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Gode Ordensbrødre og -Søstre
Ønsker alle Brødre og Søstre et riktig godt nytt år!
Dagene har begynt å bli lengre og lysere. Våren er utvilsomt på
trappene og med den en hektisk tid innen vår Orden med valg av
nye Embedsmenn, Generalforsamlinger, Installasjoner og Riksting i
Steinkjer. Bare i februar skal Storkollegiet gjennomføre ikke mindre
enn 22 Installasjoner.
									
For øvrig skjer det mye ute i verden, etter presidentskiftet i USA
fornemmer man uro eller nervøsitet i verdensbildet. Det ligger
utvilsomt en usikkerhet i luften også for oss her i Norge. Personlig
føler jeg at det er nettopp i slike tider det er godt å gå i Losjen, for
å samle tankene mot noe positivt og ikke minst å møte kjente kjære
Losjebrødre.

Storkommandør
Svein Johan
CI6A0400.JPG
Mathisen

Året 2016 har vært et hektisk år på flere områder. IT-komiteen har kommet godt i gang rundt i Losjene,
og mange har tatt i bruk det integrerte regnskapssystemet. Alle møterapporter vil etter hvert bli lagt
inn på StyreWeb. Alle Brødrene skulle nå ha tilgang til StyreWeb. Når det gjelder rekrutteringen i vår
Orden, er situasjonen tilnærmet «status quo». Dessverre sliter flere av våre Losjer, mens andre har
oppnådd meget gledelige resultater. All ære til disse Losjer.
Like viktig som rekrutteringen er innholdet og kvaliteten i våre Losjemøter. Et godt forberedt
og gjennomført møte inspirerer Brødrene til å engasjere seg aktivt og å komme på neste møte.
Administrasjonskollegiet er meget opptatt av nettopp dette, og vil derfor tillegge dette ennå mer
oppmerksomhet i fremtiden. Ellers har Administrasjonskollegiet, Konstitusjonskomiteen og
Ritualkomiteen lagt ned et betydelig arbeid ved gjennomgang av alle Ordenens Ritualer, Lover og
Forskrifter i forkant av Drott- og Hærmestermøtet og kommende Riksting.
Jeg deltok sist helg på 30 års Åremålsdag på Voss og vil i den forbindelse benytte anledningen til å rose
CI6A0406.JPG
Drott og Embedsmenn i Losje XXI Voss for et flott gjennomført jubileum. Trivelig Brodertreff på fredag
med Smalahove på menyen og en stilfull Festbankett på lørdag med cirka 80 deltagere. Takk for et fint
arrangement!
I begynnelsen av mars går Ordenens 60. ordinære Riksting av stabelen. Også på dette Riksting vil det
bli endringer med av- og påtroppende Embedsmenn i Storkollegiet.
Selv går jeg av som Storkommandør, etter fem år i Ordenens tjeneste.
Gjennom min tid i Storkollegiet har jeg fått anledning til å besøke alle våre St. Olavlosjer. Dette har gitt
meg den unike anledning til å bli kjent med mange Ordensbrødre. Tiden har også gitt meg mange fine
minner. Det vil utvilsomt bli et tomrom når jeg nå trekker meg tilbake, men jeg vil sikkert treffe flere av
dere igjen. Jeg og min kone vil i større grad benytte vår tid til reiser og kos på hytta på Hvaler.
Jeg vil benytte denne anledningen til å takke alle Brødrene i Administrasjons- og Storkollegiet for deres
støtte og fine samarbeide ved drift av Ordenen RHK.
Likeledes ønsker jeg alle nye Embedsmenn i Storkollegiet, PLO-er og St. Olavlosjer lykke til i
kommende periode.
Ønsker alle Ordensbrødre og Valkyrjesøstere en riktig god påske!
Med Broderlig hilsen
Svein Johan Mathisen
Storkommandør
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En viktig høytid venter
Påsken er den mest sentrale av de kristne høytidene. Alltid lagt til vårhalvårets
lengste offentlige ferie som skiller menneskene fra mørk vinter til en lys tid som
venter.
Vidar Lunde (tekst)
Påsken er en høytid til minne om Jesus lidelse, korsfestelse og død. Og ikke minst om hans oppstandelse. Forut for påsken, markerer både protestanter og katolikker fastetiden og «den stille uke» som
omhandler Jesus inntog i Jerusalem og da han på skjærtorsdag vasket sine disiplers føtter og innstiftet
nattverden. Ikke alle feirer en kristen påske. I stedet feirer de høytiden som hytte- eller såkalt hjemmepåske med påskekrim, gule kyllinger, påskeegg, gule påskeblomster, Kvikk Lunch og velsmakende
påskemat.

Leonardo da Vincis omdiskuterte maleri fra da Jesus – skjærtorsdag, innstiftet nattverden blant sine disipler, minus forræderen Judas Iskariot. Til venstre for Jesus mener historikere at kunstneren har malt inn
Maria Magdalena som en del mener Jesus betraktet som sin kvinnelige disippel.
Fasten
Fasten er vanlig blant mange religioner, men har ulik lengde, ritualer og innehold. Den knyttes til et
enklere liv i bønn, stillhet og meditasjon, til åndelig fornyelse, rensende kroppslige prosesser, gjøre bot
og å love bedring, avstå fra å spise og drikke fra soloppgang til solnedgang. Man skal gi av sitt overskudd til trengende. Innen den protestantiske kirke legges normalt mindre vekt på fasten.

Langfredag ble Jesus korsfestet
på Golgata etter at han var
funnet skyldig i gudsbespottelse
av romernes guvernør Pontius
Pilatus
4
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Påskens opphav
La oss se litt nærmere på hvorfor påsken ble en «akseptabel» kristen høytid. En høytid med utspring i
det jødiske – hebraiske: «pesach» som betyr påske og er jødenes viktigste høytid. En høytid til minne
om jødenes utgang fra sitt lange slaveri i Egypt til deres leder Moses tok dem tilbake til «Det lovede landet» ca. 1150 f. kr.
Tidfesting av påsken
På kirkemøtet i Nikea i år 325, hvor også Romerrikets første kristne keiser Konstantin deltok, ble det
bestemt at 1. påskedag skulle legges til den første søndagen etter fullmåne etter 21. mars, som ble den
«offentlige» dagen for vårjevndøgn. En dag da natt og dag er like lange, og jordens akse står vinkelrett
på en tenkt linje trukket mellom sola og ekvator (se illustrasjon).

Her ser du hvordan solhøyder markerer vårjevndøgn (sort), sommersolverv (rødt) og vintersolverv (blått).
Kilde: Wikipedia.
Datoen for påskedagen vil variere i perioden mellom 21. mars og 25. april. Noen eksempler på når
1. påskedag ble markert: I 2000; 23. april, i 2010; 4. april, i 2015; 5. april. mens påskedagen i 2016 var 27.
mars. I år faller påskedagen på 16. april.
Foreslått fast dato
I moderne tid, er det foreslått å legge påsken til en bestemt
tid, uavhengig av måneåret, men det har ikke verken kirken
eller deres «samarbeidspartnere» klart å bli enige om.
Mye tyder på at de heller ikke blir enige om å legge 1. påskedag til den første søndagen i april. Så inntil enighet oppnår,
får vi ta til takke med den 1692 år gamle ordningen som i alle
fall ikke har endret påskens budskap.
Da er det bare å håpe at alle har det så bra som mulig og å
ønske dere alle en God påske.

Konstantin var 34 år da han i år 306 ble Romerrikets keiser.
I løpet av sin 31 år lange regjeringstid, innførte han kristendommen.
St. Olavposten 1/2017
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En tur på hjul i Kaupang
Sist sommer, da himmelen var blank blå, foretok jeg en biltur til «Losjebyene»
Tønsberg, Sandefjord, Larvik og Skien. Kameraet fulgte med og dette ble historien.
Vidar Lunde (tekst og bilder)
Fra Oslo gikk turen til Tønsberg hvor jeg så utover fjorden
fra det historiske Slottsfjellet. Så den moderne utgaven av
«Saga Oseberg” komme seilende, før jeg kjørte videre mot
Tjøme. Etter en halvtime bak rattet, åpnet landskapet seg,
og jeg var på Verdens Ende hvor jeg så til både Færder fyr
og innseilingen til Oslo. Satte igjen bilen i bevegelse og en
snau time senere ankom jeg Sandefjord hvor «Hvalfangermonumentet» fanget interessen.
Heyerdahl og Ibsen
På Tollerodden i Larvik, besøkte jeg monumentet av eventyreren og arkeologen Thor Heyerdahl. Fra ferjebyen til
vakre Stavern, er det bare en kjapp tur på hjul. Her lå fritidsbåter for mange millioner kroner, men det var Citadellet som vakte den visuelle interessen. Så bar det videre til
Telemark og Losjebyen Skien. I «Ibsenbyen», fikk jeg vite
mye interessant om en av vedens største dramatikere. Et av
«verdens underverker», Telemarkskanalen, ble opplevd fra
Telemarks hovedstad, Skien og opp til Dalen.

Slottsfjelltårnet er Tønsbergs landemerke
og er 17 meter høyt med flott utsikt til
både Tønsberg, Nøtterøy og Sem.

Saga Oseberg er en tro kopi av det
opprinnelige Osebergskipet fra år 820.
Saga Oseberg sto ferdig i 2013, og stiftelsen
i Tønsberg var særdeles fornøyd med
jomfruturen.
6
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Verdens Ende ligger på sydspissen av Tjøme og tilhører Færder Nasjonalpark. I godt vær, kan man med det
blotte øyet, se Færder fyr.

Sandefjord er uløselig knyttet til hvalfangsten. I 1954 var 2800 menn knyttet til fangsten.
St. Olavposten 1/2017
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Minnesmerket av Larviks store «sønn» Thor Heyerdahl står på Tollerodden ved Larvik havn. Heyerdahl er
eventyreren som ble kjent for sine ekspedisjoner med Kon Tiki (1947) og Ra II i 1970.

Citadellet i Stavern var tidligere brukt av det militæret. Nå kan hvem som helst leie lokaler der og nyte en
fin aften.
8
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Tar du båt fra Skien til Dalen opplever du Telemark på en helt spesiell måte. Turen er 105 km lang og du
passerer 18 slusekammer med en stigning på 72 meter. Kanalen ble bygget mellom 1854-1892 og omtales
som «et av verdens underverker».

I Dalen finner du «eventyrhotellet» Dalen Hotell.
St. Olavposten 1/2017
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Ibsenbyen Skien Telemarks Hovedstad
Telemarkingen Henrik Johan Ibsen ble født i Losjebyen Skien 20. mars 1828. Livet var
lyst i begynnelsen, men så fikk han mentalt motbør. Faren gikk konkurs og livet
endret seg dramatisk.
Vidar Lunde (tekst og foto)
Sta, sær og innesluttet pakket han kofferten rett etter konfirmasjonen og satte kursen mot Grimstad
hvor han hadde fått jobb som apotekerlærling. Han ankom Sørlandsbyen 1. juledag i 1843 og begynte
straks å arbeide. Her traff han den ti år eldre Else Sophie Jensdatter Birkedalen, som ble gravid med
Henriks barn. Moren fødte barnet og kalte gutten Hans Jacob Henriksen. Ibsen påtok seg ansvaret og
lovet å betale bidrag. Men på en betingelse: Gutten skulle ikke ha Ibsen som etternavn, og Henrik skulle
aldri se ham. Denne avtalen holdt den 27 år gamle moren.
Henrik Ibsen begynte å skrive dramaer og lyrikk i Grimstad.
Han skrev «Catilina» under pseudonymet Brynjulf Bjarne,
men «Catilina» ble det aldri noen suksess og boksidene endte
som innpakningspapir. Dette gikk mentalt innpå Ibsen som
oppholdt seg syv år i Grimstad.
På vei til Kristiania - 22 år gammel i 1850, var han innom
Skien for siste gang i sitt liv. Selv om han aldri kom tilbake til
Skien, brukte han i de fleste dramaer motiver fra Norge og
ikke sjelden fra sin fødeby.
Henrik Ibsen traff Bjørnstjerne Bjørnson i Kristiania hvor
begge leste til artium. Ibsen og Bjørnson ble til tross for store
ulikheter, gode venner. Det var Bjørnson som via sine ”venner” på Stortinget, sørget for at Ibsen fikk kunstnerlønn (reisestipend) som gjorde at han kunne reise utenlands.
Han levde i et selvvalgt eksil fra 1863 til 1890, i hele 27 år.
Henholdsvis i Roma, Dresden og München. Det var i disse
byene han skrev sine verdensberømte dramaer.
Henrik Ibsen var berømt, men også en pussig ”skrue”. Han
hadde komplekser for høyden sin på bare 164 cm. Da hjalp
det litt å bruke platåsko og å gre håret oppover kombinert
med et bredt skjegg.
Henrik Ibsen giftet seg med Susanne Daae Thoresen i 1858. De fikk sønnen Sigurd som utdannet seg
innen statsvitenskap i Roma. Sigurd giftet seg med Bjørnsons yngste datter Bergliot.
Sigurd arbeidet i det norske diplomatiet og fungerte som norsk ”statsminister” i Stockholm i årene 1903
til unionsoppløsningen i 1905.
Den 27. mai 1906 sovnet Henrik Ibsen inn i Kristiania 78 år gammel. Begravelsen fant sted i hovedstaden 1. juni fra en fullsatt Trefoldighetskirke. Utenfor kirken sto det 20 000 mennesker som ønsket å vise
respekt for dikterhøvdingen. På og rundt kisten lå det 44 kranser. Henrik Ibsen ligger gravlagt på Vår
Frelsers Gravlund i Oslo.

10
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Redaksjonskomitéen ser seg tilbake
og takker for seg.
Nåværende redaksjonskomite har siden Rikstinget i 2014, hatt ansvaret for St. Olavposten. Nå sendes
stafettpinnen videre til det kommende Rikstinget. Men vi er orientert om at Provinsiallosje Borgar på
den andre siden av Oslofjorden, er klar til å overta produksjonsansvaret.
Arbeidet med medlemsbladet har vært en lærerik og arbeidsom periode. Etter en litt nølende oppstart,
fikk vi etter hvert bedre grep om de tekniske hjelpemidlene. Etter hvert utkrystalliserte det seg to
komitémedlemmer som ikke bare har god innsikt i de nødvendige programmer, men også sa seg villige
til å tilegne seg ny kunnskap og i tillegg lære oss andre opp i hvordan tekst og bilder burde settes opp
for å bli best mulig lesbart.
De to Brødrene, Vidar Lunde (pensjonert journalist) og Geir Gurrik (data og web-spesialist) overtok
ansvaret for å få stoffet best mulig lesbart og presentert. De to har den største æren for at medlemsbladet har utviklet seg i en positiv retning og fått en «godkjent» standard.
Etter at redaksjonen ved flere anledninger har informert om hvordan stoff bør leveres for å slippe for
mye redigering og omskrivninger, har vi erfart at flere Losjer har fått mer forståelse for dette. Det er nå
sjelden vi må returnere stoff, fordi det kvalitetsmessig ikke er mulig å sette på trykk.
Vi håper at våre mange bilder, av rimelig god kvalitet, har gitt dere et godt innblikk i naturens mange
sider innen årstidene i Vestfold/Telemark og PLO Kaupang sitt område. I tillegg håper vi vår beskrivelse
i dette nummer: -En tur på hjul i Kaupang, gir dere lyst til å besøke mange hyggelige plasser og steder i
vårt område.
Naturen i fjæresteinene i de kystnære områdene i Kaupang har dere også fått et ganske godt innblikk i.
Når nå PLO Borgar overtar redaksjonsansvaret, er det trolig at dette område vil bli billedmessig presentert, for Oslofjorden har mang en naturperle å sette på trykk.
Det er likevel en sjanse for at dere får se en viss endring. Mens vi har sett solen stige opp over Østfold
for å gi oss en ny solrik dag, får den nye redaksjonskomiteen anledning til å ta flotte bilder av vakre
solnedganger der solen takker for seg over en utrolig flott kystlinje i Vestfold og Telemark.
Vi har allerede vært i kontakt med et medlem av redaksjonskomiteen i Losje St. Olav VII, Moss. Ut fra
deres bakgrunn håper vi den videre produksjonen er i de beste hender.
Vi takker nå for oss og håper vårt bidrag til vårt kjære medlemsblad - St. Olavposten, har blitt oppfattet
som positivt av de mange leserne rundt omkring innen vår Orden RHK.
Vi her fra Losje IX i Tønsberg og PLO Kaupang ønsker Provinsiallosje Borgar lykke til med å videreføre
dette flotte medlemsbladet.
Vi ønsker både St. Olavposten, Valkyrjesøstre og Ordensbrødre rundt i hele Ordenen Riddere av Det
Hvite Kors i Norden stor videre fremgang.

Med Broderlig hilsen
Vidar, Geir, Stein og Sigmund fra Losje St. Olav IX Tønsberg og PLO Kaupang
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En kveld i Ridderhallen
Kvelden i kveld, hva kan den oss bringe,
den tid som avslutter en travel dag.
En ting er sikkert for alle oss her,
en rik stund vi bør få, vi Brødre i lag.
Men kvelden i kveld, kan gi oss noe mer,
om vi er mottagelig for det som i Ridderhallen skjer.
Ja, kjære Brødre, her er mye å hente,
med ører som lytter og øyne som ser.
Ja kvelden i kveld, den er vår kjære Brødre,
om vi tar til oss det som gjør tankene rike.
For våre ritualer har noe til oss alle,
om vi tenker forskjellige, er vi ennå så like.
Og kvelden i kveld, gir oss vakker musikk,
en stund i dempet lys, vi kan sitte og drømme.
Vi lar tankene vandre, og glemmer vår verdag,
mens tonene gjennom Ridderhallen kan strømme.
Så la oss gjøre kvelden i kveld, til en fest,
og la den bli for oss alle, et vakkert minne.
For svaret vi alle går og søker etter,
kan vi i symboler og ritualer her i Ridderhallen finne.

		
		

Så tar vi kvelden i kveld, i tankene med oss,
med dens ro og fred når vi ut herfra går.
Det vil hjelpe til i vårt daglige virke,
og kanskje utad vi også noen «gullkorn» sår.

Arne O. Adolfsen
Losje IX Tønsberg

12
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Minneord over Carl Axel Norèn
Det var med stor sorg vi mottok meldingen om Broder Basse sin bortgang. Broder Basse eller Carl
Axel som var hans døpenavn, var med som Broder i over 20 år i hele perioden Losje XXIV Arendal
har eksistert. I tre år var han Drott, i fem år Prelat i den avgjørende oppbygningsperioden i PLO
Kaupang.
For oss var han en lysets veiviser, en interessert medvandrer og en meget god ambassadør. Det føles
derfor som en vanskelig oppgave å skulle favne om hans store betydning i noen få minneord. Vår takknemlighet til Broder Basse vil i lang tid kjennes i våre hjerter og komme til uttrykk når vi samles.
Vi bruker ordet Brødre og Broder. Det er en betegnelse som passer på Basse. For ham var Ordensarbeidet og Losjebrødrene hans andre hjem. Ingen bør var for stor for hans skuldre: «Han er ikke tung,
han er min Broder». Broder Carl Axel viste en naturlig omsorg og interesse. Jeg husker jeg en gang sa til
ham at jeg syntes det var godt å vite at jeg kunne ringe ham når som helst på døgnet.
Han hadde et sterkt ønske om å delta i Ordensarbeid. Selv når han var syk og ble gradvis svakere, var
han på plass og gledet oss med sitt nærvær og ofte humørfylte bidrag. Under møtene benyttet han ofte
anledningen til å engasjere seg og gi beskjed, stille spørsmål og veilede slik bare Basse kunne.
Han var den milde, noen ganger bestemt oppimot streng, men også den våkne bidragsyter. Hans tilstedeværelse viste seg på en lun og inkluderende måte. Man visste at han valgte sine ord med omhu, og at
det ofte var vel så viktig det han ikke sa som det han sa. Han sa aldri noe for å skade andre mennesker.
Eller for å fremheve seg selv. På den måten ble han et godt menneske og et godt forbilde.
Broder Basse var en magnet i fellesskapet og fellesskapet var en magnet for ham. I lag med andre mennesker strålte Broder Basse.
Våre tanker går til hans nærmeste familie. I særlig grad til hans livsledsager Oddveig, barna Åse og Elin
og barnebarna Ingunn, Eva Johanne og Kristian og alle hans venner. Losjen i Arendal og hele vår Orden
er takknemlige for å ha vært hans medbrødre på vandringen. Vi har støttet hverandre, men aller mest
har Broder Basse støttet oss. Vi lyser Guds fred over hans lyse og kjære minne.
Broder Morten Arnesen
Losje St. Olav XXIV Arendal
Det heiter ikkje: eg - no lenger.
Heretter heiter det: vi.
Eig du lykka så er ho ikkje lenger
berre di:
Alt det som bror din kan ta imot
av lykka di, må du gi.
Alt du kan løfte av børa til bror din,
må du ta på deg.
Det er mange ikring deg som frys,
ver du eit bål, strål varme frå deg!
Hender finn hender, herd stør herd,
barm slår varmt imot barm.
Det hjelper da litt, nokre få forfrosne,
at du er varm!
Det har ikke lykkes redaksjonen å fremskaffe et brukbart
portrettbilde av Broder Basse, Carl Axel Norèn
St. Olavposten 1/2017
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Historien om Ordenen Riddere av det hvite kors

Ordenen Riddere av Det Hvite Kors er en Orden der oppbygging og organisasjon er esoterisk og
hierarkisk i sin form, stiftet i Chicago, USA, den 27. januar 1863, da 129 norske utvandrere signerte
et stiftelsesdokument. Ordenen kom til Norge og da først til Drammen for over 100 år siden.
Ordenen R.H.K. har sin opprinnelse i det norske selskap Nora i USA. I 1897 ble ordenen R.H.K. ført
fra Amerika til Norge av Drammenseren Hans Hansen og den 27. mars 1902 ble det stiftet en St. Olav
losje i Drammen. Denne datoen regnes derfor som ordenens stiftelsesdag i Norge. Rikslosjen i ordenen
ble stiftet den 22. januar 1908 og da ordenen fikk sitt charter overlevert fra Amerika i 1914 var R.H.K i
Norge formelt en selvstendig orden.
Etter at ordenen ble forbudt under krigen tok aktivitetene til igjen etter krigen og i tidsrommet 1947 til
år 2000 ble det stiftet 19 nye losjer i Norge. R.H.K. Ordenen er innordnet i fire kapitlér:
St. Olavlosjene, St. Antoniuslosjene, St. Andreaslosjen, St. Mikaellosjen. Ordenen Riddere av Det Hvite
Kors er en høygradsorden med i alt 33.Grader. De grunnleggende ritualer og ordensregler kan spores
tilbake til Fontenay og Clairvaux i Frankrike i årene 1099 – 1118.

Cistercienserklosteret i Fontenay
er et av Cistercienserordenens
munkekloster i kommunen
Montbard i departementet
Côte-d’Or i Frankrike.
Ordenen består av mellom 1450 og 1500 Brødre fordelt på 27 St. Olav losjer i Norge. Alle landets Losjer
bærer navnet Losje St. Olav og med nummer i rekkefølge etter dato for stiftelsen: I Drammen, II Oslo,
III Kongsberg, IV Sarpsborg, V Fredrikstad, VI Halden, VII Moss, VIII Larvik, IX Tønsberg, X Skien,
XI Sandefjord, XII Bergen, XIII Hønefoss, XIV Kristiansand, XV Gjøvik, XVI Hamar, XVII Stavanger,
XVIII Lillehammer, XIX Trondheim, XX Haugesund, XXI Voss, XXII Stiklestad, XXIII Otta, XXIV
Arendal, XXV Steinkjer, XXVI Eidsvoll og XXVII Drøbak.
For å bli medlem i RHK, må man være over 25 år og være nordisk statsborger. Det arbeides for å bringe
Ordenens formål og innhold fram for menn som søker etter verdier i livet sitt, og det stiftes nye Losjer
og verves nye medlemmer. Diskusjoner av partipolitisk karakter eller diskusjoner om religiøse trosretninger innen ordenen er ikke tillatt. Denne ordenen er et lukket samfunn, men den er ikke hemmelig.
Erkelosjen i USA vedtok i 1911 at også kvinner kunne opptas som medlemmer i denne ordenen. R.H.K.
var dermed den første norsk-amerikanske organisasjon som ga kvinner stemmerett. Likestilt med menn
i denne ordenen. De kalles Valkyrjesøstrene. Den 24. november 1953 ble «Losje Valkyrjen» stiftet. De
har 12 losjer, og er ca. 475 medlemmer.
Kilde: Internett, les mer om RHK historien på http://www.losje.org/rhknorden/historie/
14
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Vi går å sløves i en hverdag ….
av vår tidligere Losjebroder Sven Svendsen fra Losje IX.
Melodi ”Lykkeliten”
Vi går å sløves i en hverdag,
Alt blir selvfølgelig og grått,
Selv ting med tyngde og med særdrag
kan vi forminske ned til smått.
Men i St. Olav skal du huske,
Et ord, et menneske, en mann,
En Olavsbror må aldri fuske,
Nei, ærlig, trofast, god og sann.
Å diskutere, snakke, drøfte,
Det blir så ofte tomme ord,
Men minnes du du ga et løfte,
Din neste det er og din bror.
Av alle ytre ting som teller,
Om du har penger, hus og bil,
Her er det indre ting det gjelder,
din sjel vil speiles i ditt smil.
Vi går på møter og forlater
dem med en tro på evighet,
hør Brødre, venner, kamerater
hva vi kan finne, kom og let.
Gå ned å søk i eget indre
hør på din bror og hjelp ham fram.
Alt som er godt, alt som kan lindre,
det bygger liv, det bygger hjem.
Og sammen synger vi i glede,
Her er det smil og velkomstord,
Som lyser veg og som skal lede
En ekte, ærlig Olavsbror.
Nå er vi vekk fra ambisjoner,
En spire som er sådd i kveld
Av godhet, troskap, som forsoner,
Det skaper fred, her i deg selv

St. Olavposten 1/2017
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Nestekjærlighet fører oss til nestekjærlige handlinger
I desember 1979, forøvrig på samme tid som Losje St. Olav XIX, Trondheim ble stiftet, gjestet
Agnes Gonxha Bojaxhiu Norge for første gang. Hun var der for å motta Nobels fredspris.
Men stopp litt nå – det er ganske sikkert få som husker dette navnet. Sier vi derimot Moder Teresa,
så er det knapt noen som ikke har hørt om henne.
Det var ingen velkledd diplomat som entret
podiet da Fredsprisen skulle deles ut, men
en liten uanselig nonne i en enkel kjortel,
laget av det aller billigste tøy som fantes.
Men like fullt hadde hun satt spor etter seg
i verden – spor som aldri kan viskes ut.
Det var ikke uten grunn «Washington
Post» skrev følgende om årets prisutdeling:
«De fleste prisvinnere har vært politikere og
diplomater. Nå og da benytter den norske
nobelkomiteen prisen til å minne verden på
at det finnes mer enn én slags fred, og at det
finnes andre veier til fred enn dem politikerne
velger».
Derfor kom det heller ikke som noen bombe da Moder Teresa ba Nobelkomiteen avlyse den offisielle
festmiddagen til hennes ære. Hun ville i stedet at pengene skulle gå til å bedre de fattiges situasjon.
De utslåtte, de spedalske og de fattigste blant de fattige fikk den kvelden et beløp som gjorde at 15 000
av dem fikk mat.
Prisen, som var på 190 000 dollar, skulle øremerkes bosteder for de som ikke har noe sted å bo, og mat
til de som ikke engang har en skål ris til å mette det daglige behovet.
Den lille, men så utrolig sterke nonnen utstrålte en kraft som var med på å skape en bedre verden for
tusenvis av mennesker. Mennesker som ingen andre ville ta ansvar for, eller langt mindre ha noe med å
gjøre. Hennes blikk var som en boksehanske mot vår materielle velstand. Hun ønsket ingen kjendisoppbygging rundt sin egen person. Hun rettet i stedet fokuset mot verdens mest elendige, og ville derfor
bli identifisert med deres lidelse og deres savn.
Ordensbrødre, verden trenger nestekjærlighet!
Få ord og begrep har et sterkere og mer kraftfullt innhold enn nestekjærlighet. Omsorg for andre og det
å handle ut fra et uegennyttig perspektiv, hvor man ikke kun tenker ut fra egeninteresse og egoistiske
motiv, er både meningsfullt og givende. Et samfunn som er preget av dette er et godt samfunn, og mennesker som er drevet av nestekjærlighet er med å skape en bedre verden.
For et par år siden fulgte vi med i kampen for å overleve for millioner av mennesker på Filippinene.
Supertyfonen «Haisjan» som herjet der, skapte ufattelige tragedier for folket på Filippinene. Hjemme i
Norge og spesielt her i Trøndelag fulgte vi trondheimsmannen Erlend Johannesens kamp mot naturkreftene. Han drev barnehjemmet «Streetlight» for 68 barn i havnebyen Tacloban. Sittende på et tak, der
han, barna og de ansatte klamret seg fast, klarte alle å berge livet. Erlend Johannesens nestekjærlighet
har smittet over på oss alle. En rask innsamling på NRK førte til at nordmenn åpnet sine lommebøker
igjen. På den måten fikk vi være med og bidra med nestekjærlige handlinger.
I den senere tid har vår nestekjærlighet blitt satt på prøve gang på gang. Flyktningestrømmen fra Syria
og andre land ser ut til ingen ende å ta. Daglig blir vi minnet på om at verden holder på å rase sammen.
Da trenger vi medmennesker som tar ansvar og åpner dører og grenser.
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Da blir det enda viktigere at nestekjærlige tanker tar plass i hver enkelt av oss. Det blir viktig å vise i
handling at vi bryr oss. Det er det nestekjærlighet handler om.
En utfordring
På hvert eneste Losjemøte blir vi minnet på hvordan vi skal opptre overfor hverandre som Ordensbrødre og ikke minst om vårt ansvar som forbilder innad og ute i den profane verden. Hver eneste dag
møter vi medmennesker i nød. Ett betimelig spørsmål til deg kjære Ordensbroder: Hvordan forholder
du deg til disse medmenneskene som sitter der med sine pappkrus? Stanser du, eller snur du ansiktet
bort og går videre?
For tre år siden hadde jeg besøk av Broder Truls, en Ordensbroder jeg ønsker å se på som mitt forbilde.
En av dagene han var hos oss, brukte vi i sentrum av Trondheim. En vakker høstdag i trønderhovedstaden, og vi måtte innom Nidarosdomen, selvsagt. Utenfor porten satt en eldre, uanselig mann med sitt
pappkrus. Jeg la min skjerv i koppen og Broder Truls la ned en seddel. Den lille uanselige mannen reiste
seg forsiktig opp og kastet seg rundt halsen på Broder Truls. Der stod vi en stakket stund, mens tårene
rant hos oss alle tre.
Den dagen lærte jeg hva nestekjærlige handlinger betyr.
Jeg vil avslutte med disse vakre og tankevekkende ordene skrevet av den svenske forfatteren Ingrid
Sjøstrand:

Angår det dej kanskje vad jag gör?
Och vad jag tänker?
Angår det mej kanske vad du gør?
Och vad du tänker
Angår vi varandra kanske?
Du och jag och alla vi som råkar leva her just nu
Och som det hänger på hur det ska bli i världen.
Angår vi varandra kanske?
Kanske det ja
Kanske

Broder Peder J. Smehaug,
Kollegium Sirius
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«Traff vi med treffene» på Gran Canaria?
For to vintrer siden startet Losjetreffene i Puerto Rico på Gran Canaria. Pr. 22. februar er fremmøtetallet 75 personer, fordelt på 46 Brødre, åtte Valkyriesøstre og 21 ektefeller/samboere.
Har «treffene truffet», eller foretrekkes heller solbading og strandliv?
Vidar Lunde (tekst og bilder)
«Regnskapet» viser at det er møtt Brødre fra åtte forskjellige Losjer. Valkyriesøstrene representerer tre
Losjer. At treffene arrangeres i Puerto Rico er trolig en av grunnene til at deltakerantallet ikke er høyere.
Noen på kortere opphold i Arguineguin, Playa del Ingles, Meloneras, Puerto Mogan og Maspalomas,
setter seg på bussen til Puerto Rico, men langt fra alle.
Fremtiden
Broder Bjørn Aker fra Losje VII Moss, har vært trofaste deltakere. Hva mener han om treffene og
deltakelsen?
- Jeg syns interessen for treffene er brukbar, men kunne vært bedre. Men vi skal ha forståelse for at det
kommer Brødre nedover på kortere opphold som heller foretrekke å tilbringe tiden i sola.
- Jeg er tilfredsstilt med måten treffene arrangeres. Her treffer jeg nye og gamle kjente.
- Kan noe gjøres annerledes? Burde vi heller møtes til et annet tidspunkt, ja kanskje heller møtes
til en middag litt senere på dagen?
- Jeg har ikke noe i mot å samles til en middag. Heller ikke noe i mot å eventuelt møtes til et annet
tidspunkt enn tilfelle er i dag.
- Tror vel at den som vil komme på treffene, kommer uansett tidspunkt. Det er snakk om å planlegge
og å ha lyst, konkluderer Broder Bjørn

Treffet den 25. januar samlet mange deltakere. Fra venstre: Valkyriesøster Wenche Aker (Losje X Moss),
Broder Kristian Lorås (Losje XXII Stiklestad), Broder Bjørn Aker (Losje VII Moss), Broder Reidulf Hansen
(Losje VII Moss), Vigdis Lorås, May-Britt Arneberg, Broder Svein Arneberg (Losje VI Halden), Gunbjörg
Løvland, Broder Bjørn Løvland (Losje XX Haugesund), Valkyriesøster Olga Kristine Jensen (Losje XII
Haugesund), Broder Egil Fonnes (losje XX Haugesund), Astrid Fonnes, Inger Hansen og Grete Fimreite.
18
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En firkløver som i januar kastet glans over et treff.
Fra venstre Broder Rolf Abrahamsen (Losje IX
Tønsberg), hans kone Wenche Abrahamsen,
Søster Inger Johannesen, Losje Valkyriesøster III,
Tønsberg og hennes mann Broder Ivar Johannesen
(Losje IX Tønsberg)

Etter et hyggelig treff ble Brødrene Arne Skive
(Losje XXII Stiklestad), Jan Johansen (Losje XXII
Stiklestad), Bjørn Aker (Losje VII Moss), Søster
Wenche Aker (Losje Valkyrien X Moss) og Gunnar
Andersen (Losje IX Tønsberg) avbildet.

Storkommandøren mener
Storkommandør Svein Johan Mathisen har noen tanker om treffene:
- Flere og flere Losjebrødre og Valkyriesøstre gjør som trekkfuglene og reiser til varmere
himmelstrøk som Gran Canaria og Tyrkia når det er kaldt her hjemme. De fleste er pensjonister, men
også andre lar seg lokke til sydligere farvann.
- I Puerto Rico har Brødrene og Søstrene funnet en møteplass hvor de møtes hver 14 dag - ut mars
måned, til en matbit og en hyggelig prat.
- Jeg kan ikke si annet enn at treffene er et resultat av et positivt og ekte vennskap som har sin rot i vår
kjære Orden RHK. Et bevis på at et viktig punkt i vår Ordenens formål er oppnådd.
- Jeg ønsker Brødrene på Gran Canaria lykke til videre med sine treff. Selv så treffer jeg fra tid til
annen Brødre i Tyrkia, men her er det mer eller mindre tilfeldig.
Vi fortsetter
Når dette leses, har det vært arrangert ytterligere fire treff. Muligheten for stort fremmøte er til stede.
Uansett fortsetter treffene også neste «sesong» med første treff på restaurant Bahia Playa i midten av
oktober. Informasjon om nøyaktig dato blir å lese i St. Olavpostens høstnummer. Da håper vi på «stinn
brakke» hvor alle er pratesjuke.

På Bahia Playa samles Losjebrødre om vinteren
St. Olavposten 1/2017
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Lyngørporten - Et Brodertreff Til ettertanke,
felleskap og glede!

For 11. gang er Brodertreffet i Lyngørporten historie. Professor Torleiv Elgvin, romfartsekspert
Erik Tandberg, motorsykkelentusiast Erik Holand, Drott Stein Gusdal og Hærmester Sigmund Bell
Rysst engasjerte Brødrene. Vertskap som ved tidligere arrangement var Broder Morten Arnesen og
Losje XXIV Arendal.
Begynnelsen av februar er synonymt med Brodertreff i Lyngørporten hvor vi som vanlig ble bekvemt
innlosjert i luksushus. Fremmøtedagen lørdag den 4. ble preget av gjensynsglede og mye «husker du».
En treretters middag sto på programmet ankomstdagen, en dag da professor Torleiv Elgvin tok oss entusiastisk 2017 år tilbake og kåserte om Jesus og hans familie.
En tur til Mars
Mindre engasjerende var heller ikke foredraget til
sivilingeniør og romfartsekspert Erik Tandberg
som tok oss med ut i «rommet» og lekte med
tanken om menneskets første landing på Mars.
Tandberg vet hva han snakker om etter at han på
direkte norsk TV den 20. og 21. juli 1969, sammen NRKs programleder Jan P. Jansen, dekket
månelandingen til Apollo 11 og steg for steg formidlet astronaut Neil Armstrongs første historiske
steg på Månes overflate.

Teologiprofessor Torleiv Elgvin hadde en interessant
fortellingen om Jesu familie
Brødrene Stein Gusdal og Arne O. Adolfsen (t.h)
har hørt mangt et foredrag i sin mangeårige tid i
RHK. Men da romfartsekspert Erik Tandberg fortalte om muligheten til en tur til Mars, virket det
som om «duoen» virkelig våknet.
20
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Bilder fra Buthan
Kirsti Haugens trio ble et deilig avbrekk før fotojournalist og motorsykkelentusiast Erik Holand
tok oss fotografisk med på en tur til Buthan hvor
han engasjerte oss med sine fengslende bilder fra
et asiatisk monarki i Himalaya som i øst grenser
til Kina og i nord til India. Buthan - et Buddhistisk
land med parlamentarisk demokrati med 700 000
innbyggere og hvor nitti prosent av landets fjelltopper ligger på over 7000 meter. Landet prøvde
lenge å stenge ute utenlandsk påvirkning, men i
1999 opphevet regjeringen forbudet mot å ha TV
og internett.

Fotojournalist Erik Holand fortalte om sin tur til
Buthan og viste lysbilder

Ballistisk bane til Mars
Buthan er et fantastisk fjelland hvor Buddhismen
står sentralt. Landet har utrolig mye å by på både
innen natur, kultur og ikke minst menneskene i
dette spesielle monarkiet som først de siste årene
har åpnet opp for moderne teknologi. (Bildet er
hentet fra Internett)
Rekruttering

Romfartsekspert Erik Tandberg hadde «ladet
kanonene» om natten og søndag fortsatte han der
han slapp på lørdagen. Han fortalte på en fengslende og engasjerende måte om det ufattelige
universet og veien til Mars. Og om menneskets
mulighet til å kjøpe seg en tur ut i rommet. En
ballistisk bane var det mest realistiske for oss i
nærmeste fremtid, noe Tandberg kunne tenke seg
å prøve.

Etter en hyggelig lørdagskveld, startet søndagen
med en solid frokost før nye temaer sto på «kjøreplanen». Drott i Losje XI Tønsberg, Stein Gusdal,
er engasjert i hvordan engasjere nye medlemmer
til RHK. Hans innlegg ga bud om at rekrutteringsarbeidet er godt i gang, men at det fortsatt er mye
å gjøre. Målet om 1500 medlemmer i 2020 bør så
absolutt være et realistisk mål.
Høsten 2017 fyller Erik Tandberg 85 år og er like
fascinerende å lytte til når han forteller om universet og muligheten for at mennesket en dag også
lander på planeten Mars.
St. Olavposten 1/2017
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Veien videre

Hærmester i PLO Kaupang, Sigmund Bell Rysst,
engasjerte deltakerne med sitt foredrag om «Veien
videre». Et opplegg for å få flere Brødre til å fortsette «veien videre» etter 3. Grad. Håpet er at de
tilstedeværende Brødrene tar tankene med seg til
egne Losjer og setter tankene ut i praksis.
For Ordenens vel og Beste

Hærmester i PLO Kaupang, Sigmund Bell Rysst
fortalte om den viktige veien videre og oppfordret
Brødre til å gå videre etter å ha blitt løftet til Ridder.

Dette var siste post på programmet denne fine helgen hvor alle var enig om at Broder Morten Arnesen
og Losje XXIV Arendal hadde gjort en fantastisk jobb også i år. Det var få Brødre som deltok på
Brodertreffet, men alle ønsket et nytt opplegg og treff også neste år med litt mer Losjerelatert stoff.

Broder Morten Arnesen fra Losje XXIV Arendal
var primus motor for årets Brodertreff
22
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sin flotte stemme
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En kaffekopp betyr så mye..
Siden våren 2014 har Brødre i Losje XX Haugesund hatt ukentlige kafetreff.
Hver tirsdag formiddag i Losjeåret møtes stadig flere av våre pensjonister på kafe i Haugesund sentrum
for å få seg en god prat. Det var Broder Einar Baste Osmundsen som først var pådriver for dette flotte
tiltaket: «En kaffekopp betyr så mye...»
Det er alltid en lett og god tone som preger disse sosiale treffene. Mange av Brødrene reiser mye og
har alltid ett eller annet å fortelle om hva de har opplevd . Det prates ellers om løst og fast og smilet og
latteren er aldri langt borte.

Blide Brødre samlet til treff: På bildets venstre side ser vi: Svein Olav Hauge, Ellef Wahlstrøm, Bjørn Sigurd
Thorbjørnsen, Einar Emil Robberstad, Truls Kannelønning og Roald Jostein Thorsen. På bildets høyre side
ser vi: Einar Baste Osmundsen, Arnold Jacobsen og Terje Andersen. Ikke til stede da bildet ble tatt: Trygve
Agnar Midtbø og Leo Johan Jacobsen. (Foto: Trygve Agnar Midtbø)
På siste sammenkomsten før jul i 2016 møtte elleve Brødre opp, så tirsdagstreffet er avgjort kommet for
å bli. Spesielt denne tirsdagen var at vår Losjebroder Arnold Jacobsen, nettopp hadde fått i hende sin
siste skjønnlitterære roman, hans fjerde i rekken siden debuten i 2012. Flere av Brødrene benyttet anledningen til å sikre seg ett signert eksemplar.
Roald Jostein Thorsen
Losje XX Haugesund

Losjebroder og forfatter Arnold Jacobsen (f.1942) har
erfaring som radiotelegrafist, sivilingeniør og forfatter.
Hans nyeste skjønnlitterære roman «Hevn» ble nylig
publisert. Tidligere utgivelser: Uteseileren i 2012, P
erleøyene i 2014 og Perlefolket i 2015.
(Foto: Terje Andersen)
St. Olavposten 1/2017
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Stor fest da «Vossalosjen» jubilerte
I slutten av januar markerte Losje XXI Voss sin 30. åremålsdag med besøk av Storkollegiet og
Drotter fra «fjern og nær». Losjen på Voss vart stifta 24. januar 1987 med Losje XII Bergen som
Fadderlosje, og er fortsatt godt oppegåande.
Kansler Tor-Håvard Brekke (tekst)
Broder Tom Jæger Eriksen (foto)
Fredagen var det invitert til Brodertreff på Smalahovetunet hjå sjølvaste Ivar B. Løne. Her fekk me
servert rykande varme smalahove og eigenbrygga drykk. Etter måltidet vart det så ei omvising der me
fekk sjå korleis ein førebudde smalahove. Me hadde ein hyggjeleg kveld og nokre av dei tilreisande
Brørne fekk servert den lokale matretten for fyrste gong.
Laurdag var det så tid til omvising i den flotte Vangskyrja på Voss frå omkring år 1270.

Drott Knut Mjåtveit Dahl frå vår Fadderlosje XII
Bergen (t. h.), overrekkjer Drott i Losje XXI Voss
Magne Emil Tvedt ei flott gåve.
Storfint besøk
Om ettermiddagen var vår flotte Ridderhall pynta og klar til å ta imot Brørne til Losjemøtet i høve 30års markeringa. Me var beæra med besøk av Storkommandør Svein Johan Mathisen, Storårmann Per
Støyva, Storprelat Knut Olav Sunde, Storstattholder Sigmund Lundal og Vikarierande Storkommandør
Svein Erik Hammer. I tillegg til Drott Losje II Oslo Trygve Jarholt, Drott Losje III Kongsberg Jon
Alvsaker, Drott Losje XII Bergen Knut Mjåtveit Dahl, Drott Losje XVII Stavanger Bjørn Inge Norland
og Drott Losje XX Haugesund Leif Jørgensen. I alt var 49 Brør samla til det historiske møtet.
Besøkende frå Storkollegiet og Drotter. Bak frå venstre: Drott Losje XXI
Voss Magne Emil Tvedt, Drott Losje
II Oslo Trygve Jarholt, Drott Losje III
Kongsberg Jon Alvsaker, Drott Losje XII Bergen Knut Mjåtveit Dahl,
Drott Losje XVII Stavanger Bjørn Inge
Norland og Drott Losje XX Haugesund Leif Jørgensen. Foran fra venstre: Vikarierende Storkommandør
Sven Erik Hammer, Storårmann Per
Støyva, Storkommandør Svein Johan
Mathisen, Storprelat Knut Olav Sunde, Storstattholder Sigmund Lundal.
(Storseglbevarer Roar Svendsen var
ikkje til stades da bildet blei teken).
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Eit høgtideleg møte
Vår Drott Magne Emil Tvedt åpna møtet og takka alle dei tilreisande Brødre for at dei hadde teke
turen til Voss. Det vart på møtet lest for fire nye kandidater for tredje gong og Drott kunne med glede
meddele at vår Losje i jubileumsåret no ville telje over 50 Brødre. Broder Henning Hegbom blei tildelt
Ordenens 25-års Hederstegn av Storkommandør Svein Johan Mathisen. Det vart ein flott og høgtideleg
seremoni og eit fint møte.

Tildeling av 25-års Hederstegn til Broder Henning
Hegbom (midten), Drott Magne Emil Tvedt (t.v.) og
Storkommandør Svein Johan Mathisen.
Ein fin kveld

Heider og blomsterhelsing til Losje XXI Voss sin
første Drott og Charterbroder Ivar Herre.

Om kvelden blei det servert festmiddag på Park Hotell Vossevangen. Drott Magne Emil Tvedt ynskte
velkomen før han gav ordet til Broder Odd Henry Hommedal som leia oss gjennom middagen. Det vart
mange flotte taler og me hadde også gleda av og heidre tre av våre Charter Brødre denne kvelden: Broder Ivar Herre, som var vår fyrste Drott, Trygve Kyte og Sigfred Samlanes som og var med på stiftinga for
30 år sidan. Under middagen fekk me og eit minnerikt musikalsk innslag av Karen Fadnes Brattebø.
Ho trylla fram nokre fine tonar saman med medbrakt pianist.
Losje St Olav XXI Voss ynskjer å takke alle som var med oss denne helga, og for helsingar og gåver me
fekk. Det vart ei fin markering og me gleda oss over å ha vore vertskap for Dykk.
Hird Losje XXI Voss. Bak
frå venstre: Ytre Losjevakt
Geir Nesheim, 1. Skutilsvein
Roar Sund, Kantor Kjell
Einar Almeland, Skald Alf
Normann Dirdal, Indre
Losjevakt Jostein Lothe, 2.
Skutilsvein Leif Øvsthus.
Foran frå venstre: Kansler
Tor-Håvard Brekke, Jarl Sigfred Samlanes, Drott Magne
Emil Tvedt, Lendermann
Nils Frode Nesheim og Skattmester Arnt Olav Ringheim.
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Nye Brødre
Nye Brødre fra forrige nummer fram til 15. februar 2017
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Etternavn

Fornavn

Losje

Andrå

Stian

Losje St.Olav XVI Hamar

Bentsen

Terje Steffen

Losje St.Olav II Oslo

Borgås

Finn-Morten

Losje St.Olav VII Moss

Gjeraldstveit

Ørjan

Losje St.Olav XXI Voss

Grødem

Steinar

Losje St.Olav IX Tønsberg

Hagen

Øivind

Losje St.Olav XXVII Drøbak

Haugberg

Arne

Losje St.Olav XXII Stiklestad

Hogstad

Stig

Losje St.Olav XIX Trondheim

Jevne

Ole Jørgen

Losje St.Olav II Oslo

Lein

Odd Arve

Losje St.Olav XXII Stiklestad

Myrvollen

Stig

Losje St.Olav III Kongsberg

Mæhre

Frode Sturlasson

Losje St.Olav III Kongsberg

Pedersen

Niels Jørgen

Losje St.Olav XXI Voss

Østergaard

Povl Erik Borup

Losje St.Olav III Kongsberg

Åshol Bekkevold

Martin

Losje St.Olav X Skien
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Frist for stoff til neste
nummer: 1.mai

Brødre som har gått bort
Avdøde Brødre fra forrige nummer fram til 15. februar 2017

Neste nummer
kommer ut i løpet
av juni

Etternavn

Fornavn

Losje		

Død dato

Torp

Karl Oskar

XV Gjøvik

11.12.2016

Norén

Carl Axel

XXIV Arendal 14.12.2016

Pettersen

Gunnar H.	

VII Moss

20.12.2016

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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Dagen i dag
Dagen i dag.
Er en merkelig dag.
Den er din!
Dagen i går slapp deg ut av hendene.
Den kan ikke få annet innhold enn det du alt har gitt den.
Dagen i morgen har du ikke noe løfte på.
Du vet ikke om du kan regne med å råde over den.
Men dagen i dag er det eneste du kan være sikker på.
Den kan du fylle med hva du vil.
Benytt deg av det.
I dag skal du glede et menneske.
I dag kan du hjelpe en annen.
I dag kan du leve slik at noen i kveld er glad for at du er til.
Dagen i dag er en betydningsfull dag.
Den er din.
Skrevet av den danske forfatteren og litteraturkritikeren Georg
Brandes som lærte Ibsen å sette ”samfunnsproblemer under debatt”.

