderskapet er en perle 
Av det rene edle gull. 
La oss alltid om den verne, 
Have hjertet alltid fullt. 
I den verden som du lever 
Så et frø av kjærlighet. 
:/: Det vil spire i sin vorden 
Give lykke, glede, fred.:/: 

Knel med meg ved minnets alter, 
Ofre der ditt eget jeg. 
Hold ditt ord og hold ditt løft e, 
Hjelp din Broder på din vei. 
Lær å elske, ei å hate, 
Gjør du livet lyst og trygt. 
:/: Da har du og jeg tilbake 
Livets verdier til sist.:/: 

Hjalmar Larsen skrev sangen til St. Olav IVs, eller 
Borgars (som den het den gangen) 10 års jubileum 
14. mars 1925, og er således 90 år i år. Det var 
første gangen sangen ble sunget i en Losje. Den 
har blitt godt mottatt i alle Losjer. Broder Hjalmar 
Larsen har skrevet fl ere sanger til festlige anled-
ninger, blant annet til stift elsesdagen til vår Losje 
i 1919.   
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Kunngjøring
7. juni mottok Redaksjonen følgende kunn-
gjøring fra Storårmann i RHK, Broder Per 
Støyva: 
Vår kjære Storkommandør Svein Johan 
Mathiesen er for tiden innlagt på sykehus i 
Great Falls USA.
Bakgrunn for innleggelse var alvorlig akutt 
sykdom under fl yreiser mellom Paris og 
Great Falls USA.
Storkommandøren er operert for blodpropp i 
magen, han fi kk videre konstatert blodpropp 
i det ene benet, brudd i fl ere ribben, brudd i 
venstre ankel og kraft ig hjernerystelse. Det 
meste av dette er nok dessverre resultat fra 
en scooterulykke vår kjære Storkommandør 
var utsatt for i Tyrkia for 3-4 uker siden.
Storkommandøren får nå førsteklasses be-
handling på sykehuset, og han heles dag for 
dag.  Slik det ser ut per nå, vil han trolig 
være ute av sykehuset i løpet av 2-3 uker.
Vi ønsker alle vår kjære Storkommandør 
alt det beste, med en rask og god bedring i 
vente.
MBH  
Per Støyva, Storårmann i Ordenen Riddere 
av det Hvite Kors i Norden 

RHK får eiendomsretten
Den 23. mai 1960 sendte han et brev til Riksrådet 
i R.H.K., hvor han gir sangen til Ordenen R.H.K. 
til odel og eie.  
Brevet om dette, har ikke Riksarkivar greid å fi n-
ne til meg, men i vårt arkiv i Fredrikstad, fi nnes 
brevet som Riksrådet den 9. september 1960 send-
te ut til alle Losjene og lyder: 
Hermed har vi den glede å meddele at Broder 
Hjalmar Larsen i brev av 23. mai 1960 har gitt 
den Ordenssangen han har forfattet til Ordenen 
R.H.K. til odel og eie. Denne sang er således 
nå tilegnet Ordenen Riddere av Det Hvite Kors 
og kan ikke tas i bruk av andre. Vi er Broder 
Hjalmar Larsen stor takk for denne vakre og 
inspirerende Ordenssang. Det er vårt ønske at 
den inspirasjon Broder Hjalmar Larsen har hatt 
ved denne sangen må smitte over på brødrene 
og mane til et godt og trofast ordensarbeid. Vi er 
forvisset om at denne Ordenssang vil bli fl ittig 
benyttet ved høytidlige og festlige anledninger 
utover i Losjene. 

Med Broderlig hilsen                                                             
Karl Flakstad og K. Broen  

De unge krever at 
dagen skal gi dem noe. 
De gamle håper at 
den ikke skal ta noe fra dem.
(Visdomsord av ukjent opphav)
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EN KAFFEKOPP BETYR SÅ MYE . . .
Tekst og foto: Vidar Lunde   

Det heter seg at en god kopp kaff e, en god latter 
og en god historie, forlenger livet. Da forlenges 
levealderen til mange Brødre i Losje IX, Tønsberg. 
De har gjort som noen andre RHK Losjer, nemlig 
å møtes til ”husker du” to ganger i måneden. Førti 
skritt fra Tønsberg jernbanestasjon ligger restau-
rant Peking. Her møtes jevnlig mellom seks og 14 
Brødre en gang i måneden. Det første som settes 
på bordet, er en kopp kaff e og dermed er ”slurva” 
i gang. 
- Vi startet dette rundt 2007. Et sosialt fellesskap 
 hvor vi snakker om annet enn det som opptar 
 oss på et vanlig Losjemøte, forteller treff ets 
 ”generalsekretær og mailinnpisker” Hans 

Et knippe Losjebrødre på kaff etreff  i Tønsberg. Fra venstre: Brødrene Gunnar Hartvig Andersen, Ragnar 
Jacobsen, Hans Jørgen Marthiniussen, Arne O. Adolfsen, Bjørn Bekkevahr og Th ore Kirkevold.  

 Jørgen Marthiniussen som presiserer: 
- Treff ene er ingen erstatning for vanlige 
 Losjemøter. Her snakker vi om turer og posi-
 tive opplevelser, ja om løst og fast, fortsetter 
 Broder Hans Jørgen. 
Da vi besøkte Brødrene opplevde vi den lette, 
gode tonen som preger treff et. Et treff  hvor det 
kun var tillatt med sykdomsprat og fotball i 
maksimum fem sekunder. 
Dette er et vellykket arrangement. På forrige treff 
 var vi 14 Brødre. Slett ikke verst. Jeg deltar på 
treff ene så sant jeg er hjemme i Tønsberg, forteller 
Gunnar Hartvig 

”Båthavna på Verden Ende” 
Foto: Vidar Lunde
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”DET BLANKE SKJOLD” 
Utdrag fra ”Festskrift  1915 – 2015” i anledning at 
Losje St. Olav IV Sarpsborg fylte 100 år. Ved 
Broder Arild Odsbu.Brødre i Losje St. Olav IV S
arpsborg, har laget en sammenslutning for eldre  
Brødre som kalles ”Det Blanke Skjold” som startet 
først i 1930-årene. Det ble da truff et en beslutning 
om at Losjen burde danne et Ordenskapitel, og 
takket være en del Brødre som påtok seg opp-
gaven med å ordne dette, ble resultatet dannelsen 
av et Ordenskapitel kalt: ”Den Gyldne Kreps”. 
Ordenskapitelet ble noe provisorisk instituert. 
Dette kom til uttrykk i de seremonier og de devi-
ser som med stor munterhet ble fremført ved en 
årlige Ordenspromosjonen.  
”Den Gyldne Kreps” hadde hele tiden noe pro-
visorisk over seg, og en komité ble nedsatt for å 
bringe Ordenskapitelet inn i fastere former og ut-
arbeide forslag til statutter. Den 16. mars 1974 ble 
de fremlagte statutter vedtatt, og det ble beslutter 
at navnet skulle være ”DET BLANKE SKJOLD”. 
Statuttene og vedtektene ble fi npusset og vedtatt i 
1987. 
”Det Blanke Skjold” har vanligvis promosjoner en 
gang i året. Disse promosjonene foregår etter de 
ordinære møtene. Det blir da foretatt nyutnevnel-
ser og forfremmelser. 
De fl este medlemmene er medlemmer av Losje 
St. Olav IV Sarpsborg, og det er en betingelse at 
de er medlemmer av R.H.K. De fl este medlem-
mene har innehatt en rekke verv i vår Losje. Etter 
hvert sluttet man å kalle ”Det Blanke Skjold” for 
Ordenskapitel, da virksomheten ikke har noen 
formell tilknytning verken til Ordenen eller Losje 
IV. Broderskapet og det sosiale samværet er de 
bærende elementer. Man møtes hver tirsdag i den 
uken det ikke er Losjemøte. 
Broder Tor Lassen, som for tiden er ”Det Blanke 
Skjolds” sekretær, er også en meget habil poet. 
Oft e beriker han våre møter med egne dikt. Her er 
et som han kaller ”Minner”: 

Hånd i hånd har vi vandret 
under de susende trær,
langs stier som ingen kjente,
og bare vi vet hvor.

Rene var vi – og unge,
unge og tindrende glad,
fordi vi fi kk leve og elske
livet i blomster og blad.

Der satt vi som konge og dronning              
i solnedgangen på kollen,
mens klangen fra stavkirkens klokker                       
suste om setervollen.                           

Vi stirret oss blinde på solen                          
som sank der borte i skaret                     
Jeg trengte ikke spørre deg                     
og du trengte ikke svare.

Og husker du benken ved kirken 
som sto på hodet i tjernet?
Der pleide jeg å kysse deg - 
gjorde jeg lenge og gjerne.

Nå er det år tilbake,
en tid som er tapt og forbi, 
men ennå går jeg i tankene 
vår egen hemmelige sti. 

Og ingen kan ta ifra meg 
det solblanke minne jeg har 
om deg og om alt ditt vesen
hele den tiden som var.

Nå har vi blitt gamle og håret er grått, 
har våre barn og barnebarn 
men minnene gjemmer vi dypt i vårt sinn, 
Der ingen andre får slippe inn. 

Forfattet av Tor av Tor Lassen, Losje IV.
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En av våre mest trofaste Brødre,  som møter på 
alle Losjemøter i egen Losje, på alle fellesmøter, på 
alle møter i Provinsiallosjen og på mandagstreff e-
ne er Broder Fredrik Fredriksen. Vi ser han mang 
en gang komme, strevende med krykker, men 
likevel med et varmt smil om munnen og med 
en klar beskjed om at han har det bra og har in-
genting å klage over. Vår nestor og en av våre 
Charterbrødre, Broder Fredrik som i januar 
fylte 80 år. Bortsett fra noen kroppslige plager, 
nyter han livet.  
- Familien og Losjen betyr alt for ham, forteller 
Broder Fredrik. Vi fi kk en liten prat med ham et-
ter at han hadde fått 15. Graden. Hovedgrunnen 
til at PLO Trødelagen fi kk sette møtet i denne 
Graden, var at Broder Fredriks bevegelsesvansker 
og problemer med å reise så langt som til 
Tønsberg. Broder Fredrik har vært med i høygra-
dene siden starten, og bestemte seg tidlig at han 
skulle unne seg de opplevelsene som det så oft e ble 
snakket om. 

Syns du opplevelsene har stemt med dine forvent-
ninger, spurte vi. Broder Fredrik nølte ikke et se-
kund før han svarte:
- I høyeste grad. Det har i sannhet stemt med 
mine forventninger, og har vært med å utvide 
Ordensbegrepet for min del. 

Hvordan var kveldens opplevelse? 
- Dette var stort. Jeg har sett frem til dette i lang 
tid. Og nå så langt som til 15. Grad, har vært et 
mål for meg siden jeg mottok 9. Grad i Tønsberg 
for noen år siden. 

Hva betyr det for deg å få være med i en Losje og 
en Orden? 
- På grunn av langvarig sykdom og begrens-
ninger i hverdagen, og derav mange nedturer, 
har jeg klart å reise meg igjen. Losjen og de faste 
Losjemøtene har gitt meg overskudd og mot til å 
gå videre i livet. Det er så viktig at vi har noe å se 

frem til. Møtene gir meg åndelig og sosialt påfyll! 

Hvordan ser du for deg fremtiden i Losjen? 
- Jeg innrømmer at jeg ikke har satt meg noen fl e-
re konkrete mål, men så sant helsa holder og min 
bevegelighet ikke blir vesentlig redusert, akter jeg 
å stille på møtene fremover. Det gleder jeg meg til. 

Vi tilføyer: Det gleder også vi oss til.   
- Å se Broder Fredrik streve seg inn i idderhallen, 
gir oss andre Brødre styrke og mot til å stå på for 
Losjen og Ordenen RHK! 

Broder Peder Smehaug 
Losje XIX Trondheim 

TROFASTE BRODER FREDRIK 

Broder Fredrik Fredriksen ble for noen måneder 
siden, hevet til 15. Grad. Noe som ikke minst gledet 
den aktive 80-åringen. 
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Redaksjonskomiteen er snart 
ferieklar 

Gode Ordensbrødre og Valkyrjesøstre. 
Vi skriver allerede snart juni og sommeren er i 
ferd med å banke på.                                  
Per Sivle beskriver fl ott denne tiden slik i diktet St. 
Hans.

Naturen staar smykket til Høitid idag, 
den har heist Millioner af vift ende Flag. 
Det er Blomsternes straalende 
Bryllup, den feirer. 
Det er Haabets Triumf. 
Det er Livet, som seirer 

Det forkyndes af tusinde jublende Kor 
at her spired paany, hvor der visned ifj or. 
Der er Paaskefest nu 
i det hvælvede Tempel. 
- O, kunde du følge 
det glade Eksempel.

Ut fra denne herlige beskrivelsen skulle en tro at 
absolutt alt var bare fryd og glede. Slik er det jo 
dessverre ikke, selv om vi på denne årstiden nor-
malt er mye mer positiv enn ellers i året. 
Vi i redaksjonen takker for fl otte innspill og bild
er i dette Losjeåret som nå straks er til ende. Vi 
satser imidlertid på at vi skal kunne tilby dere et 
enda bedre medlemsblad utover høsten, med hjelp 
fra dere alle. Vi har en del tanker rundt produk-
sjonen vår som vi har stor tro på og som vi vil pre-
sentere for dere litt etter hvert. 
Fortsatt har vi en hel del utfordringer med stoff  og 
bilder, produksjon og distribusjon, men det for-
bedres stadig. 
Denne gangen vil vi utfordre dere litt. Vi tror at 
alle lokale losjer har en del særpreg som ikke er 
mulig å få presentert i vår matrikkel. I vårt med-
lemsblad er det derimot ganske lett.  
Hva vil du at andre Ordensbrødre og Valkyrje-
søstre skal kjenne igjen og huske din lokale losje 
og by for? Nå har dere alle muligheten til å skrive 
en liten presentasjon og sende oss et par bilder 
som er karakteristisk for nettopp din losje og din 
by.  
Vi hadde først tenkt å ta dette i rekkefølge fra losje 
1 og oppover i tallrekken. Dette har vi nå i ettertid 
revurdert fordi det kan hemme innsendingen av 

FRA REDAKSJONSKOMITEEN
stoff  fra dere. Vi utfordrer derfor nettopp din losje 
til å være først i køen og få presentert dere på en 
god måte. 
Det er viktig at vi mottar lettlest og oversiktlig 
tekst sammen med gode bilder.                
Dere fi nner våre råd om hvordan dere skal få dette 
til på en annen plass i dette nummeret. 
Redaksjonen får normalt tilsendt tekst og bilder pr
epost. Dette gir visse begrensninger på muligheter 
for å kunne ta imot bl.a. større bilde-fi ler.  
Dette er en utfordring vi tar på alvor og holder på
med å fi nne en gunstig løsning på.  
Dersom vi ser at dette kan lykkes vil vi presentere
dere for denne nye løsningen i løpet av kommende 
høst. 
Vi sliter også med distribusjonen av bladet vårt. Vi 
får et for stort antall blader i retur fra Posten fordi 
de ikke lykkes med å levere bladet til dere alle. I de 
fl este tilfellene er det fordi de ikke fi nner dere på 
de oppgitte adressene.
Dette kan nok for det siste året skyldes at vi har 
forlatt vårt forrige datasystem og ikke har fått vårt 
nye websystem, StyreWeb til å fungere skikkelig 
enda. Det er nå heldigvis like før alle losjene har 
fått opplæring i å bruke dette. Vi har stor tro på at 
når dette fungerer og alle losjene kan bruke det, 
vil de fl este distribusjons problemene våre være 
en saga blott. 
Men husk Gode Ordensbroder og Valkyrjesøster 
at dersom du endrer postadresse, telefonnummer 
eller epostadresse er det din egen plikt å melde fra 
om dette til din egen losje. Finn skjema på din lo-
sjes hjemmeside eller henvend deg til Kansler om 
det, fyll det ut med riktige, oppdaterte opplysnin-
ger og send det så på mail eller pr post til din St. 
Olav losje. Adressen til din losje fi nner du i gjel-
dende matrikkel.  
Vi i redaksjonen i St. Olavposten har ingen egen 
database for adresser til dere. Vi får lister med de 
registrerte postadressene fra Kansellisekretæren 
rett før utsendingen av hvert nummer. Vi kan der-
for ikke hjelpe dere med å motta adresse endringer 
direkte til oss. 
Som dere vet har vi mange tradisjoner og mye 
symbolikk i RHK som vi ønsker å holde for oss 
selv.                                          
Per Sivle derimot, avslutter sitt dikt St. Hans med
sin allment kjente symbolikk slik:  
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Ja, kunde du magte at give dig hen! 
- hvor nys du fortviled, at haabe igjen! 
Og kunde du magte 
at leve en Sommer 
og glemme den Vinter, 
som var - og som kommer!

Er du syg, er du mat, er du skuff et og træt, 
ak, saa ved jeg, det falder dig ikke saa let! 
Men held dig, ifald 
du kan evne og skjønne: 
tiltrods for det Visne 
at favne det Grønne! 

Redaksjonskomiteen ønsker dere alle, Gode 
Ordensbrødre og Valkyrjesøstre en fl ott, varm og 
solrik sommer.  
Vi ser alle fram til denne herlige tiden, en etter 
hvert også til et nytt, godt og stimulerende losje år 
fra neste høst. 
Frist for levering til neste nummer er 15. septem-
ber 2015 

GOD SOMMER GODE VALKYRJESØSTER OG 
ORDENSBRODER     

ETTERLYSNING 
Fra oss alle - til oss alle.                       
Redaksjonen har allerede oppdaget at det fi nnes 
fl ere Brødre og Søstre som liker å skaff e stoff  til 
bladet vårt og også noen som liker å skrive selv. 
Det er fl ott.                      
St. Olavposten skal være et talerør for oss alle til 
oss alle i RHK.                                  
Vi i redaksjonen er stadig på jakt etter nytt stoff 
 å presentere i vårt kjære medlemsblad.  
Noe av stoff et må kanskje omskrives og utsettes.   
Ikke alltid kommer stoff et inn i vårt neste num-
mer og kanskje heller ikke slik det er sendt inn 
av bidragsyteren. Vi må i noen grad tillate oss å 
vente litt med bidraget og vi må i noen grad skrive 
om stoff et slik at det blir lettest mulig forståelig og 
interessant for alle våre medlemmer.  
Historien må gjerne ledsages av bilder.            
Denne gangen er vi på jakt etter stoff  fra dere 
alle om spesielle ting dere har opplevd i løpet av 
sommeren.  Har du vært på en liten utfl ukt eller 
kanskje en ferie tur der du opplevde noe spesielt 
ønsker vi at du skal dele dette med alle oss andre i 
RHK. Har du med deg fotoapparatet setter vi stor 
pris på å få en liten historie fra deg sammen med 
et par bra bilder. 
Hverdagshistorier tar vi gjerne i mot også.        
Vi setter like stor pris på hverdags historier som 
spesielle anledninger. Kanskje har du bare vært en 
liten tur ute i naturen med kameraet og har fun-
net noe interessant. Eller, kanskje du har besøkt 
en spesiell Ordensbroder eller Valkyrjesøster du 
setter stor pris på og vil skrive litt om og presente-
re med litt tekst og et par bilder. 
Opplevde du lite i år, men masse i fj or?           
For den saks skyld er det ikke tvingende nød-
vendig at det skjer i år. Kanskje det skjedde i fj or 
sommer eller en tidligere sommer. Men, denne 

gangen er det sommerminner vi etterspør. 
Vi ser fram til å høre fra DEG, Gode Ordens-
broder eller Valkyrjesøster. 

Èn stor og fl ere små overskrift er gjør oft e tekst let-
tere å lese.                                      
Her har vi bevisst brukt noen av våre råd (se un-
der) på hvordan mindre overskrift er kan brukes i 
en tekst. Men, husk dette er bare et lite eksempel. 
Det fi nnes mange måter å gjøre dette på.  Bruk 
gjerne din egen stil. 

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 for-
 telling, og bruk mellomtitler for å myke opp 
 manuset. 
• Bilder og billedtekster må sendes inn hver for 
 seg. Som vedlegg. 
• Bilder navnes slik: Bak fra venstre. Foran fra 
 venstre. Er det noen på midten av et bilde.  

Redaksjonskomiteèn 
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VALKYRIEN JUBILERTE I TØNSBERG 
Lørdag 14.mars feiret 76 flotte Søstre at 
Losje Valkyrjen III Tønsberg var 50 år. Den 
flotte markeringen ble feiret med god mat 
og artig underholdning i Frimurerlogens 
lokaler. 

Tekst: Søster Hilde Gjengaar 

Alle Losjene var representert på dennes store jubil
eumsdagen. Om formiddagen møtte vi opp til 
registrering og fi kk oss litt å spise og drikke, før 
vi startet jubileumsmøtet. Det var et fl ott syn å se 
alle Søstrene i Losjehallen hvor vi hadde et verdig 
og fl ott møte. 
Etter Losjemøte hadde vi et lite pusterom, før vi i
gjen møttes til en liten aperitiff  og underholdning 
som besto av magedans, et artig innslag som ble 
godt mottatt. De som danset var virkelig fl inke og 
besto av datter og barnebarn fra vår egen Søster 
Wenche Berg. 
Jubileumsmiddagen bestod av deilig laksepaté til 
forrett, og nydelig kalvestek med grønnsaker og 

poteter ved siden av. Med kaff e og kaker som av-
slutning på måltidet. 
Under jubileumsmiddagen holdt vår Lands-
president Aud I. Odsbu en vakker tale til oss i 
Tønsberg. President Mette Hoff mann fra vår 
moderlosje Losje Valkyrjen II Drammen holdt en 
fl ott tale, i tillegg hadde de skrevet en fl ott sang til 
oss. President Anita Wedø fra vår datterlosje Losje 
Valkyrjen VII Trondheim, holdt en fl ott tale og 
Søstrene fra Trondheim overrasket oss med en fi n 
sang. President Hege Caspersen fra vår datterlosje, 
Losje Valkyrjen XI Skien, reiste seg og holdt også 
en fi n tale. Søstrene i Losje Valkyrjen III Tønsberg 
overrakte en blomst til President Ellinor Larsen 
for den fl otte jobben hun har gjort, og gjør for vår 
Losje i Tønsberg. Søster Anne Karine Hellberg fra 
Losje Valkyrjen II Drammen holdt fl ott takk for 
maten tale. 
Vi var heldige og hadde med oss Søster Ragnhild 
Johansen som var med og startet Losje Valkyrjen 
III Tønsberg den 18. mars 1965. Hun har tidli-
gere vært President og hatt mange verv i Losjen 

NYTT FRA VALKYRJEN

Mange Søstre var samlet da Losje Valkyrien III, Tønsberg feiret sitt 50 års jubileum. 
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vår. Søster Laila Pedersen holdt en vakker tale og 
overrakte Søster Ragnhild en gave fra Søstrene i 
Tønsberg. Søster Karen Herdlevær som var med 
og startet Losje Valkyrjen III Tønsberg, og som 
var vår første President og har i tillegg hatt mange 
verv i Losjen, hadde dessverre ikke mulighet til å 
være sammen med oss denne kvelden. En gave vil 
bli overrakt henne senere. 

Som avslutning på jubileumsmiddagen og før kaf-
fen, ble vi underholdt av Vestfold Ukuleleklubb, 
som bidro til at måltidet ble både fargerikt og 
sprudlende. Søstrene i vår egen Losje bidro med 
deilige kaker og fl otte gaver til utlodningen. 
Vi i Losje Valkyrjen III Tønsberg, vil takke alle 
våre Søstre som var med og gjorde denne dagen så 
fantastisk. 

Gavedryss ved jubileumsfesten. Fra venstre Visepresident May Lisbeth Hansen, Søster Laila Pedersen 
som overrekker gave til Søster Ragnhild Johansen. Videre til venstre: President Mette Hoff mann fra Losje 
Valkyrjen II Drammen og President Ellinor Larsen Losje Valkyrjen III Tønsberg.

Fra venstre: Søster Bjørg Askjem, Landspresident Aud I. Odsbu og Søster Gerd Sæther 
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EN LITEN ORIENTERING OM 
LANDSLOSJE VALKYRJENS RÅD TIL 
ORDENEN RIDDERE AV DET HVITE 
KORS.
Hvem er vi og hva utfører vi? 
Vi må gå litt tilbake i tid. Det ble startet en dame-
losje i Oslo den 27.09.1948 hvor Brødrene i St. 
Olav II, stift et en dameklubb med Ritualer. I 
1952 stift et St. Olav II en identisk dameklubb 
i Drammen. Brødrene i St. Olav II, Oslo og 
Brødrene i St. Olav I, Drammen hjalp oss under-
veis. 
24.11.1953 ga disse to herrelosjene tillatelse til at 
dameklubben kunne kalle seg en Losje, og navnet 
ble Losje Valkyrjen. 
Pr. i dag er vi 11 Losjer, men vi er i den heldige 
situasjonen at i 2016 kommer en ny Losje til i 
Steinkjer. Dette ser vi frem til med glede og spen-
ning. 
Først i 1982 fi kk Losje Valkyrjen sitt Landsråd. 
Det første arbeidsutvalget kom fra Losje III 
Tønsberg. Nå begynte saker og ting å ta form. 
11. mars 1989 ble det enstemmig vedtatt at Lands-
rådspresidenten skulle og burde ha et President-
kjede.  
I vår historie som Losje Valkyrjen var det noe som 
manglet. Vi savnet et Charter. 
Gjennom fl ere år og samtaler med tidligere Lands-
rådspresidenter, Rikslosjen og Brødrene i St. Olav, 
ble det på Rikstinget i 2002 gitt samtykke til at 
Losje Valkyrjen ved Landsrådet kunne tildeles 
St. Olav sitt Charter på de vilkår som ble satt. 
I Drammen den 17.11. 2002 ble Landsrådet, 
som nå skift et navn til Landslosje Valkyrjen til 
Ordenen Riddere av Det Hvite Kors, tildelt og 
overrakt vårt Charter ved Riksdrott, som den 
gang var Broder Truls Birkelid. 
Det ble en høytidelig og minnerik dag for alle 
Søstrene som var til stede. Vi var nå blitt en 
Orden og en selvstendig esoterisk Losje. 
Vi er under samme paraply som St. Olav i 
Ordenen RHK. Det er den åndelige paraply som 
binder oss sammen. Det er viktig for Søstrene 
i Losje Valkyrjen at vi fortsatt er en selvstendig 
Losje med egne Ritualer, Seremonier og Symboler. 
På Landstinget i 2014 ble navnet endret til Lands-
losje Valkyrjens Råd til Ordenen RHK. 
Landslosje Valkyrjens Råd er Losjens utøvende 
myndighet, som er valgt av Grunnlosjene, og 

har 7 Embetsplasser. Disse 7 Embetssøstere som 
bekler Embetsplassene kommer fra 7 forskjellige 
Grunnlosjer. 
Innenfor disse Embetsplassene har vi et Arbeids-
utvalg som består av Landspresident, Lands-
sekretær og Landskasserer. 
Arbeidsutvalget får fra Grunnlosjene tilsendt 
spørsmål, henvisninger og ønsker tas opp i møte. 
Arbeidsutvalget har jevnlig møter og kontakt. Det 
blir avholdt Rådsmøter hvor hele Rådet er til stede 
og hvor saker diskuteres. 
Vi skal ha god kontakt med Grunnlosjene og påse 
at Lover og regler blir fulgt.  
Landslosje Valkyrjens Råd skal arbeide for å stift e
nye Losjer og er til stede ved Stift elser av Losjer og 
jubileer. Bistår Grunnlosjer og Moderlosjer med 
råd og veiledning.  Innkaller til Presidentmøte og 
Landsting. Installerer nye Råd. Besøker de for-
skjellige Losjer i løpet av året. 
Representerer ved møte mellom De Lukkede 
Ordener. Noe som er meget lærerikt. 
Hvert år arrangerer de forskjellige Losjer en 
Pilegrimsled. Dette er et fi nt sosialt tiltak hvor 
Søstrene over hele landet blir bedre kjent med 
hverandre. 
Vi har et stort ansvar og er ydmyk for den opp-
gaven vi har blitt valgt til ved å representere 
Landslosje Valkyrjens Råd. 
Må troen på det gode få lede både deg og meg, 
vi ønsker i all evighet at Losjen går den rette vei. 
Med disse tanker har vi et ønske om å få fl ere 
Søstere og stift e nye Losjer. 

Aud Ingvild Odsbu 
Landspresident 
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3.GRADS OPPTAK

På Losje Valkyrjen III Tønsberg sitt møte 16. mars 
2015 ble Mari-Ann Fjell og May Britt Fevang tatt 
opp i 3. Grad. Dette ble et verdig og hyggelig 
møte, med fl otte taler og fl otte Søstre som en 
ramme rundt denne kvelden.  
Landsrådfrue Liv Berit Daffi  nrud var fadder for 
Søster May Britt Fevang og Søster Inger Synnøve 
Fjell var fadder til Søster Mari-Ann Fjell.

Søster Nelly Bakkane 

Fra venstre: Søster Inger Synnøve Fjell, Mari-Ann Fjell, Søster May Britt Fevang og Landsrådsfrue Liv 
Berit Daffi  nrud. Bilde tatt av Søster Nelly Bakkane. 

”Svane på Fjærholmen” - Foto: Vidar Lunde

Livet er som et piano. 
De hvite tangentene er 
lykkelige stunder, de sorte er 
triste stunder. 
Men husk; du må spille på 
begge fargene for å skape 
vakker musikk.
Ukjent opphav.
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JULEMØTE I BERGEN 

NYTT FRA ST. OLAV LOSJENE 

Fra julemøtet i Bergen. Fra venstre: Drott i Losje XII, Bergen Audun Skauby, 25-års jubilanten Rolf 
Hammerstad og Aktverdige Storårmann Per Støyva.

Også i år ble Losje XII, Bergen beæret med be-
søk fra Rikslosjen på vårt julemøte i desember. 
Denne gangen ved Aktverdige Storårmann Per 
Støyva. Under et høytidsstemt og fl ott møte i den 
Store Ridderhallen, fi kk vi oppleve hans ledelse 
ved utdeling av 25-års hederstegn til Broder Rolf 
Hammerstad. Det ble en meget høytidelig sere-
moni, og med 32 Brødre til stede, ble det en 
minnerik og fl ott opplevelse.  
Aktverdige Storårmann hadde meget hyggelige 
hilsener med fra Høyverdige Storkommandør og 
Rikslosjen, og sist men ikke minst fra sin egen 
Losje og alle Brødrene I Losje St Olav XXI, Voss. 
Etter møtet ledet Broder Arthur Farestveit oss 
gjennom et fantastisk bordsete med tradisjonell 
vestlandsk julemat. Aktverdige Storårmann holdt 
en fl ott tale hvor han skrøt av maten og hilste 25-
års jubilanten. Broder Arthur holdt en meget 
gripende og rørende tale og takket Drott for hans 
virke.  
Etter en fl ott og smakfull dessert avsluttet Broder 
Terje Nesse måltidet med en god takk for maten 
tale. På vårt julemøte har Brødrene også denne 
gang med seg mange fl otte gaver til utlodning. All 

servering og fantastisk hjelp på kjøkkenet, fi kk vi 
fra fi re av konene til Brødre. En stor takk, for den 
gode støtten og hjelpen.  

Drott  i Losje XII, Bergen 
Audun Skauby 

”Ja-benken” - Foto: Vidar Lunde
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LOSJE ST. OLAV IV SARPSBORG ER 100 ÅR 

Lørdag 14. mars 2015 markerte Losje St. Olav IV 
Sarpsborg sin Åremålsdag nr. 100. Losje St. Olav 
IV av Ordenen Riddere av det Hvite Kors i Norge 
ble stift et og innviet i 1. Grad søndag den 14. mars 
1915.  

V/Broder Arild Dag Odsbu, Losje IV Sarpsborg

Drott Ketil Johansen holder Jubileums tale.
I stift elsesprotokollen av 14. mars 1915, leser vi:
 ”Søndag den 14. mars 1915 Stift edes i Sarpsborg 
Logen St. Olav IV av R.H.K. i overvær av samtlige 
Erkelogens Embetsmænd”. 

Den voksne garde fra Losje IV Sarpsborg koser seg.
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”Ved indvielsen blev 11 Medlemmer optat i 1. 
grad, derav følgende valgt til Embetsmænd”. ”Fra 
St. Olav IV’s Lokale i Byens Frimurerloge vaiet for 
første Gang i Norge R.H.K.’s herlige Banner, som 
vakte berettiget Opsigt”. 
Året 1915 stod i den første verdenskrigs tegn. Hele
 Europa, med unntagelse av de nordiske land og 
Sveits, var med i denne krig – en epoke med 
brodermord. I denne vonde og mørke epoke i 
verdenshistorien tentes det et lite lys i Sarpsborg: 
”Losje St. Olav IV”, en eksponent for Broder-
kjærligheten. 

Jubileumsmøtet ble avholdt i Frimurerlosjens 
lokaler på Brevik i Sarpsborg, med 118 Brødre til 
stede. 
Følgende Embetsmenn beæret vår Losje med sitt 
besøk: Storkommandør, Storkantor, Storvokter, 
1. Stormarskalk, Første Ærverdige og Opplyste 
Ridder, Hærmester Provinsiallosje Kaupang, samt 
Drotter fra Losje: II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII 
og XXI. 
Det var gratulasjoner med pengegaver fra Losje 
XXIV Arendal, Losje XXVI Eidsvoll, og 00Losje 
Valkyrjen VI Sarpsborg. 

Møtet ble ledet på en fast og verdig måte av vår 
Drott Ketil Johansen. Skutilsveinenes ro og presi-
sjon bidro også til å heve følelsen av høytid 
ytterligere. Broder Ole Herman Huth fra vår Losje 
spilte tre vakre musikkstykker på fi olin: ”Våren” 
av Edvard Grieg, ”Høytidssang” tilegnet Losje 
St. Olav IV av Bjarne Skarning og ”Vårsøg” av 
Henning Sommerro. De tilstedeværende glemmer 
heller ikke kraft en i Losjesangen fra 118 manns-
stemmer. 
Drott, Jarl og Lendermann fremførte en historisk 
dialog om Olav Den Hellige og hans tilknytning 
til Sarpsborg, og avsluttet slik: ”Sommeren i 1016 
kunne Olav som 22 åring atter vende syd i Viken. 
Han seilte opp Glomma, som den gang var mer lik 
en fj ordarm, og gikk i land ved den store fossen 
som heter Sarpen. Her hadde det allerede vært tett 
bebyggelse helt fra 700 tallet. Her var det gamle 
siviliserte Alvheimrikets sentrum, og som en gang 
strakk seg fra innerst i Viken og ned til Gøtaelven.  
I Vingulmork, Stordal, Borregaard kalt orgargerdi 
den gang, og Alvheim eller Alvim som det nå 
heter, fant han venner som delte hans tro, og 
ønsket ham velkommen. Derfor valgte han dette 
stedet som base. Ovenfor fossen stakk det et nes 
ut i elven, og tvers over dette neset lot han bygge 

en voll av jord, stein og tømmer. Vollen var ca. 10 
meter bred og 4 meter høy.  
På toppen var det en palisade av tømmer og ved 
de to portene, en mot vest og en mot sør, ble det 
reist vakttårn. Utenfor vollen ble det anlagt vann-
graver. Vollen gikk i en bue rundt fossen og var 
650 meter lang. Innenfor vollen lot Olav reise en 
kongsgård og en Mariakirke. Han la også ut tom-
ter til folk.  
Olav la med dette grunnlaget for byen Borg eller i 
dag Sarpsborg. Vollen rundt byen, Olavsvollen, er 
i dag markert med 6 merkesteiner fra Borregaard i 
sør til ”Borgarmen” i nord.  
Storkommandør Svein Johan Mathisen takket for 
invitasjonen og mottakelsen. Han gratulerte også 
med dagen som er nøyaktig 100 år etter stift elsen, 
og avsluttet med et dikt om selvinnsikt og ydmyk-
het.  
Første Ærverdige og Opplyste Ridder Th ore 
Johannes Kirkevold takket for en varm vel-
komst. Han husket at det er 20 år siden denne 
Ridderhallen ble innviet, og minnet om betyd-
ningen av en Ridderhall. Han hilste fra Senatet og 
gratulerte.  
Drott Steinar Ytrevik fra Losje VIII Larvik gratule
rte på vegne av alle de tilstedeværende gjestende 
Drotter, samt en spesiell gratulasjon fra Losje 
XXVII Drøbak. Han minnet om at verdier gjen-
nom 100 år er like verdifulle som i år.
Hærmester Sigmund Bell Rysst fra Provinsiallosje 
Kaupang gratulerte og ønsket lykke til de neste 
100 år.  

Brodermåltidet 
Etter møtet samlet Brødrene seg til Brodermål-
tidet, dyktig ledet av toastmaster, vår Broder 
Per Arne Polsrød. Bordet var vakkert pyntet og 
serveringen sto Søstere fra Losje Valkyrjen VI 
Sarpsborg for.  
Menyen besto av skalldyrcocktail, kalvestek m/
assorterte grønnsaker, kokte poteter, saus og tytte-
bær, og karamellpudding m/krem. 
Talelisten var lang og gratulasjonene var mange.  
Broder Knut Olsen fra Losje V Fredrikstad fortalte 
om Broder Hjalmar Larsen, opphavsmannen til 
vår Losjesang: ”Sang til RHK”. 
En som alltid veltalende og humoristisk Broder 
Knut Iversen fra Losje VI Halden avrundet 
Brodermåltidet med å takke for maten, kryd
ret med litt lokal tistedalsdialekt. 
Vi avlutter med vår Broder Th or Jacobsens 
”Prolog” til Losje St.Olav IV Sarpsborg 100 år: 
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Vær hilset, - I Brødre fra det ganske land. 
fra nord og sør. 
Vi samlet er i feststemt skrud  
for å hylle den gamle Broder Losje St. Olav IV 
som i dag i sin historiebok kan skrive. 
Det er 100 år du fyller, det skal du vite. 

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

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

Vår Orden og vår Losje, har røtter i fordums tid.  
En rot i den edle, stolte og hjelpsomme ridder  
som løft et  korsets banner og førte det i striden 
frem.               

I ridderens spor vi følger,  
og yter hver især - en skjerv i vår broderhær. 
I rene tanker, ord og gjerning - med tradisjoner 
høyt i hevd,  
vi knytter broderskapets bånd – det gir livet me-
ning. 

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

Vår skute kallet St. Olav IV har seilet i 100 år,  
og vi nå mot fremtiden skuer. 
Vi følger den led  
staket opp en gang -   
der Paoli og Birkeland var med. 
Mannskapet er trofaste brødre, -  
noen gamle, noen unge, rettskafne, oppriktige og 
sanne menn.  
De skal seile vår Losjeskute frem. 

BRØDRE I LOSJE ST. OLAV IV SARPSBORG HEDRET FOR 40 OG 25 ÅR I 
ORDENENS TJENESTE 
Av Broder Arild Odsbu, Losje St. Olav IV 
Sarpsborg 

Broder Th or Jacobsen, Losje St. Olav IV 
Sarpsborg, fi kk overrakt sitt 40-års Hederstegn 
under vårt Losjemøte, torsdag 4. desember 2014. 
Broder Th or ble opptatt i 1. Grad av vår Orden 
den 3. desember 1974. Han har innehatt mange 
viktige verv i vår Losje, blant annet var han Drott 
i årene 1982 - 1984. Broder Th or er en meget enga-
sjert og kunnskapsrik person, både når det gjelder 
Ordensarbeidet, Norges historie og om lokale og 
nasjonale forhold i dagens samfunn.
Broder Øystein Sverre Andersson, fi kk overrakt 
sitt 25-års Hederstegn på samme møte. 
Broder Øystein ble opptatt i 1. Grad av vår Orden 
den 14. november 1989. Han har hatt mange vik-
tige verv i vår Losje, blant annet var han Drott i 
årene 1997 - 1999. 
I Provinsiallosje Borgar har Broder Øystein 
innhatt Embeder som 1. Marskalk, Årmann og 
Hærmester, og idag er han 1. Stormarskalk i Stor
kollegiet. Broder Øystein har et stort engasjement 
for Ordensarbeidet, samtidig som han er en aktiv 
bidragsyter på fl ere områder i samfunnet forøvrig. 
Storkantor Per Liljeberg Monstad foresto sere-
monien med overrekkelsen av Hederstegnene.

Fra v: Hedersbrødrene Th or Jacobsen og Øystein 
Sverre Andersson. Foto: Per Liljeberg Monstad 
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INSTALLASJON LOSJE IV SARPSBORG 

Foran fra venstre: Kansler Stian Johansen, Jarl Bjørn Røste, Drott Arvid Løkkeberg, Lendermann 
Øystein Myrvold. Bak fra venstre: Ytre Losjevakt Ketil Johansen, Indre Losjevakt John Einar Molteberg, 
1. Skutilsvein Per-Ole Bjørnstad, Kantor Per Liljeberg Monstad, Skald Arild Odsbu, Skattmester Jens 
Reidar Bakke, 2. Skutilsvein Arild Sten Eriksen. Foto: Per Liljeberg Monstad 

INSTALLASJON LOSJE XXV STEINKJER 

Ny Hird i Losje St. Olav, XXV, Steinkjer. Foran fra  venstre: Kjell Ole Renå (Skald), Jan Arne Reppen 
(Jarl), Roar Olav Skatland (Drott), Bjørn Kåre Skogaker (Lendermann) og Terje Kjøsnes (Kansler). Bak 
fra venstre: Leif Arne Hafstad (2. Skutilsvein), Kjell Eriksen (1. Skutilsvein), Per Gunnar Tønne (Kantor), 
Bo Gøran Gåsbak (Ytre Losjevakt), Bjørn Kummernes (Indre Losjevakt) og Th ore Grøtan (Skattmester). 
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NY BRODER I LOSJE XXV STEINKJER 
Den 7. mai ble Geir Njåstad opptatt som ny Broder 
i Losje St. Olav XXV Steinkjer. 

50 ÅRS HEDERBEVISNING LOSJE XII BERGEN 

Broder Sverre Larsen fra Losje XII, Bergen (midten) fi kk i februar sin Hedersbevisning for 50-års medlem-
skap i vår Losje. Broder Sverre fl ankeres av Drott Knut M. Dahl (t.v.) og Storprelat Knut Olav Sunde.

”Velkommen inn” - Foto: Vidar Lunde
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70 + 70 ÅRS JUBILANTER FRA LOSJE VII MOSS 

Brodermåltidet ved vår Installasjon 26 februar 
der vi feiret 70 årsdagene til Broder Ole jørgen 

Andresen og Broder Helge Boghaug. 

Gjester til Brodermåltidet var Storkommandør, 1.Stormarskalk , Første Ærverdige og Opplyste Ridder, 
Hærmester Kaupang , Hærmester Borgar , Drott og Brødre fra Losje XXVII , samt fl ere gjester.

70 års Jubilanten Broder Helge Bolghaug
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INSTALLASJON LOSJE XII BERGEN 

Bildet viser medlemmene av den nye Hirden i Losje XII, Bergen. Bak fra venstre: 2. Skutilsvein Stein Erik 
Kleppe, 1. Skutilsvein Stein Andre Hansen, Skattmester Arne Kronheim, Kantor Rune Frantzen, Indre 
Losjevakt Rune Rikstad og Ytre Losjevakt Svein Ivar Vemmalvik.  Første rekke fra venstre: Kansler Kjell 
Nyhamn, Jarl Tor Erik Iversen, Drott Knut M. Dahl, Lendermann Leif Henne og Skald Jan Ivar Hasti.

Losje XII Bergen gjennomførte installasjon den 
4. februar i år. Den ble foretatt og gjennomført 
av Storprelat Knut Olav Sunde med Forrettende 
Stormarskalker Magne Emil Tvedt og Kjartan 
Lie fra Losje St. Olav XXI Voss. Seremonien ble 
gjennomført på en meget stilfull og høytidelig 
måte, og det nye Råd og Hird ser frem til å ta tak i 
viktige saker med vekt på rekruttering og vekst og 

ivaretakelse og oppfølging av alle Brødrene med 
mange fi ne møter fremover.  Under møtet var vår
 Losje også så heldig og få oppleve tildeling av 
Hedersbevisning, også utført på ritualmessig og 
fl ott måte av Storprelat Knut Olav Sunde. Broder 
Sverre Larsen fi kk Hedersbevisning for 50 års 
medlemskap i vår Losje.  

NYE BRØDRE FRA LOSJE XXIII OTTA 

Losje XVIII Lillehammer hevet på nyåret tre Brødre fra Losje XXIII Otta til Riddere. Fra venstre: Drott i 
Losje XXIII Otta, Jarle Dissen, nye Riddere Jan Erik Husom, Åge Tøndevoldshagen og Stein Ove Lillegård 
som fl ankeres (t.h.) av Drott i Losje XVIII Lillehammer, Kjell Stubrud 
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OPPTAK NYE BRØDRE LOSJE XXIV ARENDAL 

Fra venstre Lendermann Glenn B Larsen, sønn 
Gregert B Larsen, Kai Helge Vorland, Tore 
Th eodorsen og Drott Brynjulf Tverråmo. 

Losje XXIV Arendal hadde opptak den 13 mai 
av 3 nye Brødre. Dette var ett spesielt opptak da 
Lendermann tok opp sin egen sønn denne kvelden. 

NYE BRØDRE FRA LOSJE XVIII LILLEHAMMER 

Første rekke fra venstre: Jørn Enersen, Stein Åge G
ranlund (Drott), Sondre Sveen og Terje Larsen.  
Bakre rekke fra venstre: Øyvind Bredstu, Rune 
Kjærstad og Ståle Erland Larsson 

Siden 6. november 2014 er det tatt opp 12 nye 
Brødre i Losje St. Olav XVIII Lillehammer. Her 
presenteres seks av dem sammen med sin Drott.  
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Foto: Vidar Lunde

INSTALLASJONEN I PLO TRØNDELAGEN 

NYTT FRA PROVINSIALLOSJENE 

Storkommandør Svein Johan Mathisen (midten) kastet glans over Gradheving i PLO Trøndelagen. Her 
sammen med avtroppende Hærmester Per Arthur Leknes (t.v.) og Proviallosjens nye Hærmester Arne 
Karlsen 

Broder Kolbjørn Jenssen tok turen fra Mosjøen til 
hjembyen Trondheim for å bli tatt opp i 4-5. Grad. 
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NYE RIDDERE I KAUPANG 

En lørdag midt i april ble fi re nye Riddere innlemmet i PLO Kaupang som nå består av 75 Riddere. 
Bildet viser fra venstre: Hærmester Sigmund Bell Rysst, Jostein Sæves (Losje IX Tønsberg), Glenn Barth 
Larsen (Losje XXIV Arendal), Nils Helge Lunden (Losje X Skien) og Henrik Sætereng Bjerkelund (Losje 
IX Tønsberg).  

STORKOMMANDØREN BESØKTE OLAVSBYEN 
Storkommandør Svein Johan Mathisen besøkte 
Provinsiallosje Trøndelagen og ledet møtet 18. 
april. Fem nye Riddere fi kk Gradsforfremmelsen 
til 15. Grad. Storkommandøren avsluttet dagen 
med Installasjon av nye Embedsmenn som ble 
gjort på en stilfull og verdig måte. 
Mot slutten av møtet fi kk vi Ordenens leder i tale,
og vi møtte en meget fornøyd og glad Storkom-
mandør som uttalte: 
- Jeg er glad for at vi fi kk gjennomført dette møtet 
i 15. Grad her i Trondheim. Jeg syns det var ekstra 
hyggelig for Broder Fredriks del. Hele dagen har 
vært begivenhetsrik og fl ott gjennomført. 
- Og alle disse Gradspasseringene og nye opptak 
var veldig givende og inspirerende for meg som 
leder av Ordenen. Når denne dagen får en opp-
slutning på over 70 prosent, merker en entusias-
men og engasjementet blant Ridderne her i denne 
Losjen. Den er til å ta og føle på. Hva er det mest 
positive som skjer i RHK i dag? 
- Det at vi nå ser en vekst i rekkene er det mest 
positive. Så ser vi også at det er yngre Brødre som 
rekrutterer. I tillegg gleder det meg at innholdet 
på møtene har utviklet seg positivt. Mange Losjer 
har høy kvalitet på sine møter. 

Hva må til, for at vi skal vokse og utvikle oss som 
Orden? 
- Vi må satse på de yngre kreft er. De bruker 
Internett mer enn oss, og kommer på den måten, i 
raskere kontakt med hverandre og verdenen uten-
for. Så må vi få våre internettsider oppe å gå. Våre 
hjemmesider må bli attraktive, og vi må myke opp 
stoff et med bilder og tiltalende fremstilling. 
Videre må vi hjelpe hver enkelt Losje slik at de 
også får attraktive hjemmesider. De må presentere 
seg selv på en slik måte at potensielle kandidater 
får lyst til å oppsøke oss. 
Du kom inn på innholdet i losjemøtene. 
- Ja, alle Losjer må strebe etter å få kvalitet på 
møtene sine. Verdien i det å dra på besøk til 
hverandre er ikke å forakte. På den måten kan vi 
anspore hverandre til å øke kvaliteten på møtene 
i egen Losje. En av mine største gleder kommer 
nettopp fra møtet med Losjebrødre rundt om i 
Losjene. Disse opplevelsene vil jeg ikke være for-
uten, de gir meg varme, glede og et vell av neste-
kjærlighet. Det er en oase i en travel hverdag. 

Broder Peder Smehaug 
Losje XIX Trondheim 
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Nye Brødre
Nye Brødre fra forrige nr fram til 315. mai 2015
        

Etternavn Fornavn Losje

Larsen  Gregert Barth  Losje St.Olav XXIV Arendal 

Th eodorsen  Tore  Losje St.Olav XXIV Arendal 

Vorland  Kai Helge  Losje St.Olav XXIV Arendal 

Roten  Øystein Olav  Losje St.Olav XVI Hamar 

Sørengen  Ola  Losje St.Olav II Oslo 

Kjærstad  Rune  Losje St.Olav XVIII Lillehammer 

Larsen  Terje  Losje St.Olav XVIII Lillehammer 

Njåstad  Geir  Losje St.Olav XXV Steinkjer 

Enersen  Jørn  Losje St.Olav XVIII Lillehammer 

Sveen  Sondre  Losje St.Olav XVIII Lillehammer 

Abrahamsen  Rolf  Losje St.Olav IX Tønsberg 

Dahle  Torbjørn  Losje St.Olav IX Tønsberg 

Bakken  Stein Gunnar  Losje St.Olav XVI Hamar 

Sunde  Bjørn  Losje St.Olav XVI Hamar 

Rasmussen  Erling Scherwell  Losje St.Olav XII Bergen 

Jordalen  Geir  Losje St.Olav XXI Voss 

Støle  Stig Frode Soltvedt  Losje St.Olav XXI Voss 

Amundsen  Rune Leistad  Losje St.Olav XVIII Lillehammer 

Eriksen  Tom Jæger  Losje St.Olav XXI Voss 

Lirhus  Inge Arild  Losje St.Olav XXI Voss 

Johansson  Per Erik  Losje St.Olav III Kongsberg 

Nielsen  Kjell Egil  Losje St.Olav I Drammen 

Pedersen  Magne  Losje St.Olav I Drammen 
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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.

Frist for stoff  til neste
nummer: 15. sept.

Neste nummer
kommer ut i løpet
av okt./nov. 2015.

Redaksjonen for ST. OLAVPOSTEN:  rhkposten@losje.org 
Ansvarlig redaktør: Storkommandør 
Redaksjonsleder:  Sigmund Bell Rysst
                 Stein Gusdal
                 Vidar Lunde
 Geir Gurrik
Alle fra Losje St. Olav IX, Tønsberg
Geir Gjengaar, St. Olav XI Sandefjord

Vi lyser fred over deres minne

Brødre som har gått bort
Avdøde Brødre fra forrige nr  fram til 31. mai 2015

Etternavn Fornavn Losje  Død dato 
Authen  Kristian W.  VII Moss  26.05.2015 
Bjørnstad  Svenn Olav  IV Sarpsborg  14.05.2015 
Dyrstad  Tommy  XXV Steinkjer  19.04.2015 
Johansen  Bjørn Harry  II Oslo   06.04.2015 
Bjørnstad  Per  IV Sarpsborg  05.04.2015 
Larsson  Dag Åsmund  XVIII Lilleh. 01.04.2015 
Opjordsmoen  Bård K. XV Gjøvik  26.02.2015 
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Returadresse:
St. Olavposten
RHK
Postboks 2119
3103 Tønsberg

ET LYS I MØRKET 
Det fi nnes et lys på den mørkeste sti, 
det fi nnes en sol i den mørkeste tid. 
Det fi nnes en åpning i hver en tunnel, 
det fi nnes et lysglimt selv der det er kveld. 
Det fi nnes en sol bak hver eneste sky,  
det fi nnes et lys og det tennes på ny. 
Det fi nnes et håp i hvert hjerte og sinn, 
det fi nnes lysstråler som trenger seg inn. 
Det fi nnes en glede når lyset blir tent,  
det fi nnes en sol som sin stråle har sendt. 
Det fi nnes et mørke som lyset har vendt, 
det fi nnes et lys bare lyset blir tent. 
Håkon Olsen


