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Gode Ordensbrødre og Ordenssøstre

Først av alt vil jeg få lov å takke alle Delegater og Sendemenn som deltok på det 
61. Ordinære Riksting i Ordenen Riddere av det Hvite Kors i Norden, denne
gangen på Voss, for særdeles gode bidrag til Ordenens Vel og Beste. Det var
meget gledelig å oppleve at Tinget i helhet ble avviklet i beste Broderånd. Takk
til Teknisk arrangør Losje XXI Voss for prikkfri teknisk gjennomføring. Tusen takk!
De valgte Embetsmenn i Storkollegiet – Kollegiet og medlemmene i de
Risktingsvalgte Komiteer takker for tilliten vi gjennom valget ble vist. Vi skal alle
på vår plass vise oss tilliten verdig - og hver eneste dag arbeide til Ordenens Vel og Beste.
Kompetanseoverføring til de nyvalgte er snart gjennomført og vi er nå operative på alle
Embetsplasser - og i alle Rikstingsvalgte Komiteer.
Personlig er jeg sikker på at vi nå har fattet vedtak som vil styrke vår Orden, og da særlig innen
tydeliggjøring av organisasjonsstruktur, styring og ledelse.
Nå er arbeidet med å finne fred og forsoning viktig for oss alle, slik at vi endelig kan oppnå Ro og
Harmoni i hele vår Orden. Her må alle som direkte eller inn direkte har stått i striden strekke ut en
forsonende hånd, legge bak seg fortidens stridsemner og la disse fra nå være «Vann under Broen».
Covid 19 er dessverre fortsatt «Trollet i esken», og vil mest sannsynlig være akkurat det en periode
inn i fremtiden. Håpet ligger nå i de svært positive signaler vi har fått om at minst 1 velfungerende
vaksine nå er rett rundt hjørnet. Et endelig punktum for dette «Trollet» vil først settes når folk flest
har mottatt vaksine.
På tross av Covid 19, har vi på en sikker og god måte maktet å gjennomføre lokale Losjemøter på
ordinært vis i de fleste Losjer, vi har gjennomført møter i PLO og vi har fått avviklet et 7 – 8 måneders
forsinket Riksting. Vi har gjennomført Drott og Hærmestermøte 2020 slik vi skal ifølge føringer i
Konstitusjonen. Vi har også fått gjennomført nesten all planlagt opplæring, og vi har tatt opp en god
del nye Brødre i vår Orden. Alt dette kan vi takke dere ute i Losjelandet for. Hadde det ikke vært for
at dere lojalt har forholdt dere til sentral smittevernplan og med utgangspunkt i den utviklet egen
plan for egen Losje og fulgt opp de tiltak som der er nedfelt, ville vi garantert ikke fått dette til.
Det er med stor glede og stolthet jeg kan konkludere med at ingen Ordensbroder i vår Orden så langt
er blitt syk med Covid 19. TUSEN TAKK til dere alle for at så er tilfelle.
Vi har dessverre nå en ny bølge med smitte i deler av landet. Ordenes øverste ledelse setter således
sin lit til at Losjens Råd avstemmer sin virksomhet med den reelle smittesituasjon lokalt, og fortsatt
er nøye med sitt smittevernarbeid der aktiviteten opprettholdes.
Nå nærmer Julehøytiden seg for alle, en høytid som for meg har vært den aller fineste av alle våre
høytider. La oss håpe vi kan feire Julen nesten slik vi pleier, der den nærmeste familie deler
Julefreden, gleder seg over samvær, gode samtaler, en god bok eller film, og selvsagt god mat og
drikke i et balansert omfang.  En daglig spasertur i frisk luft for å balansere «det gode liv i matfatet»
er også å anbefale.
Vi håper også at de som ikke har den velsignelsen en nær familie er, blir husket av oss som har det,
og at vi tar en telefon som for slike mennesker vil utgjøre en forskjell.
Å besøke andre er i disse tider vanskelig ut over kjernefamilien, men da er en telefon eller et brev en
god erstatning.
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JULEDIKT 
Den beste gaven i år,  
er egentlig veldig enkel å se,
den er ikke pakket inn i papir
og ligger ikke under et tre.

For den beste julegaven,
den gaven som er mest spesiell for meg
er å kunne være sammen med
noen så fantastisk som akkurat deg

Helt til slutt vil jeg komme med en erkjennelse gjeldende for oss menn i forbindelse med 
Julen:          
Det er fire stadier i en manns liv:

1) Han tror på julenissen.
2) Han tror ikke på julenissen.
3) Han er julenissen.
4) Han ligner på julenissen.

Jeg vil med dette på vegne av Ordenens øverste ledelse få ønske alle Ordensbrødre og Ordenssøstre 
med sine nære og kjære en Fredfylt og God Julefeiring, med et Fremgangsrikt og Fredelig nyttår i vente. 

Med Broderlig Hilsen 
Ordenen Riddere av det Hvite Kors i Norden 
Per Støyva 
Storkommandør 
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ET RESYME FRA RIKTSTINGET PÅ VOSS 24. OKTOBER 2020
Tekst: Storprelat Ivar Sørensen (tidligere Storseglbevarer)
Bilder: Terje Orebråten, Jan Blegeberg, John Roger Midtun

Det 61. Ordinære Rikstinget 2020 ble avviklet på Voss den 24. oktober 2020 etter utsettelsen fra 14. mars 2020. 
På grunn av koronapandemien har det hele tiden vært usikkerhet knyttet til avviklingen av vårt Riksting, men 
forberedelsene utover i året og denne høsten gikk fortrøstningsfullt videre. Med gode forberedelser og et strengt 
smittevernregime både fra RHK og teknisk arrangør, Losje St. Olav XXI Voss, samt fra Park Hotel Vossevangens 
side ble arrangementet gjennomført på en betryggende og god måte. Ikke minst forholdt delegatene og 
Sendemenn seg eksemplarisk til dette. Det er særdeles tilfredsstillende å konstatere at det i ettertid ikke er meldt 
om noen smittetilfeller i tilknytning til arrangementet. Alle deltagerne fortjener honnør for dette.

Et slikt arrangement krever svært mye forberedelser og det er mange involverte i både små og store oppgaver. 
Alle oppgaver er viktige for at et slikt arrangementet skal kunne gjennomføres på en velfungerende og smidig 
måte. Arrangementet foregikk på en teknisk meget god måte i romslige, luftige og gode lokaler. Stor takk til 
teknisk arrangør og alle involverte.

Rikstinget var ellers preget av en meget omfattende saksliste, og som Dirigent for Arbeidsmøtet, var jeg 
selvfølgelig spent på hvordan dette ville forløpe. Men vi klarte å gjennomføre dette med disiplin og saklighet og 
totalt sett på en god måte, og ikke minst i en god Broderånd. Saklige uenigheter vil det alltid være og må 
respekteres, men alle saker fikk sin avklaring. Ikke minst er Storkollegiet fornøyd med at Rikstinget med 
overveldende flertall vedtok et Organisasjonskart for vår Orden som alle nå må forholde seg til, det har vært 
savnet. Organisasjonskartet vil nå inngå som egen del av Konstitusjonen og et av de sentrale styrende 
dokumenter i vår Orden: Konstitusjonens Lov – Organisasjonskart - Legender – Forskrifter.

Fra Protokollen nevnes de valgene som nå er gjort med funksjonstid frem til det neste Riksting i 2023, alle ble 
valgt i 1. valgrunde:

Sak nr. 22: Valg.
Forslag til Embetsmenn og medlemmer av Rikstingsvalgte komiteer fra 2020.
Valgkomiteens Leder, Hærmester i PLO Trøndelagen Arne Karlsen, redegjorde for Valgkomiteens arbeid og leste 
opp forslag til valg: 
Konstitusjonskomiteen Leder, Broder Helge Østvang, redegjorde for deres syn på valgkomiteens arbeid og leste så 
Konstitusjonskomiteens konklusjon.

32.Grad, Storkollegiet:

Storkommandør Per Støyva  
Storårmann Trygve Jarholt  NY
Storstattholder Arne Skive  
Storseglbevarer Åge Brenna NY
Storprelat Ivar Sørensen  Ny rolle
Storkantor Ellef Wahlstrøm  NY
1.Stormarskalk Tor Ole Hanssen NY
2.Stormarskalk Geir Nesheim NY 
Storvokter Gunnar Torp

Losje XXI Voss 
Losje II Oslo   
Losje XIX Trondheim 
Losje XVIII Lillehammer 
Losje X Skien  
Losje XX Haugesund  Losje 
VI Halden Losje XXI Voss 
Losje VIII Larvik 

Ny rolle

Alle valg foregikk skriftlig, og alle ble valgt. De fikk følgende stemmer:
1. Storkommandør Per Støyva ble valgt med 82 % av stemmene
2. Storprelat Ivar Sørensen ble valgt med 83% av stemmene
3. De resterende medlemmene av 32. Grad ble valgt med 89% av stemmene

Valgkomiteen) 
Ole Einar Haugen  Losje XVIII Lillehammer (Valgkomiteen) 
Øystein Sverre Andersson  Losje IV Sarpsborg (Valgkomiteen) 

Alle valg foregikk skriftlig, og alle ble samlet valgt med 84% av stemmene. 
Konstitusjonskomiteen: (4 medlemmer) 
Leder: Kjell Fagerland Losje II Oslo  NY
Tore Bendix Evertsen  Losje XVII Stavanger 
Stein Johannessen  Losje XVI Hamar NY 
Helge Fosholm Bjerke  Losje V Fredrikstad NY 
Alle valg foregikk skriftlig, og alle ble valgt.
Ritualkomiteen: (3 medlemmer)
 Leder: Stein Gusdal  Losje IX Tønsberg 
Åge Berg  Losje XI Sandefjord  NY
Bjørn Ramton Losje XIII Hønefoss NY
Alle ble enstemmig valgt ved akklamasjon.

Revisorer: (2 medlemmer) 
Olav Vegå  Losje II Oslo
Gunnar Jørgensen  Losje XVI Hamar 
Begge ble enstemmig valgt ved akklamasjon.

I tillegg til disse valgene informerte Storkommandør, Per Støyva, om at han hadde utnevnt avgått Storprelat, Knut 
Olav Sunde fra Losje XIII Hønefoss, som ny Første Fader av Norden (ÆFFN). Storseglbevarer, Ivar Sørensen, som 
nå er valgt inn som Storprelat, informerte om at han hadde utnevnt Brødrene Åge Berg Losje XI Sandefjord og 
Roar Svendsen Losje XXV Steinkjer til henholdsvis 1. og 2. Assisterende Storprelater.
Neste Riksting i 2023
På Rikstinget ble det også opplyst at Administrasjonskollegiet har vedtatt at Riksting 2023 legges til Losje St. Olav 
XXVI Eidsvoll. De har ikke arrangert Riksting tidligere. Forslaget ble bifalt med akklamasjon.
Den fullstendige og signerte Protokollen fra Rikstinget er tidligere sendt ut til alle Losjene. For Brødre med 3. Grad 
og høyere er denne tilgjengelig i sin helhet på StyreWeb under Dokumentarkiv C) Grad 3.

SETT INN BILDE 172236, FLAGG
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31.Grad, Kollegiet: Alle er NYE
Overkommandør Per Arthur Leknes  Losje XIX Trondheim 
Overårmann   Tor Gustavsen  Losje XIII Hønefoss 
Overstattholder  Olav By  Losje XXVI Eidsvoll 
Overseglbevarer  Sigfred Samlanes  Losje XXI Voss 
Overprelat   Rolf Solheim   Losje XIII Hønefoss (Valgkomiteen) 
Overkantor   Stein Roar Onarheim Losje XII Bergen (Valgkomiteen) 
1. Overmarskalk Knut Asbjørn Aasland Losje XXV Steinkjer (Leder av Valgkomiteen) 
2. Overmarskalk Ole Einar Haugen  Losje XVIII Lillehammer (Valgkomiteen) 
Overvokter Øystein Sverre Andersson Losje IV Sarpsborg (Valgkomiteen) 

Alle valg foregikk skriftlig, og alle ble samlet valgt med 84% av stemmene. 

Konstitusjonskomiteen: (4 medlemmer) 
Leder: Kjell Fagerland Losje II Oslo   NY
Tore Bendix Evertsen  Losje XVII Stavanger 
Stein Johannessen  Losje XVI Hamar              NY 
Helge Fosholm Bjerke  Losje V Fredrikstad NY 

Alle valg foregikk skriftlig, og alle ble valgt.

Ritualkomiteen: (3 medlemmer)
Leder: Stein Gusdal Losje IX Tønsberg 
Åge Berg  Losje XI Sandefjord NY
Bjørn Ramton  Losje XIII Hønefoss NY

Alle ble enstemmig valgt ved akklamasjon.

Revisorer: (2 medlemmer) 
Olav Vegå    Losje II Oslo  NY
Gunnar Jørgensen   Losje XVI Hamar NY

Begge ble enstemmig valgt ved akklamasjon.

I tillegg til disse valgene informerte Storkommandør, Per Støyva, om at han hadde utnevnt avgått Storprelat, Knut 
Olav Sunde fra Losje XIII Hønefoss, som ny Første Fader av Norden (ÆFFN). Storseglbevarer, Ivar Sørensen, som nå 
er valgt inn som Storprelat, informerte om at han hadde utnevnt Brødrene Åge Berg Losje XI Sandefjord og Roar 
Svendsen Losje XXV Steinkjer til henholdsvis 1. og 2. Assisterende Storprelater.

Neste Riksting i 2023

På Rikstinget ble det også opplyst at Administrasjonskollegiet har vedtatt at Riksting 2023 legges til Losje St. Olav 
XXVI Eidsvoll. De har ikke arrangert Riksting tidligere. Forslaget ble bifalt med akklamasjon.
Den fullstendige og signerte Protokollen fra Rikstinget er tidligere sendt ut til alle Losjene. For Brødre med 3. Grad 
og høyere er denne tilgjengelig i sin helhet på StyreWeb under Dokumentarkiv C) Grad 3.
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STORKOMMANDØRS VELKOMSTTALE TIL RIKSTINGET 2020
Ærverdige – Aktverdige og Ærede 
Riddere og Delegater. 
Det er en ære og en glede for meg som 
Storkommandør at jeg endelig, på solid 
overtid, nå kan få lov å ønske dere alle 
hjertelig velkommen til det 61. Ordinære 
Riksting i Ordenen Riddere av det Hvite 
Kors i Norden. 
HJERTELIG VELKOMMEN TIL DERE ALLE!

Det siste snaue året har vært en meget 
rar, og ikke minst krevende tid for oss alle,
 etter at vi den 12. mars 2020 ble «kjørt
ned» av et uventet angrep av Korona-viruset. Ja ting ble plutselig snudd på hodet, og vårt kjære 
Losjearbeide, med Losjemøter som rosinen i pølsen, måtte stort sett stilles i bero. 

Vi har på tross av den faktiske situasjon ansporet Losjene til å holde en viss kontakt med sine 
Ordensbrødre i egen Losje, noe dere har respondert veldig fint på. Tusen takk for det. 

Vi er nå endelig i gang igjen med Losjemøter i de Losjer som har lokaliteter som gjør det mulig å holde seg 
innenfor gjeldende pålegg i smittevern-veiledere fra sentralt og lokalt hold, og som har tilgang til 
Ridderhaller. Det vil jeg også få takke for, da et Losjeliv uten forbrødring og møter blir fattig. 

Til dere som ikke har tilgang til Ridderhaller eller av andre årsaker har valgt å utsette møtene vil jeg si: 
Forsøk å holde kontakt på telefon, nett og ved utsendelser av oppbyggende stoff til deres Ordensbrødre i 
egen Losje.  Vi ser håpefullt snart enden av denne surrealistiske situasjonen, da rapportene rundt vaksiner 
er oppløftende.

Derfor er det nå så inderlig godt endelig å kunne se dere alle samlet her i dag til tjeneste for Ordenen RHK, 
med et ærlig håp om at vi snart kan åpne for full drift i alle våre Losjer i RHK. 

Vi tar selvsagt Smittevernarbeidet på alvor også under dette møte. Så jeg håper alle Delegatene har 
reflektert over innholdet i den tilsendte Smittevernveilederen for dette arrangementet. Vask hender – 
Hold avstand - og bruk sunn fornuft, så går nok dette helt fint.

Dette Rikstinget er mildt sagt et meget viktig møte for vår kjære Ordens fremtid. 
Vi skal sammen beslutte mange viktige saker som er fremmet 
og behandlet etter Loven gjennom Drott og Hærmestermøte, 
og som nå skal finne sin endelige avgjørelse, en avgjørelse 
som vi håper vil være til Ordenens Vel og Beste.

Nå vil sikkert noen av Delegatene mene at vår agenda på 
dette Rikstinget er for omfattende, ja det er mange viktige 
saker, og grunnen til det er at vi som sitter som valgte 
Embetsmenn i Storkollegiet i mange år har sett og følt på 
kroppen at en helt nødvendig klargjøring av Ordenens 

Organisasjon – Styring og Ledelse og rendyrking av Lovens tekst, må komme opp til en endelig beslutning. 

De aller fleste saker som legges frem til beslutning er resultatet av de problemer vi har avdekket i forhold 
til Konstitusjonens tekst, opp mot vår oppgave med å lede vår Orden etter våre gjeldende 
styringsdokumenter. 
Vi valgte å løse dette ved å samle meget kompetente Brødre for å utrede de sakene vi har valgt å fremme. 
Dette er løst gjennom meget nøyaktig og særdeles dedikert arbeid fra mange kompetente Ordensbrødre 
fra det ganske land med lang fartstid. Som gjennom utnevning og deltagelse i forskjellige Arbeidsgrupper 
har utredet sakene de har mottatt etter eget Mandat gitt av Storkommandøren. 
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Jeg kan få informere Delegatene om at alle de innstillinger vi har fått fra våre Arbeidsgrupper i denne 
prosessen, uten unntak, er tatt inn som kjerne i våre forslag til Konklusjoner og Vedtak i den enkelte sak. 
Derfor er det på sin plass, fra Hjertet, å takke alle de som her har gitt gode bidrag. TUSEN TAKK til hver især.

Vi tror ærlig på at slike HELT nødvendige tydeliggjøringer, om de får tilslutning, vil gjøre sitt til at de valgte 
Embetsmenn i Storkollegiet, Kollegiet og i de Rikstingsvalgte Komiteer i fremtiden kan føle seg trygge og 
komfortable i sine Embeter og på sine Poster, om deres beslutninger er tatt overensstemmende med vår 
Konstitusjon i 3 deler, våre Ritualer og gjeldende Rikstingsvedtak. 

Videre vil kloke vedtak her i dag bidra til at de uformelle maktstrukturene som dessverre eksisterer i vår 
Orden i dag, i fremtiden ikke vil kunne påvirke eller så tvil om de vedtak som Ordenens øverste myndighet, 
Rikstinget, og mellom Riksting, Storkollegiet, Adm. Kollegiet og Kollegiet måtte vedta.

Det er gjennom demokratiske fora, som Rikstinget er, vi kan fatte beslutninger på vegne av alle. Noen vil 
føle at de har «tapt sin sak», mens andre mener de har «vunnet sin sak». Dette er det prinsipp som det 
sittende Storkollegiet har forsøkt å etterleve, ved å forholde seg til Konstitusjonens Lov.

Vi har tidligere behandlet alle sakene, med ett unntak på, Drott og Hærmestermøtet, slik Loven krever. 
Dette er en henstilling fra Storkommandør om at dette Rikstinget gir en midlertidig tillatelse til å benytte de 
nye Ritualer i Gradene 19 til 30 - dette etter hvert som de ferdigstilles av Lærerkollegiet, og deretter er 
behandlet i Ritualkomiteen – Konstitusjonskomiteen og Storkollegiet. Disse Ritualer vil vi deretter benytte 
frem til Rikstinget 2023, der de i henhold til Loven må godkjennes.

Vi har alle gjennom Drott og Hærmestermøtet 2019, hatt mulighet til å uttale oss i de fremlagte saker til 
dette Riksting. Vi håper derfor at, dersom det ikke er noen nye vektige momenter til de enkelte saker, ikke 
ønsker taletid til disse. Vi har begrenset tid på dette Arbeidsmøtet, og vi håper at Delegatene kan tilslutte 
seg dette.

Jeg ber ydmykt alle i forsamlingen om å tenke – tale og handle i Beste Broderånd i dag, og i all fremtid, og 
at vi som Ordensbrødre i enhver situasjon søker å fremme Harmoni og kjernen i «Broderskapets bud», slik 
vi alle er opplært til å handle som Ordensbroder i vår Orden. 

Å snakke- eller skrive nedsettende om en annen Ordensbroder, er dessverre et tydelig tegn på at den som 
ytrer seg slik, har en lang vei å gå før han forstår den virkelige kjernen i det å være en God Ordensbroder.  

HUSK: Vi er alle mennesker med feil og mangler og derfor trenger vi alle i mer eller mindre grad våre 
medmennesker - og ikke minst våre Ordensbrødres tilgivelse og støtte.  

Derfor, vær Ærlig – Trofast og Sann  
Uenighet i saker frem til lovlig vedtak er gjort, er også i vår kjære Orden helt greit, men da med en 
krystallklar forutsetning om at det i skrift og tale skilles konsekvent mellom SAK og PERSON. 

Vi MÅ nå finne endelig Ro og Harmoni i hele vår Orden, og la de som er valgt av sine likemenn til å styre, 
nettopp få lov til det, og da uten noen form for obstruksjon, så lenge de fatter sine vedtak 
overensstemmende med våre styrende dokumenter og vedtakene er til Ordenens Vel og Beste.

Storkollegiet fremmer ellers alle sine saker ENSTEMMIG til Rikstinget, noe som burde fortelle Delegatene at 
Ordenens øverste Ledelse setter Ordenens Vel og Beste i forsetet, uansett Rang og Stand, i alle saker.

Når det gjelder valget senere i dag vil jeg understreke at den Rikstingsvalgte Valgkomiteen er et 100 % 
suverent organ, og de fremmer sitt forslag til nye Riksembetsmenn i 32. og 31. Grad og medlemmer i våre 
Rikstingsvalgte komiteer først til Drott og Hærmestermøte, deretter tar de innspill fra Losjelandet, og 
fremmer så sitt endelige forslag i god tid før Rikstinget. Og de velges så formelt av Rikstinget. 

Dette innebærer at vi heller ikke på dette Rikstinget vil godta noen form for Kampvotering eller 
Benkeforslag. 

Jeg vil avslutningsvis igjen be om at vi avvikler dette Rikstinget i den beste Broderånd og at våre 
beslutninger til slutt vil være det som skal til for å skape Ro og Harmoni i hele vår Orden.

GJØR RETT - FRYKT INTET!

Godt møte!

Per Støyva 
Storkommandør

N

V O

S
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Rikstinget 2020 
på Voss
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DET IDEOLOGISKE FOREDRAG VED ÅPNING AV RIKTSTINGET PÅ 
VOSS 24. OKTOBER 2020 

Høyverdige Storkommandør, Ærverdige 
Riddere, Ærede Sendemenn, Brødre Riddere!

Jeg vil åpne med en liten historie fra virkeligheten. En 
god venn og Ordensbroder Johnny Thorin hadde flyttet 
fra Tønsberg til Trondheim. Jonny var mangeårig 
medlem i Losje IX Tønsberg og var denne Losjes Drott i 
flere år. 
Tønsberglosjen var vår fadderlosje, og slik ble det 
knyttet sterke bånd mellom disse Losjene den første 
tiden. Johnny var gift med Gerd, trønderjente og svært 
aktiv i Losje Valkyrjen. Da de begge ble pensjonister, 
valgte de å flytte til Trondheim. 

Hus ble solgt og hus ble kjøpt, men midt oppi dette fikk Johnny ett sår på foten, som etter hvert utviklet seg 
til at det gikk infeksjon i såret og Johnny ble innlagt på sykehus. Det ble så ille at leger bestemte at beinet 
måtte amputeres nedenfor kneet.

Mens Gerd for med flyttelasset til Trondheim, ble Johnny værende på sykehuset i Larvik. Etter en tid ble han 
overført til St. Olavs hospital i Trondheim. Men den negative utviklingen fort satte, og Johnny måtte opereres 
på nytt og på nytt, og beinet ble kortere og kortere. I den tiden besøkte jeg ham ofte, han var deprimert og 
hadde behov for trøst og oppmuntring. Han kom etter hvert ut av sykehuset og ble med på møtene i vår 
Losje, der Brødrene stilte opp for ham på alle måter, rullestolen var ikke til hinder. Men Johnny lengtet 
tilbake til egen Losje og til Tønsberg. Høsten 2009 avtalte Johnny og jeg at vi skulle dra til Tønsberg og være 
der en uke. Vi hadde en fin uke der, med Losjemøte og Brodertreff.

Så kom hjemreisedagen. På turen skulle vi plukke opp min kone, Kari, som var hos min yngste sønn og hans 
familie i Oslo. Der ble vi invitert til lunsj. For å få Johnny på plass i stua måtte vi bære ham i rullestolen. Der 
stod mottagelsen, som bl.a. bestod i to smågutter på 7 og 5 år. Syvåringen forsvant fort fra synet av en mann 
med ett bein, mens femåringen ble stående rett framfor Johnny. Med Johnny plassert i godstolen, sier 
femåringen:

-Hvor er foten din? Johnny ble litt paff, men svarte at den ble kappet av på sykehuset. Neste spørsmål kom
fort: - Hvorfor? -Jo, sier Johnny, - det begynte med et lite sår og så utviklet det seg bare. Så kommer følgende
formaning fra femåringen: - Men, neste gang, - neste gang – må du ha på plaster!

Gode Ordensbrødre! Vi må huske å ha på plaster når vi får sår! Femåringens erfaringer skrev seg nok fra siste 
sommers mange skrubbsår, der mors og fars ansvar, omsorg og kjærlighet var symbolisert i en plasterlapp på 
foten, eller helst på kneet. Jeg vil ikke påstå om det hadde hjulpet i Johnnys tilfelle, hvem vet? I hans tilfelle 
var det klart: Det begynte med et lite sår som utviklet seg til at han måtte amputere. Vi snakker også om 
banesår, noe som fører til et verre utfall. Olav den Hellige ble påført banesår, som førte til hans fall i slaget på 
Stiklestad. Jesus døde langsomt på korset på Golgata.

I livet kan vi ofte oppleve dette, et lite sår kan til sist bli så stort at det fører til amputasjon. Sår kan være så 
mangt, ofte konkret, men svært ofte abstrakt. Vi snakker da som regel om sår på sjelen. Det kommer nok 
som oftest av at noen har såret oss med ord og handlinger av negativ karakter. Det kan være ord som er sagt, 
skrevet eller omtalt av andre mennesker. Det kan ramme oss med stor kraft og slå oss ut i perioder i livet.

Slike ytringer forekommer dessverre også innen vår Orden. Før sammenslåingen på Kongsberg i 2012 
opplevde mange Ordensbrødre både sårende, krenkende og til og med hatefulle ytringer fra sine medbrødre. 
Etter sammenslåingen ble det stille når det gjelder slike ytringer – for en stakket stund.

Side 11 St. Olavposten 2/2020



En ny ledelse ble valgt på Rikstinget på Steinkjer i 2017. Storkommandør og hans kollegium har ført et aktivt 
arbeide for Ordenens vel og beste. Til dette Riksting har Storkommandør og hans kollegium lagt ned, etter 
min mening, et fantastisk arbeid for å rette opp «feila fra i går», med andre ord: å få orden på saker som 
skulle blitt rettet opp for lenge siden. I noen kretser i vår Orden har dette blitt oppfattet som svik mot våre 
idealer, ødeleggende for vår Orden og hvis dette gjennomføres, vil det være slutten på Ordenen Riddere av 
Det Hvite Kors. Rundt saksgangen har det haglet med sårende og krenkende ytringer, ja, også hatefulle 
ytringer.

Men som alltid, en sak har to sider, og i konflikter er det alltid to parter, og som regel taper begge. Kanskje er 
det nå på tide at noen enhver burde gå i seg selv. Skjønt - å gå i seg selv er en skummel affære. Kanskje er 
det ingen hjemme?

Hva skjer mine Ordensbrødre? Har vi glemt formaningene fra symbolgradene? Skulle ikke vi være: - Trofaste?  
- Rettskafne?    - Sanne?

Gode Ordensbroder, har du tenkt over at det er den visdom du er i besittelse av, som til sist gjenspeiler ditt 
liv. - Hvordan du fremstår. - Hvordan du takler forskjellige situasjoner, og hvordan du oppfattes blant dine 
Ordensbrødre.

Det er nettopp dette som er ment, når vi oppfordres til å dra nytte av de lærdommer vi har mottatt i vår 
Orden. Det at forståelse og innsikt bearbeides sammen med den kunnskap vi har opparbeidet og mottatt, på 
en slik måte at vi drar nytte av den. Eller for å si det på en annen måte:  Bearbeidet slik at produktet blir 
visdom og klokskap.

Etter min mening mottar vi vår Ridderlighet nettopp ved å være:

TROFASTE    -                   RETTSKAFNE        -      SANNE

Gode Ordensbrødre! Da er det til slutt hver enkelt Broder som bestemmer fortsettelsen!

Moral, mine Brødre, er den måten vi etterlever gitte lover, regler og normer på! Skulle det da være så 
vanskelig å forstå at disse lover, regler og normer må være riktige og i samsvar med det fundament som vår 
Orden og Konstitusjon bygger på?

Vi må ta i bruk vårt moralske kompass på vår videre ferd gjennom livet! På hvert eneste møte hører vi: La 
sann moral alltid være vårt høyeste formål.

I tillegg må vi ta i bruk plasteret, mine Ordensbrødre. Vi må plastre små og store sår, utvendig og innvendig. 
Plaster som er laget av plikt, ansvar, kjærlighet og omsorg. Vi må hindre at sårene fører til amputasjon. Det 
fortjener ikke vi og ikke vår kjære Orden! Vi har alle inngått en PAKT med Ordenen Riddere av det Hvite Kors. 
Denne pakt består av plikt, ansvar, kjærlighet og tillit.   

Gjennom lange perioder i mitt liv har jeg sunget i sangkor. Det har vært barnekor, skolekor, blandakor og 
mannskor. Det har alltid gitt meg mye; fellesskap, sangglede og en sterk følelse av ytre og indre harmoni. For 
noen år siden måtte jeg kaste inn kortene i Trondhjems mannskor, ikke fordi jeg ikke trivdes, men fordi jeg 
fikk store hørselsproblemer. Jeg hørte ikke stemmene rundt meg, og jeg følte at jeg ikke var samstemt med 
resten av koret. Det var ikke noen trøst at andre sa at de hadde det på samme måte. For meg var det tapet av 
harmoni som ble avgjørende. Samstemtheten var borte for mine ører, - disharmonien hadde tatt over.

I et sangkor er harmoni av stor betydning. Det kan også sies om stemningen ellers i ulike sammenhenger. La 
oss gå tilbake til vår egen Losje og vår Orden. Her oppleves det veldig klart når det er harmoni, på møtene, i 
fellesskapet vi har, i organisasjonen. Og vi merker fort når disharmonien har fått innpass, når uenigheten 
kommer til overflaten, når det snakkes i krokene, og når du føler at nettopp du holdes utenfor. Da kreves det 
ledelse og mot til å finne tilbake til det harmoniske miljø.

Etter min mening består et harmonisk miljø av mennesker som har vilje til å tilpasse seg de notene de har 
foran seg, og holde seg på notelinjene og til sin stemme. Gjør alle det, og i tillegg lytter til de rundt seg og 
prøver å finne den riktige tonen, ja da blir det samstemthet og samklang.             Broder Kantor er opptatt av 
at musikken skal forsterke de gode opplevelsene vi har på våre møter. Det gjør han ved å velge de riktige 
innspillingene vi har til rådighet i det rituelle, og ved å velge musikk som høver til det som fremføres av 
Embetsmennene til enhver tid. Sammen gjør dette våre møter til en harmonisk opplevelse, som maner oss til 
ro, stillhet, ettertanke og samstemthet.

Side 12 St. Olavposten 2/2020



Gode Ordensbrødre! - Vi må begynne å leve etter våre hjerters befalinger. Vi må stanse opp og tenke oss 
om. Vi må prøve å etterleve våre høyeste idealer og vi må prøve å bringe disse ut til andre. Vi må la 
kjærligheten få plass i våre hjerter. Gode Ordensbrødre, vi må begynne med å bli aktivt lyttende.

Å lytte er en god egenskap, ja nærmest en kunst vil jeg si.

 Lytt til meg.

Når jeg ber deg lytte til meg,
og du begynner å gi meg råd
gjør du ikke hva jeg ber deg om.

Når jeg ber deg lytte til meg,
og du forteller meg
hvorfor jeg ikke må føle som jeg gjør,
så tramper du på mine følelser.

Når jeg ber deg lytte til meg,
og du synes du bør gjøre noe
for å løse mine problemer,
så gjør du galt mot meg
hvor merkelig det enn kan lyde.

Kanskje er det derfor
at bønn er godt for noen mennesker,
fordi Gud er taus og ikke gir råd
eller prøver å ordne ting for oss.
Han lytter og tror at du selv kan klare det.

Så lytt til meg – hør hva jeg sier.
Hvis du ønsker å tale til meg
så vent bare noen minutter til det blir din tur,
og jeg lover deg, jeg skal høre på deg.

Kanskje skulle vi skrive oss det råd bak øret.
Og kanskje skulle vi lære oss å lytte noe
mer til hverandre – lytte riktig.

Lytte med hjertet.

Gode Ordensbrødre! Dette var mine ord til dere på starten av en viktig dag for vår Orden. De kom fra 
hjertet! Lykke til med arbeidet til Ordenens vel og beste i dag og i fremtiden!

Voss 24.10.2020

Peder J. Smehaug

Ridder i Senatet RHK Norden
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PRELAT-TANKER

Med stor takk for en fin helg på Voss, sender jeg
 noen Prelat-tanker.
Måtte Broderlig kjærlighet og enighet alltid herske blant oss.

Etter å ha bitt kastet inn i Rikslosjens valgkomite samt å ha 
deltatt på Riksting på Voss, har Skalds ord: 
Måtte Broderlig kjærlighet og enighet alltid herske blant oss
– ført til følgende innlegg:

For de fleste av oss blir det en personlig omstilling når vi 
begynner i en Losje. Vi kommer i berøring med tanker, som 
kanskje har ligget der latent, men som det har vært så behagelig å la ligge der. Kanskje har vi fryktet 
personlig konsekvenser ved å ta dem fram og gjøre noe med dem. I vårt Ordensarbeide må vi hente dem 
fram.

Misunnelse er en vond og vanskelig sak og heldige er de som klarer å heve seg over dette. Uttrykket: Hver 
gang en venn lykkes, er det noe i meg som dør, kan jo stå som et eksempel på hvor vanskelig det kan være. 
Den dagen vi klarer å glede oss over andres fremgang, suksess eller lykke, istedenfor å gå rundt å misunne 
dem, ja, da vil vi få det mye bedre med oss selv. Dette krever at vi klarer å være ydmyke og kanskje tenke: 
Ja, ja, det var ikke min tur denne gangen. Kanskje blir det min tur senere dersom jeg jobber mer med meg 
selv, blir mer positiv, blidere, ja blir en skinnende stjerne blant mine medbrødre og medmennesker. Her 
ligger noe av kjernen til det vi arbeider med inne i Ridderhallen.

Fremelsk det gode i hverandre. I sentrum av vårt Ordensarbeide står ikke Broderen, men selve 
Ordensarbeidet. Ved å tenke: Klarer jeg å tilføre mine Ordensbrødre et utbytte av det jeg bidrar med, da vil 
også mitt eget utbytte øke. De andre Brødrenes utbytte av min innsats vil omslutte meg med kjærlighet.

Vår Orden blir hva vi selv gjør den til, så derfor må vi støtte opp om våre medbrødre – la oss oppmuntre 
hverandre. Snakk oppløftende og ikke nedlatende om din Ordensbroder. Da vil vi bli møtt med en 
kjærlighet i beste Broderånd. Enighet vil bli en naturlig del av vår måte å omgå hverandre på.

Vi har høytidelig lovet å adlyde vår ledelse i alle deres lovlige og rettferdige handlinger og slik være 
oppbyggende og ikke nedbyggende i alle våre handlinger så vel i vår Orden som ute i den profane verden.

Slik vil vi bli en stjerne blant våre medmennesker.
Med Broderlig Hilsen
Rolf Solheim
Overprelat
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FRA DROTT- OG HÆRMESTERMØTE 25. OKTOBER 2020

Årets Drott- og Hærmestermøte ble arrangert på Voss dagen etter Rikstinget 
2020

Storkommandør Per Støyva ønsket 
velkommen til årets D&H møte og 
håpet på et godt møte i god 
Broderånd. 

(Se egen sekvens i bladet).

Ord for Hjerte og Ånd 

Storprelat Ivar Sørensen fremførte 
dagens åpningstale for 
Hjerte og Ånd. 

(Se egen sekvens i bladet.)

Presentasjoner

Følgende ble presentert for de 
tilstedeværende.

Leder av Konstitusjonskomiteen, Kjell Fagerland.
Leder av Ritualkomiteen, Stein Gusdal
Storkollegiets Embedsmenn
Kollegiets Embedsmenn
Ordenens Revisorer

Presentasjon av Profilhåndboken.

Broder Roar Svendsen orienterte om fremdriften med Profilhåndboken og sa at den var klar om ikke lenge 
og ville da bli lagt ut på StyreWeb og Gnist, da under 1. Grad (opplæring).

St. Olavposten.

Det ble orienterte om at Ordenens Kanselli nå skulle være ansvarlig for St. Olavposten, det ble satt frem 
ønsker om å levere stoff, dette skal sendes til St. Olavposten, rhkposten@losje.org. Drott i Losje XVII 
Stavanger Terje Høiland lovte å lage noe stoff omkring dette med elektroniske møter. Representant for Losje 
XIV Kristiansand, Torgrim Nordgarden, meldte seg også til å bidra. 

Rekrutteringskomiteens orientering.  

Dette var dagens hovedtema da rekruttering vil bli kommende Rikstingsperiodes hovedsatsningsområde. 
Leder Trygve Jarholt orienterte om arbeidet så langt og om tanker og ideer fremover. 

Det virket som at alle tilstedeværende 
syntes at dette var både viktig og at det 
som ble presentert var gode og flotte 
tanker. Det vil bli møter i alle regioner i 
løpet av det første halvåret slik at de 
valgte rekrutteringsansvarlige i hver Losje 
vil bli oppdatert i måten det er tenkt 
gjennomført på, første samling blir i 
Trøndelag lørdag 14. nov. 2020 og deretter 
vil det gå slag i slag.
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Veiledning for Kompetanseoverføring.

Det var Storkommandør som var ansvarlig for dette punktet og han presiserte at ved skifte av Embedsmenn 
er det den avtroppende Embedsmanns plikt å overføre sine kunnskaper om utøvelsen av jobben som 
Embedsmann i det aktuelle Embete til sin etterfølger slik at den nye er fri å starte med blanke ark. Han ønsket 
også at før hvert møte burde det være trening for Embedsmennene, da det er meget viktig at 
Embedsmennene utfører jobben de er satt til å utføre i henhold til Ritualene. Dette er viktig for at det skal bli 
gode møter. Det ble også fremhevet at hvis en Embedsmann ikke kan møte så må han skaffe stedfortreder i 
god tid slik at han kan få satt seg inn i Ritualene og hva som skal skje på møtet. 

Smittevern, oppdatering og erfaringer. 

Smittevernleder Bjørn Ramton snakket om temaet smittevern og erfaringene på hvordan vi i Ordenen har 
håndtert dette. Det har vært god respons og i det vesentlige er lokale Smittevernplaner på plass, men fortsatt 
er det noen Losjer som ikke har kunnet avholde møter.

Sikkerhetsinstruksen/erfaringer

Sikkerhetsleder Bjørn Ramton oppsummerte tiden fra Sikkerhetskonvolutten ble utlevert for et par år tilbake 
og frem til i dag, han var ikke fornøyd med responsen på det utsendte testvarsel, kun et minimalt antall Losjer 
hadde besvart dette tilfredsstillende.

Konstitusjonskomiteen orienterer

Nyvalgt Leder av Konstitusjonskomiteen, Kjell Fagerland, fikk ordet og startet med å takke for tilliten på vegne 
av de andre i komiteen, Tore Bendix Evertsen, Stein Johannessen, Helge Fossheim Bjerke og seg selv. Han 
fortsatte med å si at komiteens oppgave er å overvåke Ordenens arbeide, det konstitusjonelle, det 
seremonielle og det administrative på en skånsom og broderlig måte. Og at komiteen kan benyttes i 
tolkninger av Konstitusjonens lov og forskrift og komme med forslag til endringer av forskriftene overfor 
Administrasjonskollegiet. Han mente at de ikke skal produsere egne saker og at de skal være behjelpelig ved 
tvister og misforståelser både lokalt og sentralt. Han avsluttet med å si at komiteen ser fram til å løse deres 
oppgaver.   

Senatet (FÆOR) orienterer

Utgår da FÆOR ikke var til stede.

Ritualkomiteen orienterte.

Leder av Ritualkomiteen, Stein Gusdal, orienterte om hva komiteen ville prioritere fremover og at det måtte 
sendes ut orientering om hvordan det med endringer i Ritualene ut fra orientering på RT skal gjennomføres. 
Her ble det sagt at hver Losje måtte stryke og lime litt i dagens Ritualbøker da det på nåværende tidspunkt 
ikke ville bli trykt nye bøker, men en orientering om dette ville komme.

Orientering fra Adm. Koll./Kanselliet
Storstattholder orienterte om medlemsutviklingen siste år, det var ikke bare positiv lesning men det lille 
positive er at antall utmeldte hadde gått noe ned det siste året og årsaken til nedgang i medlemsmassen 
beror på to ting, døde og ekskluderte har gått noe opp og så har dette med Koronapandemien gjort at vi har 
vesentlig mindre tilgang.

Videre ble det orientert litt om regnskap pr. 3. kv. 2020 da spesielt opp mot budsjett og der ble det opplyst at 
vi er godt i rute, det forventes ingen store avvik på bunnlinjen i forhold til budsjett.

FRA DROTT- OG HÆRMESTERMØTE 2020 forts.
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FRA DROTT- OG HÆRMESTERMØTE 2020 forts.

Innkomne saker fra Losjene    
Det hadde kommet inn 2 saker, begge fra Losje IX Tønsberg.

1. Riktig bruk av Embetsantrekk/Arbeidsantrekk i møter i St. Olav og PLO møter.
Her orienterte Drott Helge Rivelsrud Losje IX om bakgrunnen for at de ønsket dette belyst. Møteleder
forklarte noe om hvorfor Embedsmennene brukte det antrekket de gjorde likeledes Embedsmennene i
PLOene når de er på møter i andre PLOer eller Rikslosjen og at det var deres Embetsantrekk og at det var
naturlig ble brukt. Det ble litt meningsutveksling og forslagsstiller sa seg fornøyd med det som kom frem.

2. Bedre utnyttelse av engasjerte og dedikerte Brødre ved at de samtidig kan bekle Embeter både i St. Olav
Losjer og i PLOer.

Også her orienterte Drott Helge Rivelsrud i Losje IX om bakgrunnen for forslaget. Her ble det fortalt fra 
møteleder at det er mulig å ha Embeter i både St. Olav Losjer og PLOer samtidig, men at disse Embetene ikke 
skulle være av en slik art som gjør at samme person havner i 2 Råd samtidig. Forslagstiller tok denne 
opplysningen til etterretning.

Oppsummering og Storkommandørs avslutningsforedrag.

Storkommandør fikk ordet og takket for oppmøtet til dette D&HM-møtet og oppsummerte både D&HM-møtet 
og delvis Rikstingsmøtet dagen i forveien. Han syntes at begge møtene hadde blitt ført i en God Broderånd for 
Ordenens vel og Beste og at stemningen hadde begynt å få en god harmonisk tone, noe som
vil borge for et godt, konstruktivt og harmonisk samarbeid i tiden som kommer.

Til slutt takket han igjen for fremmøtet og ønsket alle vel hjem.

Arne Skive
Kansellisekretær, referent 
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STORPRELATS TALE PÅ DROTT- OG HÆRMESTERMØTET 2020

For Hjerte og Ånd v/Storprelat Ivar Sørensen

Høyverdige Storkommandør og Gode Ordensbrødre!

Som nyvalgt Storprelat vil jeg få takke for tilliten til å bekle dette 
viktige Embete i vår kjære Orden. 

Så må vi først og fremst gratulere Ordenen Riddere av det Hvite 
Kors og hverandre med at vi faktisk har klart å gjennomføre det 
61. Ordinære Riksting her på Voss denne helgen! I disse tider er
mye uforutsigbart, men endelig kan vi puste lettet ut!

På dette Riksting har mange viktige saker for vår Orden på 
demokratisk vis fått sin avgjørelse. Alle Brødrene er selvsagt ikke 
like fornøyde og fortsatt er det utfordringer. Og noen føler seg 
tråkket på tærne, men en får ikke forandringer eller utvikling 
uten at noen «taper» noen slag. Men det må ikke bety at man 
mister respekten for hverandre.  

Hva skjer i en organisasjon som hele tiden bruker tid på å krangle og det pågår over lang tid? Jo, da kan det til 
slutt egentlig ikke bli så mye å krangle om, for da kan organisasjonen være ødelagt. Det har jeg erfaring med i 
min tid som profesjonell statsautorisert revisor og rådgiver for mange selskaper, familieselskaper og andre 
nære relasjoner og advart mot nettopp dette at oppbygde verdier kan forsvinne raskt når en mister fokus på 
det som skaper verdier. 

MEN: forhåpentligvis kan vi legge dette bak oss og glemme tidligere stridigheter og heller tenke at det er 
kjekt å treffes og tenke at uenighet kan være kimen til en god prat og meningsutveksling. Nå tenker jeg at vi 
alle må se fremover og gi de styrende organer full støtte til det viktige arbeidet som nå ligger foran den nye 
ledelsen, uten alt det ståket og krangelen som har stjålet tid og energi i rikstingsperioden 2017 – 2020 og 
mange år før det!

Så hva bør skje fremover nå?

For meg i denne talen er det aller viktigste å få frem at det er mulig å få til følgende:

FORSTÅELSE – LOJALITET - FORSONING

FORSTÅELSE:

For å få en forståelse for hverandre er første betingelsen at vi kan lytte og er villige til å lytte til hverandre. 
Dette krever respekt for hverandre og hverandres oppgaver. Dette kommer ikke av seg selv, men må bygges 
opp gjennom Broderlig samvær og felles opplevelser. Da gir det grobunn for å bli godt kjent med hverandre, 
noe som igjen skaper gode tillitsforhold. Dette er jo selve fundamentet for vårt Broderskap. Men vi kan ikke gi 
en slik forståelse forrang for saklige og velbegrunnede overveielser og til slutt styrende vedtak i vår Orden. 
Forståelse betyr for meg at vi skal få kjennskap til hverandre og at vi skal være lyttende til hverandre, men 
ikke alle kan få det som de vil eller bli tatt hensyn til. 

LOJALITET:

Hva er lojalitet? I RHK forplikter vi oss til å være lojale mot våre overordnete Embetsmenn, dvs. i 
Grunnlosjene og mot Ordenens øverste Ledelse. Vi må bygge vår lojalitet i tillit til at våre overordnete 
Embetsmenn arbeider i tråd med Ordenens Konstitusjon og nedfelte Ritualer.

Lojalitet må vi først og fremst ha til våre nærmeste og i vår forbindelse mot den lokale Losjen. Men vi må 
være forsiktig mot å binde oss opp til uformelle krefter som ikke driver sin virksomhet i åpne fora. Her må vi 
faktisk være på vakt!
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STORPRELATS TALE PÅ DROTT- OG HÆRMESTERMØTET 2020

FORSONING:

Forsoning er nødvendig for å kunne gå videre i denne flotte organisasjonen som heter Ordenen Riddere av det 
Hvite Kors i Norden, hvor vi alle vil hverandre vel!? Noen ganger de siste årene, gjennom egne opplevelser, 
men også noe som jeg har lest meg til om bråk «på toppen» i RHK gjennom veldig mange år, så har jeg faktisk 
begynt å tvile på sannheten i denne setningen: I RHK finner du Brødre hvor alle vil deg vel! I hvert fall 
praktiseringen av dette.

For meg er det ikke slik at jeg krever noen beklagelse for gale ting som har skjedd. Heller ikke mener jeg det er 
riktig for egen del å beklage noe jeg har gjort, men som jeg mener har vært riktig å gjøre i en rolle en er satt 
til. Slik er det vel med oss alle?

Hvordan kommer vi oss gjennom personlige motsetninger?

Et lite visdomsord av Lao-Tse: Sterk er den som overvinner andre, men veldig er den som overvinner seg 
selv. Dette kan være en tanke for å kunne komme andre i møte i stedet for å fortsette å slåss. Vi må akseptere 
at vi kan ha forskjellig virkelighetsoppfatning og dermed forskjellige sannheter om oss selv og andre.
Forsoning vil noen ganger kunne kreve at vi er i stand til å «glemme» uoverensstemmelser og i stedet tenke 
på hva som vi har til felles og kanskje finne tilbake til hvorfor vi en gang satte pris på hverandre. Det er 
nødvendigvis ikke enkelt, men vi må alle forsøke!

Til slutt hva med FØLELSER?

Følelser er jo viktig i vår Orden. Det er mye i vår Ritualer som er ment å påvirke våre følelser, ikke minst bruk 
av musikk, så når vi sang Ordenssangen ved Rikstingsbanketten i går fikk jeg mange følelser:

Jeg ble rørt av en form for unison klang og følelsen av samhold, følelsen av at nå, endelig kunne vi forenes i 
noe som vi kjenner igjen som et skikkelig oppløftet Broderskap. Faktisk en dragning mot at nå kan en forsones 
med hvem som helst. Ikke i et øyeblikks heftighet, men faktisk i et inderlig ønske om at vi kan komme 
hverandre i møte. Det er ingenting jeg heller vil nå! At vi alle ser etter løsninger på evt. konflikter eller 
personlige uoverensstemmelser. Leter etter det å kjenne igjen noe som jeg har prediket for alle Kandidater 
som søker mot noe mer enn hverdagslige bekjentskaper og som kjennetegner vår Orden: vi er med i et 
Broderskap hvor alle vil hverandre vel!!

Jeg håper at denne følelsen kan henge igjen i oss alle etter denne helgen og takke for at vi har fått lov til å 
være med på noe historisk – noe unikt for vår kjære Orden.

Ikke la forsoningens sødme bare bli noe vi opplever i nær familie eller i ekteskap, - eller i TV-serier. Nei la oss 
tørre å gå inn i oss selv og la de gode følelsene for hverandre få forrang fremfor en lang og seigpinende 
skepsis til hverandre. Slik at vi kan møtes med et godt blikk og kanskje et smil på lur. Jeg mener bestemt at 
dette vil oppleves som noe stort for alle parter.

Sammen med en god replikk og litt humor kan en løse opp mange konflikter!

Som Henrik Wergeland har sagt det: Den skjønneste Jordens blomst er smilet! 

Helt til slutt så ønsker jeg god vakt videre til alle dere Embetsmenn på alle nivåer i vår kjære Orden.

Takk for oppmerksomheten!

Ivar Sørensen

Storprelat
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ADVENT 2020

ADVENT 2020
Vi samles til en stille advent stund
når peisilden knitrer og brenner.
Ser inn i forundringens dype grunn
og tenker på familie og venner.

Ber bønner om helsebot for kropp og sjel
og frihet og fred i verden.
Jeg ønsker dem alle alt inderlig vel
videre på denne ferden.

Eli S. Jansen, losje Valkyrien 8, Hamar

FRA LOSJE VALKYRJEN HØNEFOSS SITT MØTE I SEPTEMBER

Søster Hilde og Søster Inger (i midten på bildet) ble fulgt opp i 2. Grad av 
sine faddere Britt Elayne og Anne Britt En høytidelig og flott seremoni  
15 Losjesøstre var vi i Hallen 
Etterpå var det Søstermåltid med deilig gryte som festkomiteen Else 
Berit og Reidun hadde laget og Anne Britt overrasket med den nydelige 
kaken med ferske multer .

Det ble en fin stund med gratulasjoner og gode ord fra President og 
faddere til de to 2. Grads-søstrene. Dessverre har vi ikke fått hatt noen 
møter etter dette.  Vi hadde gledet oss til å møtes på vårt kjære 
julemøte, men slik situasjonen er nå, med masse smitte med 
Coronaviruset må også dette gå ut i år. Vi må gjøre det vi kan i 
dugnaden for å få bukt på denne virusen. Så får vi inderlig håpe 
vaksinen gjør underverker når den kommer.
Ønsker alle Søstre og Brødre alt godt og så må dere kose dere som best 
dere kan i adventstiden.
Vi tenner lys og sender hverandre varme tanker.

Søsterlig hilsen 
Bente Renna
President 
Losje Valkyrjen Hønefoss
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VI SKAL MØTES (av Hans Olav Mørk)
Vi skal møtes

når dette er over,
ved et bord i en smekkfull kafe,

i en kirke,
i midtgangens vrimmel

mot Guds alter
og det som skal skje.

Vi skal feire
og synge

og le.
Vi skal gi hverandre

et løfte,
at vi møtes

når veien er gått.
Når det mørke og vonde

er bak oss,
når den prøven vi fikk,

er bestått,
skal vi dele det svar vi har fått.

Men alt nå,
vet vi svaret,

vi vet det.
Det å elske hverandre 

er alt,
bære byrder,

når en har for mye,
holde oppe

når noen har falt.
Til å elske,

til det
er vi kalt.
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NYTT FRA LOSJE ST. OLAV V FREDRIKSTAD

Losje St. Olav V Fredrikstad har i høst hatt gleden av å gjennomføre to hyggelige 
Gradhevinger.

7. oktober gikk Brødrene Ernest
Dervishi og Karl Martin Abelsen
opp i 2. Grad.

Fra venstre: Drott Wiggo Krigstad, 
Brødrene Ernest Dervishi og Karl Martin 
Abelsen 

4. november gikk Broder Anders Blomberg opp i 3. Grad.
Fra venstre: Drott Wiggo Krigstad og Br. Anders Blomberg

Losje St. Olav V, Fredrikstad gratulerer!
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LOSJE ST. OLAV XIV KRISTIANSAND ER PÅ VEI OPP!

Tekst: Torgrim Nordgarden, Skattmester i Losje XIV Kristiansand

Når alle gjør sitt beste - så går det godt.
Vi klarte å bygge opp igjen Losje XIV Kristiansand. Ei stund for 2-3 år siden var det mange som falt ut av 
Losjens Brødreliste.  Det var noen ganske få som ble var igjen da saken ble oppe til diskusjon. Skal vi legge 
ned Losje XIV eller hva må til?

Jeg og Drott, Kjetil Tønnesen Lund, hadde et møte i Kristiansand der vi møtte representanter fra Rikslosjen. 
Det var samtaler med Rikslosjen i forkant der vi la frem saken og vi ble enige om å ha et orienteringsmøte. 
Det var et givende møte om sakens problem. Vi fortalte situasjonen og kom frem til et forslag. Vi så på 
muligheter for fremtiden.

Rikslosjen ville støtte oss, mellom annet økonomisk. For det var dårlig med beholdningen, vår husleie var en 
tung bør. Vi ville ikke legge ned losjen og ville yte vårt til at dette skulle bli en lykkelig utgang. Vi satte i gikk 
umiddelbart i gang med å kontakte noen vi mente ville bli nye Losjebrødre. Vi var heldige, for vi traff på 
ildsjeler som ville hjelpe oss. Rent tilfeldig skjedde dette. Det gikk troll i ord med at noen kjente noen som 
kjente noen som kjente noen. Vi fikk etter hvert mennesker som ville være med og som hadde rett spirit for 
saken. Etter alt arbeid og innsats har vi dag kommet i en flott situasjon med 30 brødre. Det er også 
muligheter for at vi blir enda flere. Vi har opplevd noen avgang av diverse årsaker, men så fikk vi inn flere og 
vi ble lykkelige.

Motto: Stå på og ikke gi opp. Det er alltid en eller flere muligheter. Å ha gode venner i Rikslosjen, som ville 
hjelpe oss, var til uvurderlig hjelp. Mang takk!

Fra høyre: Yngvar Knutsen, Frank Normann Johannessen, Michael Røhmer, Svein Ove 
Kvasnes, Henrik Earle Smith, Christoffer Lund.
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NYTT FRA LOSJE ST. OLAV XVII STAVANGER  

Tekst: Kansler Jon O. Gisnås

Gjennomføring av møter
I Losje XVII har vi vært så heldige at vi har kunnet gjennomføre de fleste møtene våre i høst. 
Vi har innarbeidet gode rutiner for smittevern, og har klart å skape den gode følelsen på 
møtene. Vi har også hatt opptak av 3 nye Brødre, og gjennomført gradspassering for to 
Brødre fra 1. til 2. Grad.

Gradspasseringer i Losje XVII
På vårt møte i 2. Grad 15. september, kunne vi løfte to Brødre i Losje XVII fra 1. til 2. Grad av 
vår orden. Disse var Broder Stig Hesjedal og Broder Sven Magne Skjørestad.

Stig Hesjedal Sven Magne Skjørestad

Opptak av ny Broder til Losje XVII
På vårt møte 29. september var vi samlet 25 Brødre
da vi med glede kunne ta opp
Broder Odd Arve Espeland i 1. Grad av vår orden.

Og på vårt påfølgende møte 13. oktober var 22 Brødre samlet, og kunne bevitne opptak av 
to nye Brødre. Brødrene Oddmund Reidar Grundstad og Leif Erik Gunnesdal ble innviet i 1. 
Grad av vår Orden.

Oddmund Reidar Grundstad Leif Erik Gunnesdal
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EN LITEN HILSEN FRA LOSJE XXII STIKLESTAD 
Vi innviet vår nye Ridderhall i Verdal den 25. august på vår Åremålsdag, og vi har etter den tid avholdt 2 
møter til.

Innvielsen av Ridderhallen ble stilfullt utført av Storkantor Roar Svendsen og hans to medhjelpere, 
Forrettende Stormarskalker Knut Aasland og Tor Heimdal.

Ridderhallen har kapasitet til 62 personer, men i disse tider er det nå redusert til 30 personer og da klarer vi 
å overholde smittevernbetingelsene. Ridderhallen er mer intim enn hva vi tidligere er vant til og med det 
lys- og musikkanlegg som er her er vi veldig godt fornøyd.

På de to påfølgende møter har vi gjennomført en Gradspassering for 3. Grad og en Gjeninntredelse av en 5. 
Grads Broder. Slike møter blir litt spesielle med de smitteverntiltak som vi må følge, men våre 
Embedsmenn har utført dette til alles tilfredshet.

Brodermåltidene blir også litt spesielle angående plassering rundt bordet, men stemningen under selve 
Brodermåltidet er som vanlig god og det er klart noe vi har savnet siden nedstengningen i mars i år. 
Vedlagte bilde viser vår nye spisesal og de tilstedeværende ved møte for Gradspassering.

Vi har også et rom der vi møtes for kaffeslaberas, normalt møtes fra 3 til 10 personer og det er åpent fra kl. 
10 til 12 fra mandag til fredag hver uke. Også dette er innrettet i henhold til gjeldende 
smittevernbestemmelser og er et kjærkomment møtested for mange Brødre.

Ønsker med dette alle Brødre en fin Losjehøst, ta vare på hverandre så blir dette bra til slutt!

Med Broderlig hilsen
Birger Skatland
30.09.2020
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ORD ER SÅ MEKTIGE
Tekst: Birger Frantzen

Ord er fantastiske
har du tenkt på det-
man kan kjærtegne med ord
mykere enn hånden
man kan slå med ord
hardere enn med hånden
Ord er så fantastiske
de kan lindre sorgen
og forsterke gleden
ord kan være så flyktige-
i et hjerte
Ord er så mektige
de kan starte en krig
og slutte en fred
ord kan tilgi
men, også så hat
og bitterhet-
Derfor ber jeg deg
bruk ordene godt
bruk ordene rett
men, fremfor alt
-bruk ordene.
Den som eier ordene
kan aldri bli fattig.

Ord som bevisst er sagt for å såre, skaper dype sår innerst i hjertet og vil antagelig aldri gro 
helt.
Dette diktet ble lest med stor innlevelse i vårt møte den 07.10.20 og vi synes dette er noe som 
er aktuelt for alle Brødre i vår Orden og at det gjerne kan komme på trykk i vår kjære St. 
Olavposten.
Med Broderlig hilsen
Losje XXII Stiklestad
Birger Skatland

Side 26 St. Olavposten 2/2020



FORSKNINGSLOSJE I RHK

Gode Ordensbrødre!

Min oppfatning er at kanskje den viktigste suksessfaktoren for å løfte vår Orden videre, er å satse på økt 
kunnskap på alle nivå. 
Skal vi bygge for fremtiden, er det en fordel å ha en dypere forståelse av fortiden, historien, ja vår 
verdiplattform.

Undertegnede har blitt anmodet om å skrive noen ord om Ordenens kommende Forskningslosje. Jeg velger 
således å starte med litt kort historie, som kanskje ikke er like kjent for våre nyeste Ordensbrødre:
Våre utvandrede nordmenn var i det nye land i vest i den stilling, at de kun hadde seg selv å stole på og da 
falt det naturlig for dem å slå seg sammen i en forening med felles gavn.
Våre landsmenn over i Amerika, sammen med de øvrige Skandinavier, dannet således det «Skandinaviske 
Selskap» i året 1857.
Dette «Skandinaviske Selskap» oppløstes imidlertid senere og de forskjellige Skandinavere dannet hver sine 
selvstendige foreninger.
Nordmennenes forening ble benevnt som «Nora». 
Denne forening var i sin sprede begynnelse en lokalforening med medlemmer kun fra Chicago, men den 30. 
juni 1863 ble det besluttet å omdanne foreningen til en hemmelig Orden under navn av «Riddere av Det 
Hvite Kors». 
Samtidig ble det opprettet et sentralstyre - Erkelosjen - og Ordenen fikk en veldig tilslutning blant nordmenn 
i Amerika - underordnede losjer ble stiftet fort vekk i de forskjellige stater.
Skomaker Hans Hansen fra Drammen utvandret til Amerika omkring år 1885 og nedsatte seg som 
skomakermester i Chicago. 
Det var ganske naturlig at Hansen med sin edle karakter ble tiltrukket av den grunntanke hvorpå Ordenen 
bygget sitt arbeide: han ble straks medlem av «Nora» losje av Ordenen R.H.K. og var i mange år dennes 
president. Men, hans lengsel etter sitt uforglemmelige fedreland ble imidlertid for stor og i 1897 vendte han 
tilbake til Norge og bosatte seg igjen i Drammen.
Skjærtorsdag 27. mars 1902 ble losje St. Olav, R.H.K i Drammen stiftet, med Hans Hansen som Ordenens 
stifter. 
Erkelogen (senere Rikslosjen) for Ordenen Riddere av Det Hvite Kors ble etablert den 22. januar 1908 og 
noen år senere selvstendiggjort ved tildelingen av Ordenens Charter. 

Så til den nyere historie:
På det 61. Ordinære Riksting på Voss 24. oktober 2020 sluttet man seg til et forslag om å etablere en egen 
Forskningslosje i R.H.K. Norden. 
En utfordrende oppgave blir å gi oss som er Brødre muligheten til å finne den historiske røde tråd i vår 
historie – noe som lett kan gå i glemmeboken i vår ellers så heftige hverdag.

For at vi skal ta i vare «Den Røde Tråd» og føre Ordensbrødrene frem mot det «Evige Lys», finner man det 
riktig at utdanningen deles opp.
Forskningslosjen vil derfor i første omgang sammen med R.H.K sitt Akademi søke å finne frem i våre arkiver, 
bøker, manuskripter, foredrag, videoer og objekter som historikere, 
forskere og våre Ordensbrødre, biblioteker og universiteter/høyskoler - har søkt i og ivaretatt gjennom 
årene. 
Dette materialet har vår Orden til nå bare så vidt sett på, men vi har begynt å få en forståelse for 
betydningen av disse ved våre Grader 1-18. 

Det tidligere Lærerkollegiet (nå Forskningskollegiet) har samlet inn en del historisk materiale allerede, men 
vi vet også at The Norwegian-American Historical Association har mye dokumentasjon fra tiden i USA.
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FORSKNINGSLOSJE I RHK forts.

Gjennomføringen av Forskningslosjen skal skje i 2 Steg: 

Steg 1. 

Rikstinget besluttet at Leder av et nytt Ordenens Forskningskollegie (tidligere Lærerkollegiet) underlegges 
direkte Storkommandøren og rapporterer således kun til denne og til Riksting.

Steg 2. 

Besluttes først endelig på Ordinært Riksting i RHK tidligst i 2026, og da i tråd med de anbefalinger som 
Storkollegiet legger frem i denne saken for uttale i alle våre Losjer, Senatet, og våre Rikstingsvalgte komiteer 
- i god tid før Drott og Hærmestermøtet i 2025.

Gamle budskap har ofte utgangspunkt i religiøse fortellinger og tekster, men de kan også ha opprinnelse i 
hendinger og opplevelse som er aktuelle i dag.
Ordenen R.H.K. Norden har såldes en krevende oppgave å ivareta når det skal bygges opp en 
Forskningslosje.

Forskningen gjør, ikke minst, at vi søker å finne nye innsikter og innfallsporter til vår Ordenshistorie.

Forskningslosjen i RHK, blir en Losje som i tillegg tar ansvaret for å fremskaffe et godt læremateriell til gode 
Ritualer, basert på egen forskning i Ordenens Symboler, Charter og vår historie både fra Norge og USA.

Med den medlemsmassen vi har i RHK per nå, vil også behovet for å utdanne nye fremtidige Embetsmenn til 
30. Grad på kort tid være tilstede, og her vil Forskningslosjen ha en stor og viktig oppgave i mange år
fremover.

Med Broderlig hilsen,

Bjørn Aasheim

Leder av Ordenens Forskningskollegiet
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NYTT FRA RHK-AKADEMIET

Som jeg skrev i St. Olavsposten 1/2019 utvikler vi, etter oppdrag fra Høyverdige Storkommandør, et 
Akademi i RHK for å støtte søkende brødre i å utvikle sine esoteriske kunnskaper og ferdigheter. Akademiet 
vil derfor fokusere på å kartlegge, oppbevare og formidle kunnskaper som Brødrene kan ha nytte av i sitt 
Ordensliv. Vi vil derfor tilby læremateriell som er tilpasset Brødrenes vandring i vår Orden.

I arbeidet er vi også godt støttet av Ordenens Lærer og etter hvert som den nye Forsknings-losjen utvikles 
ser jeg for meg mange gode muligheter for samarbeid. På samme tid har Covid-19 hindret oss å arbeide så 
mye fysisk sammen som vi skulle ønske, så mye foregår på nettet. Det nye Sekretariatet på Hønefoss har 
også vært til stor hjelp i arbeidet.

En av de sentrale oppgavene vi arbeider med er å utvikle et pedagogisk opplegg, slik at vi etablerer en 
likeverdig opplæring i alle våre Losjer. En annen viktig side av dette er at vi ønsker at det skal bli enklere å 
være veileder, og at terskelen for å bli veileder ikke skal føles for høy og uoverkommelig. Opplegget består 
av Hjelpeheftene for den enkelte Grad, pedagogisk veileder for den enkelte Grad, og gode spørsmål til den 
søkende Broder. Oppleggene har også vært utprøvd i enkelte Losjer i 2020. Høsten 2020 har vi ferdigstilt 
oppleggene for Gradene 10 til og med 14. Våren 2021 vil vi ferdigstille studieoppleggene for Gradene 15 til 
og med 18, og vil da ha etablert en meget god struktur på opplæringen i St. Antonius og St. Andreas-
kapitèlene. Opplæringen i St. Olavs-kapitèlet er allerede bred og god i Losjene, så det har vi ikke prioritert.

Sommeren 2021, hvis Covid-19 utviklingen tillater det, vil vi derfor kunne foreta et taktskifte hvor vi går fra 
nesten bare å utvikle materiell til i større grad å kunne bidra i undervisningen i Provinsiallosjene. I dette 
taktskiftet kan Seglbevarerene og RHK-Akademiets koordinator i den enkelte PLO planlegge og gjennomføre 
opplæringen. Vi har alle koordinatorene på plass, men det er fremdeles behov for noen flere 
studieveiledere i PLOene. Studiekoordinatorene (som også ofte er veiledere) er Ridderne Steinar Bråten i 
PLO Viken, Helge Rivelsrud i PLO Kaupang, Rune Rikstad i PLO Gula, Ola Grenne i PLO Trøndelagen, Thomas 
Magnussen i PLO Borgar og Lars Gudmundsen i PLO Miøsen. Jeg er glad for at disse meget kunnskapsrike og 
dyktige Brødrene har tatt på seg disse oppgavene.

Tekst: Nils Helle, Leder av Akademiet

Side 29 St. Olavposten 2/2020



NYTT FRA RHK-AKADEMIET forts.

Et annet nybrottsarbeid er arbeidet med å utvikle innlegg, foredrag og materiell i St. Olavskapitèlet. Dette 
har vi begynt arbeidet med. Et av disse som etter hvert vil bli tilgjengelig er grundige forklaringer på 
Belæringene i Symbolgradene. Dette skal først og fremst være et hjelpemiddel for veilederne.

Ordenens Lærer og RHK Sekretariatet har mottatt en god del historisk materiale fra Ordensbrødre som har 
tatt vare på historisk materiale som ulike dokumenter, protokoller, avisutklipp og ritualer. Det må rettes en 
stor takk til disse Brødre for deres klokskap i å ta vare på dette historiske materialet. Dette systematiseres 
og skannes av Ordenens Riksarkivar, Broder Terje Orebråten med flere. Etter hvert som dokumentene blir 
registrert vil interesserte Brødre i Akademiet og Forskningslosjen kunne anvende dette i forskningsøyemed.

Læremateriellet i vår Orden er strukturert etter vår gradsstruktur. Graden du står i avgjør derfor naturlig nok 
hvilket læremateriell som er tilgjengelig for deg. Det betyr at du som søker mer informasjon i ditt 
Ordensarbeid kan gå inn på Gnist/StyreWeb og finne materiell der opp til og med den Graden du står i. Der 
ligger etter hvert alt materiellet; hjelpeheftene, spørsmålene til den søkende Broder, pedagogiske opplegg, 
musikk, anbefalt lesestoff og noen videolinker. Når vi med tiden har mer ferdig, vil dette fortløpende legges 
opp på Gnist/StyreWeb.
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NYSGJERRIGHET – EN REFLEKSJON OG BETRAKTNING
Tekst: Terje Høiland, Drott - Losje St. Olav XVII Stavanger

Jeg har latt meg inspirere til å skrive litt om ordet nysgjerrig, (vitelysten, vitebegjærlig, 
kunnskapshungrig, osv.). Ordet har mange synonymer, men for meg er det kraften som er i 
ordet som driver meg frem i min søken. Egentlig blir det grunnlaget for hele prosessen i mitt 
Ordensarbeid.  

Vi leter alle etter noe å fylle livene våre med. Noen av oss er så heldige at vi finner det, andre 
leter forgjeves. Da er spørsmålet om vi leter på de rette stedene? 

Dikteren Helge Torvund skriver i sin bok «Livsfylde», at «det er kanskje ikke kunnskap som en 
tenker på som livsviktig, men heller det å vite litt mer om mange ting som gir livet vårt ekstra 
fylde». Videre sier han, at «når du oppdager noe nytt, blir det tilført en ekstra dimensjon når 
du forstår hvorfor det er slik». 

I mine år i Losjen har jeg fulgt med på Ritualene og Seremoniene. Til tider har de fremstått 
som et vilkårlig handlingsmønster uten åpenbar mening. Det samme gjelder Symbolene våre. 
Ja; jeg ser dem, men det er først når jeg blir nysgjerrig nok til å utforske og utfordre at jeg får 
en dypere glede i oppdagelsen.

Er du her av ren nysgjerrighet? Jeg snakket nylig med en kandidat for opptak i vår Orden. Han 
fortalte meg at det var nysgjerrigheten som drev ham mot vår Orden. Ikke en meningsløs 
«forvedenskap» som vi kaller det på våre kanter av landet, men et oppriktig ønske om å finne 
ut hva det er vi tilbyr, og på hvilken måte dette vil tilføre ham verdi. Det resulterte i en 
spennende refleksjon hvor jeg ble utfordret på noen av de områdene jeg selv har vært 
usikker. Hva er den egentlige verdien som blir tilført meg? Joda, jeg trives sammen med mine 
Ordensbrødre, jeg nyter stillheten i Ridderhallen, og jeg har stor glede av å lede Losjens 
møter. Men – er det noe dypere der, er det noe som påvirker meg som menneske og 
medmenneske, er det noe som gir den ekstra dimensjonen til selve livet? 

I boka «Ord til øyeblikket» - en samling aforismer, skriver forfatteren Erik Lerdahl at «For å se 
det store bildet, må man fordype seg i detaljene». Det er nettopp det vi gjør i Losjen. Vi 
oppdager først det overfladiske, det synlige og hørbare, men når vi ser og lytter med 
nysgjerrighetens krav til fordypning, detaljer og mening; ja da, endelig da, kan vi finne svar på 
de gåtene som skal gi oss den ekstra dimensjonen. 

Når vi lytter til, og utfordrer, de belærende tekster, bryter dem ned i små enheter, setter dem 
opp mot hverandre. Når vi leter etter sammenhengen mellom Broder Skalds ord og Broder 
Kantors musikk. Når vi følger med på de små detaljene i Skutelsveinenes bevegelser. 

Da får jeg tilfredsstilt nysgjerrigheten for denne gang. Heldigvis vekkes den påny til neste 
møte.
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NY BOK: Kongsgården Re i Stod
Vår Ordensbroder Georg Sørhøy, Losje St. Olav XIX, Trondheim har skrevet ei ny bok som er 
publisert denne høsten. Den heter «Kongsgården Re i Stod».
Artikkelen nedenfor, Ynglingene, er en kort presentasjon av boka. Vi tror boka vil ha stor 
interesse for mange Ordensbrødre. 

Ynglingene
Snorre forteller at den første Ynglingen som kom til Norden var Odin. Studier av stedsnavn og gårdsnavn viser 
at Odin og hans følge bosatte seg i Stod (ved Steinkjer) på 400-tallet. Storbritannia (Romersk Britannia) ble 
styrt av Romerriket fra 43 til 410 e.Kr. Folk som bodde i områder rundt Irskesjøen i den tida, hadde enten latin 
eller walisisk som sitt morsmål. 
Odin og hans følge bygde flere gårdsbruk i Stod, og de fulgte en irsk tradisjon med å gi gårdene navn etter 
virksomheten på gården. Nye studier viser at gårdene fikk walisiske eller latinske navn. Disse gårdsnavna 
forteller oss i dag at Ynglingene bygde opp en mønsterstat i Stod med gårder som hadde ulike oppgaver innen 
bl.a. lov og rett, fattigomsorg, sykehus, avfallshåndtering, produksjon av torv, keramikk, klær og medisinske 
urter.
Dette var starten på en meget stor kunnskapsoverføring fra Romersk Britannia til Norge. Mye tyder på at 
deres viktigste oppgave var å kristne landet, og deres religion var Gnostisismen (gnosis betyr kunnskap) som 
skulle formidle kunnskap. 
Området rundt Snåsavatnet og helt ned til sjøen ved Steinkjer ga de navnet, Stod. Stod er et walisisk navn som 
betyr «stat». Hvis vi ser på gårdsnavna og deres betydning (se listen under), så kan vi også oversette Stod med 
«mønsterstat». Her kunne folk komme fra fjern og nær for å motta kunnskaper: «Kom, se og lær»! 
Flere av gårdsnavna finner vi igjen andre steder i landet. Det betyr at kunnskapen spredte seg hurtig, og at 
kongssønner bygde nye kongsgårder som de ga navnet, Re.
Her er ei liste med walisiske og latinske gårdsnavn fra bygdene rundt Snåsavatnet:
Re - Kongsgården 
Reitlo - Lov og rett
Halset - Produksjon av torv
Klæbu - Produksjon av keramikk
For - Produksjon av skinnvarer
Sem - Produksjon av klær
Eli - Produksjon av legemidler
Gust - Sykehus
Hatling - Fattigomsorg
Binde - Mottak av avfall / søppel
Five - Innkreving av skatter
Hundlo - Hestehandler
Høilo - Produksjon av seil
Dæli - Bosted for prester
Agle – Kirke
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NY BOK: Kongsgården Re i Stod forts.
Nedenfor er eksempler fra boka med beskrivelse av to gårdsnavn:

Re - Snåsavatnet og Kvam i bakgrunnen

Hatling - Fattigomsorg 
Det gamle Romerriket behandlet den fattigste delen av befolkningen generelt dårlig. Det var kristne 
innflyttere som kom til Stod og det var nedfelt i den kristne lære (gnostisismen) at en skulle hjelpe nødlidende 
medmennesker. Hatling er ei grend med flere gårder øst for det tidligere kommunesenteret Binde i Stod. 
Norske Gaardsnavne mener første stavelse i Hatling stammer fra tresorten hassel, Hasleng. I den walisiske 
ordboka finnes ordet «hatling» som skrives og uttales identisk med det norske ordet. 

hatling = modest contribution (beskjedent bidrag) - eller - 
hatling = all that a poor person can afford (alt en fattig person kan ha råd til) 

Her bodde ganske sikkert mer eller mindre uføre folk som ikke var i stand til å forsørge seg selv. De som var i 
stand til å bidra med mindre arbeids-oppgaver gjorde det. Hatling finnes ikke som gårdsnavn andre steder i 
Norge, men i Følling (ved Snåsavatnet) er det en gård som har navnet Hatlinghus som vi må anta hadde 
samme formål som Hatling. Det er ikke mange kilometer mellom gårdene så en kan konkludere med at 
behovet for å hjelpe nødlidende mennesker var stort på denne tiden. Stod var neppe noe unntak.

Binde – Mottak avfall / søppel 
Det er ganske oppsiktsvekkende at Stod fikk et system for avfallshåndtering allerede på 400-tallet. I 500 f.Kr. 
ble den første kjente søppelfyllingen i den vestlige verden organisert i Aten i Hellas, hvor datidens lover krevde 
at avfall ble kastet en viss avstand fra byen. I middelalderen økte avfallsproduksjonen i takt med at det ble 
flere mennesker og at de ble mer bofaste. Med byutviklingen i den vestlige verden kom de første, store 
søppelproblemene i Europa, blant annet i London, hvor det ble forbudt å kaste søppel i grøftene i 1388. Det 
var ulik praksis for håndtering av ulike former for avfall og store variasjoner mellom by og land. 
På landet var det fremdeles god plass, og dermed færre problem med avfall, mens det i byene ble stadig 
viktigere å regulere avfallshåndteringen. I Oslo ble mer og mer avfall fjernet fra byen fra 1100-tallet. I Magnus 
Lagabøtes bylov i 1276, ble det bestemt at en ryddesjau av gatene skulle gjennomføres før jul hvert år.
I Stod ble søppelet fraktet til Binde allerede på 400-tallet. Binde som gårdsnavn finnes kun i Stod. Norske 
Gaardnavne har ingen rimelig forklaring på hva navnet Binde betyr. I den walisiske ordboka finner vi ordet, 
«bin». Ordet har latinsk opprinnelse.

bin = bin (søppel) Suffix -de = off, down (vekk, ned) 
Binde ligger ved en liten innsjø som kalles Dyen. Navnet er utledet av «Dy» som er et norsk 
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Hatling - Fattigomsorg 
Det gamle Romerriket behandlet den fattigste delen av befolkningen generelt dårlig. Det var kristne innflyttere 
som kom til Stod og det var nedfelt i den kristne lære (gnostisismen) at en skulle hjelpe nødlidende 
medmennesker. Hatling er ei grend med flere gårder øst for det tidligere kommunesenteret Binde i Stod. 
Norske Gaardsnavne mener første stavelse i Hatling stammer fra tresorten hassel, Hasleng. I den walisiske 
ordboka finnes ordet «hatling» som skrives og uttales identisk med det norske ordet. 

hatling = modest contribution (beskjedent bidrag) - eller - 
hatling = all that a poor person can afford (alt en fattig person kan ha råd til) 
Her bodde ganske sikkert mer eller mindre uføre folk som ikke var i stand til å forsørge seg selv. De som var i 
stand til å bidra med mindre arbeids-oppgaver gjorde det. Hatling finnes ikke som gårdsnavn andre steder i 
Norge, men i Følling (ved Snåsavatnet) er det en gård som har navnet Hatlinghus som vi må anta hadde samme 
formål som Hatling. Det er ikke mange kilometer mellom gårdene så en kan konkludere med at behovet for å 
hjelpe nødlidende mennesker var stort på denne tiden. Stod var neppe noe unntak.

Binde – Mottak avfall / søppel 
Det er ganske oppsiktsvekkende at Stod fikk et system for avfallshåndtering allerede på 400-tallet. I 500 f.Kr. 
ble den første kjente søppelfyllingen i den vestlige verden organisert i Aten i Hellas, hvor datidens lover krevde 
at avfall ble kastet en viss avstand fra byen. I middelalderen økte avfallsproduksjonen i takt med at det ble 
flere mennesker og at de ble mer bofaste. Med byutviklingen i den vestlige verden kom de første, store 
søppelproblemene i Europa, blant annet i London, hvor det ble forbudt å kaste søppel i grøftene i 1388. Det 
var ulik praksis for håndtering av ulike former for avfall og store variasjoner mellom by og land. 
På landet var det fremdeles god plass, og dermed færre problem med avfall, mens det i byene ble stadig 
viktigere å regulere avfallshåndteringen. I Oslo ble mer og mer avfall fjernet fra byen fra 1100-tallet. I Magnus 
Lagabøtes bylov i 1276, ble det bestemt at en ryddesjau av gatene skulle gjennomføres før jul hvert år.
I Stod ble søppelet fraktet til Binde allerede på 400-tallet. Binde som gårdsnavn finnes kun i Stod. Norske 
Gaardnavne har ingen rimelig forklaring på hva navnet Binde betyr. I den walisiske ordboka finner vi ordet, 
«bin». Ordet har latinsk opprinnelse.

bin = bin (søppel) Suffix -de = off, down (vekk, ned) 
Binde ligger ved en liten innsjø som kalles Dyen. Navnet er utledet av «Dy» som er et norsk ord som betyr søle 
eller mudder. Avfall i den eldste tiden var mest organisk materiale etter slakting av dyr. Folk i Stod fraktet 
avfallet med hest til Binde. Der var det folk som overtok avfallet og dumpet det i Dyen. Vi kan anta at Dyen er 
blitt brukt i mer enn 1000 år til lagring av organisk avfall. Forråtnelse krever mye oksygen og prosessen går 
vesentlige senere i vann enn i jord og i friluft. Det er sikkert mulig å finne bein som er 1500 år gammel på 
bunnen av Dyen. Dyen består fremdeles av brakkvann. Ungene blir advart mot bading i Dyen. Den eneste 
fisken som fås er mort som trives i brakkvann. Denne fisken blir kalt «dassmort».

Harald Hårfagre er den første kongen på Re som vi kjenner navnet til. Han bosatte seg på den største og beste 
kongsgården etter at han hadde vunnet over 8 småkonger i Trøndelag. Han styrte Norge i mange år fra 
kongsgården Re i Stod. 
Olav den hellige og Kalv Arnesson ble født på Re og vokste opp der som fosterbrødre. Deres foreldre, Harald 
Grenske og Rane den vidfarne, samarbeidet med Håkon Ladejarl og fikk overta kongsgården.
Boka har mange nye tolkninger av «Sagaen om Olav den hellige» som gir oss ny viten.

Fra Redaksjonen: 
Forfatteren, Broder Georg Sørhøy har velvillig stilt til vår disposisjon flere smaksprøver fra boken i de neste 
utgavene av St. Olavposten, som Håvamål og Clement of Alexandria.
I boken kan du lese mer om Odin, konger, stormenn og andre som bodde på Re. Boka kan bestilles via 
tekstmelding til Georg Sørhøy (90626703). Boka koster kr. 345,- inkl. frakt.
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VI ER STOLTE AV VÅRT SEKRETARIAT PÅ HØNEFOSS
Tekst: Ivar Sørensen, Storprelat
Foto: Bjørn Ramton, Ivar Sørensen

Nå er det straks 1 år siden vi kunne overta lokalene i Løchen-Fogt-Gården i Hønefoss sentrum til vårt nye 
Sekretariat. Det er blitt meget representative lokaler som vi kan være stolte av. Her er det utstilt mange av 
våre museale gjenstander som både er dekorative og interessante å studere nærmere. Ikke minst har vi nå 
et solid og sikkert arkiv med god plass til historiske dokumenter og gjenstander som vi må ta godt vare på 
for ettertiden. Det var en av hovedgrunnene til at vi valgte å flytte til de nye lokalene. For å få dette til har 
det vært nødvendig med svært mange dugnadstimer for flytting og innredning, bygge opp infrastruktur mv.  
Det meste av innredning og utstyr er skaffet gratis til veie, eller til meget rimelige priser. Stor honnør til alle 
som har bidratt! Lokalene har vist seg meget funksjonelle med alle moderne møte-faciliteter, inkludert en 
kraftig kontormaskin/printer mv.  Her er det bare å bestille møterom fra hjemmesidene vår på nettet. 
Lokalene blir mye brukt og besøkt, også i disse koronatider. Det er innarbeidet strenge smittevernregler som 
vi mener har fungert veldig greit. 

Vi ønsker at Sekretariatet skal bli brukt mest mulig av alle deler av vår organisasjon, der det er aktuelt med 
administrative møter, komitemøter, studiekvelder mv. Nå sier et bilde mer enn tusen ord, så vi håper 
bildesekvensen nedenfor kan gi dere et godt inntrykk av lokalene.
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ORD FOR DAGEN 
Innsendt av Rolf Magne Larsen, Skald i Losje XVII Stavanger

Har du spurt noen hvordan de har det I dag – og lyttet til svaret?

Vi må være nysgjerrige for å lære mer om oss selv eller ett annet menneske. Gjennom nysgjerrigheten får vi svar, 
og vi kan oppdage nye perspektiver eller få bekreftelser.

•Kan vi lære oss å stille spørsmål som inviterer til åpenhet, dialog og forståelse?

•Hvordan kan vi vise interesse eller stille spørsmål som fremmer deling og ikke avvisning?

Ved å spørre mer, vil flere føle seg inkludert. Og vi kan oppdage om noen trenger hjelp. Vi vil oppfordre alle til å 
spørre mer dersom du er bekymret for noen. Ikke slutt å bry deg, og ikke gi deg dersom du faktisk er bekymret. 
Ting blir ikke verre om du spør.

Nysgjerrighet fremmer individets utvikling, kognitivt, sosialt, emosjonelt og fysisk. Evnen til å vise nysgjerrighet 
påvirker flere aspekter ved menneskets livsløp, fra utvikling av identitet og tilknytning til sosial kompetanse og 
tilfredshet. Nysgjerrighet er dermed direkte relevant for vår mentale helse.

I arbeidslivet er nysgjerrighet helt avgjørende for læring, mestring og ikke minst kulturbygning. Ingen kan forvente 
at en medarbeider vil kunne gjøre jobben sin godt uten å få stille spørsmål. Et arbeidsmiljø der det er kultur for å 
vise nysgjerrighet – både til arbeidet og menneskene som utfører dette – vil fremme dialog og bygge sterkere 
relasjoner mellom ansatte. Kan vi ta dette med oss ut i hverdagen?

Årets "Verdensdag for mental helse" som var 10. oktober kommer i en tid da hverdagen vår har endret seg 
betydelig som et resultat av COVID-19-pandemien. De siste månedene har medført mange utfordringer for de 
fleste av oss; isolasjonen på hjemmekontor, kompleksiteten i den ekstra belastningen ved å veilede dine egne barn 
i skolearbeidet, ikke kunne være så nær våre nærmeste som vi ønsker, og all usikkerheten som ligger foran oss. 
Situasjonen for mennesker med psykiske lidelser er ikke blitt enklere, mange opplever en enda større sosial 
isolasjon enn før.

Den psykiske helsen vil bli utfordret gjennom livet. Det å slite psykisk i perioder er normalt, men halvparten av oss 
får eller har en psykisk diagnose i løpet av livet. Nettopp fordi det angår så mange, enten deg selv eller som 
pårørende, er det nødvendig at vi er klar over hva vi kan gjøre i hverdagen for å styrke oss, men også hvilke verktøy 
vi har for å møte psykiske utfordringer. God psykisk helse krever at vi selv tar et tak og ansvar for egen helse. Vi har 
alle også muligheten til å gjøre samfunnet til et bedre sted å leve ved å inkludere og styrke hverandre. Derfor 
oppfordrer vi til oppmerksomhet og tilstedeværelse – i vårt eget liv og i andres liv.

Ofte sier vi at folk som tørr å spørre om de vanskelige tingene, er modige. For det krever mye mot å spørre om det 
ukjente. Men ved å vise at du bryr deg, eller er interessert kan det bidra til at både du og andre rundt deg får det 
bedre. Ikke slutt å stille spørsmål ved ting du lurer på.

Tenk litt gjennom:

Har du spurt deg selv eller noen andre om noe i dag?
Hvordan lyttet du til svaret?
Hva gjorde svaret med deg?
Kan du bruke svaret til noe godt?

«Jorden har sine hemmeligheter, men er du nysgjerrig på meg?» (Ernst Orvil)



KJÆRLIGHET    -    tanker i en førjulstid
I denne fine førjulstid går ofte våre tanker tilbake til vår barndom og til de opplevelser vi hadde da. De fleste av oss 

har gode minner med oss fra en trygg og god oppvekst. Og julefeiringen var for mange høydepunktet i året. 
Minner om hvit jul, god mat og gaver som gledet gjør oss varme om hjertet. 
Da jeg fylte 24 år hadde jeg vært hjemme hos mine foreldre og søsken hver eneste julekveld til da. Men i 1961 
tjenestegjorde jeg i FN-styrkene i Gaza, og måtte feire julen borte fra hjemmet for første gang. 
Det ble en ganske spesiell opplevelse, fordi denne juleaften hadde jeg leirvakt i vår hovedleir ved grensa mot Israel. 
På vandringen disse timene den natta gikk det ett vell av tanker gjennom hodet. Oppe på den klare himmelen lyste 
Betlehemsstjerna – stjerna som viste vei til til en vesal stall – der etter sagnet verdens Frelser ble født. Han skulle 
bli symbolet på fred på jord og på kjærlighet mellom alle verdens mennesker. Nå, 2020 år etter, har ikke denne 
freden kommet - ennå. 
Ute i verden råder ufred og konflikter, og det er langt mellom positive nyheter. Coronna-viruset har dette året lagt 
en klam hand over folk og land, og vi setter nå vår lit og håp om at vaksinene vil hjelpe oss ut av håpløsheten. 
Da er det en trøst nå i en førjulstid, å få oppleve fred og fordragelighet her hjemme, og ikke minst i vår lille vugge, 
vår egen Losje, vår egen Orden. Vi tror på TRO, HÅP og KJÆRLIGHET! 
Tro på en høyere styrelse, håp om fred på jord, og at kjærligheten oss mennesker mellom må seire til slutt. 

Noe av det vakreste som er skrevet om kjærlighet, er en svært gammel skrift, nemlig fra 
Kjærlighetens høysang i kapittel 13 i Det nye Testamentet i Bibelen, Paulus sitt første brev til Korinterne: 

1 Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men 
ikke har kjærlighet, 
da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle. 

2 Om jeg har profetisk gave, 
kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap, 
om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell, 
men ikke har kjærlighet, 
da er jeg intet. 

3 Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige, 
ja, om jeg gir meg selv til å brennes, 
men ikke har kjærlighet, 
da har jeg ingen ting vunnet. 

4 Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig, den 
misunner ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig. 

5 Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, 
er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde. 

6 Den gleder seg ikke over urett, 
men har sin glede i sannheten. 

7 Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. 

8 Kjærligheten tar aldri slutt. 
Profetgavene skal bli borte, 
tungene skal tie 
og kunnskapen forgå. 

9 For vi forstår stykkevis og taler profetisk stykkevis. 

10 Men når det fullkomne kommer, 
skal det som er stykkevis, ta slutt. 

11 Da jeg var barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som 
et barn, forsto jeg som et barn. 
Men da jeg ble voksen, la jeg av det barnslige.

12 Nå ser vi i et speil, i en gåte, 
da skal vi se ansikt til ansikt. 
Nå forstår jeg stykkevis, 
da skal jeg erkjenne fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut. 

13 Så blir de stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet. 
Men størst blant dem er kjærligheten. 

Vår alles kjære Sissel Kyrkjebø formidler ordene om kjærlighet på en vakker og stilfull måte i 
sangen «Kjærlighet»: 

Ingen kan kreve 
men alle kan gi 
Ingen kan leve 
foruten fordi 
Kjærlighet skaper 
nytt liv og nytt håp 
Der hvor hatet råder 

Med dette verset ønsker jeg alle Brødrene i RHK en riktig god Jul og et godt Nyttår 
- tuftet på kjærlighet til alle medmennesker.

Med Broderlig hilsen, 
Peder J. Smehaug, Broder i Losje XIX Trondheim 
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LEGENDEN OM JULELYSET
Tekst: Knut A. Olsen, Losje St. Olav V Fredrikstad

Vanen med å sette lys i vinduene i desember stammer fra 
før-kristen tid, som en del av vintersolfesten. Denne 
legenden viser hvordan den kristne kirke forandret skikken 
til å representere lyset og freden i Kristus.

Det var engang for lenge siden, en gammel skomaker og 
kona hans som bodde i Østerrike. Selv om de var veldig 
fattige delte de alltid det lille de hadde med andre. Hver aften satte de et lite lys i vinduet i den lille stua si, som 
tegn på gjestfrihet for alle veifarende som måtte trenge ly for natten.

Gjennom årene ble den lille landsbyen deres plaget av krig og hungersnød. Men som en ukjent kraft vernet dem, 
led skomakeren og kona hans mindre enn de andre i landsbyen.

Så en kveld samlet landsbyboerne seg for å diskutere de vanskelige forholdende de levde under. «Det er noe 
spesielt med skomakeren og kona hans» sa en. «De slipper alltid unna ulykkene våre, hva er det de gjør annerledes 
enn oss andre» og «La oss sette lys i vinduene våre. Kanskje det er det som verner dem fra alt det onde» sa en 
annen.

Den natten var det tent lys i alle hjem, og så - før solen sto opp, kom en budbringer med store nyheter til 
landsbyen. Det er fred! Da takket landsbyboerne Gud for å ha gitt dem fred, og sverget at de alltid skulle sette lys i 
vinduet på julaften.

Og denne skikken spredte seg ut over verden. Og hver julaften lyses verden opp av millioner av lys med sitt 
budskap om kjærlighet, glede og fred.

ORD FOR DAGEN 
Innsendt av Rolf Magne Larsen, Skald i Losje XVII Stavanger

En ny begynnelse
«Dette er ikke slutten. Det er ikke engang begynnelsen på slutten. Men det er kanskje slutten på begynnelsen».  
Winston Churchill.

Det siste halve året har fått oss til å tenke på hvor sårbare vi er. Det tok ikke lang tid før Koronaviruset hadde slått 
ut samfunnet, slik vi kjenner det, og alle ble satt under kraftige restriksjoner. Nesten slik som under krigen (har jeg 
hørt).
Våre liv er fulle av sykluser som begynner og slutter. Så vi vil leve gjennom mange begynnelser og avslutninger. 
Noen av dem vil vi oppleve førstehånds og vil være faser av våre egne liv, og andre vi vil oppleve gjennom andres 
historier, enten de er sanne historier eller ikke.
Den tiden vi er inne i nå er en ny begynnelse, med nye muligheter til å være lykkelig.
Vi må gjøre det beste ut av situasjonen, og vi må gi litt av vår styrke til dem som trenger den. Broderskapet er 
sterkt og sammen kan vi takle de utfordringer vi står ovenfor. 
Hvor mange har ikke tenkt at en skulle ønske at 2020 kunne starte på nytt, slik at vi kunne gjort ting litt annerledes. 
Men ingen kan gå tilbake og starte en ny begynnelse, men hvem som helst kan starte i dag og få en ny slutt.
Tenk deg en åpen avslutning som fra en film eller ei god bok. Avslutninger som får oss til å forestille oss hvordan 
historien kan fortsette. Når vi vet at historien ikke er helt ferdig. Et annet kapittel er skrevet, det er alt. En fase 
slutter slik at en annen kan begynne.
En ny port mot det Utrolige, det Mulige, en ny dag hvor alt kan hende hvis man ikke har noe imot det.
Så stå sammen med dine Brødre, og gjør det du kan for at vi kan se fremover, fremover mot en ny begynnelse. Gi 
tilbake til de som trenger det som mest. Og fri fra de restriksjoner og begrensninger som er pålagt oss. Fri til å 
utfolde oss som vi vil.
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Forestill deg:

Du er født i år 1900.
Når du fyller 14, starter første verdenskrig og slutter når du er 18
Med en balanse på 22 millioner døde.
Kort tid etterpå vil det dukke opp en global pandemi, den spanske influensaen, og 50 millioner (!) mennesker 
dør.
Heldigvis er du fortsatt i live og er 20 år.

Når man er 29 år overlever man den globale økonomiske krisen som startet med kollapsen av New York-
tilskuddet.
Dette forårsaket inflasjon, arbeidsledighet og hungersnød over hele verden.

I mellomtiden, når du er 33, i Tyskland, vil nazistene komme til makten.
Når du er 39 invaderer Tyskland Polen og starter andre verdenskrig.
Endelig er du 45 år når 2 verdenskrig er over.
Balanse: 60 millioner døde.
6 millioner jøder dør i Holocaust.
Heldigvis er du fortsatt i live.....

Når du er 52 år begynner Koreakrigen.
Når man er 64 år starter amerikanerne krigen i Vietnam.
Du blir 75 år når denne krigen er over.
Heldigvis er du fortsatt i live......

Nå..... nå.....
En gutt født i 1980 tror besteforeldrene ikke aner hvor vanskelig livet er, men de overlevde flere kriger og 
katastrofer, for ikke å snakke om restriksjonene under den første oljekrisen tidlig på 1980 tallet.
I dag finner vi all komforten i en ny verden, men dessverre midt i en ny pandemi.
Folk klager på at de må bli hjemme i ukevis.
Mens de har strøm, mobiltelefoner, mat, varmtvann og sikkert tak over hodene.
Ingenting av det fantes i disse tider.

Men menneskeheten overlevde disse omstendighetene og de mistet aldri livsglede.
I dag klager vi fordi vi må bruke ansiktsmasker for å komme inn i matbutikker.
En liten forandring i våre sinn og mentalitet kan gjøre mirakler.

Vi vil takke deg og meg som fortsatt er i live og vi vil gjøre alt som trengs for å beskytte og hjelpe hverandre. Vi 
kan alle gjøre litt, som gjør verden til et bedre sted.  

Med Broderlig Hilsen
Knut A. Olsen, Losje V Fredrikstad

FORESTILL DEG…..
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Nye Brødre

Nye Brødre fra forrige nr. fram �l 30. november 2020 

E�ernavn Fornavn Startdato 

Grundstad Oddmund Reidar 13.10.2020 
Gunnesdal Leif Erik 13.10.2020 
Bøgle Geir Thomas 08.10.2020 
Grimestad Håkon 08.10.2020 
Helland Sveinung 08.10.2020 
Johannessen Jan Tore 08.10.2020 
Mandelid Esben 08.10.2020 
Johansen Kim Andre 30.09.2020 
Espeland Odd Arve 29.09.2020 
Thurmer Paul Skahjem 29.09.2020 
Haugland Gunnar Nander 23.09.2020 
Jacobsen Svenn Ove 23.09.2020 
Chris�ansen Kevin Balouch 19.09.2020 
Barraza Hector Arnaldo Ramirez 07.09.2020 
Guthormsen Helge 07.09.2020 
Zachariassen Pe�er Jonsbråtan 07.09.2020 
Helgeland Lars Johan 26.08.2020 
Klovland S�g Morten 19.08.2020 

Dag 

Losje 

XVII Stavanger                     
XVII Stavanger                       
VII Moss                                  
XXI Voss                                
XXI Voss                                  
VII Moss                                  
XXI Voss                                 
XIV Kris�ansand                   
XVII Stavanger                         
XI Sande�ord                      
XXIV Arendal                       
XXIV Arendal                           
III Kongsberg                              
I Drammen                                 
I Drammen                          
XXVI Eidsvoll                         
XIII Hønefoss                         
XIV Kris�ansand                   
XIV Kris�ansand 19.08.2020 
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Sitje 



nummer: 1.mars 2021

Neste nummer 
kommer ut til påske

Brødre som har gått bort
Avdøde Brødre fra forrige nr.  fram til 30. November 2020

Etternavn  Fornavn  Losje Død dato

Langvik  Egil  V Fredrikstad 22.11.2020

Eriksen Kjell Harry   XXV Steinkjer 19.11.2020

Malmquist Tryggvi  XII Bergen 30.10.2020

Norsted Arne Oddvar  VI Halden 29.10.2020

Hjertaas Asbjørn L.  XI Sandefjord 21.10.2020

Eriksen Kjell Brede  IV Sarpsborg 10.09.2020

Karlsen Yngvar Georg  VI Halden 22.08.2020

Hoel Aage Kristian  XVI Hamar 18.08.2020

Hagen Per Kjell   XII Hønefoss  07.08.2020

Tellevik Magne  XII Bergen 25.07.2020

Dahl Per XVII Lillehammer  09.07.2020

Krogstad Lorentz V Fredrikstad 05.07.2020

Sundt Thorleif  XII Bergen 03.07.2020

N

V O

S

Larsen Sverre 01.07.2020

Karlstrøm   II Oslo 25.06.2020
Aase   XXI Voss 16.05.2020

 XII Bergen
Kjell

Bernhard

Vi lyser fred over deres minne!

Ordenen Riddere av
det Hvite Kors i Norden
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FRA REDAKSJONEN

Denne utgaven av St. Olavposten kommer kun som digital utgave, slik det var ønskelig fra Losjelandet og ble 
bestemt på Drott- og Hærmestermøtet i 2019. Det er nå Kanselliet som har det redaksjonelle ansvaret. For 
en slik utgave forsøker vi nå selv å ta også oppsett, redigering, lay-out og bilderedigering. Her har vi hatt noen 
utfordringer og litt prøving og feiling. Vi håper dere kan bære over med oss denne gangen om noe ikke er 
blitt helt 100% i forhold til den standarden dere er vant med. Men vi tror uansett at dette skal gå seg til og 
blir meget presentabelt etter hvert.

Vi takker for alle mottatte bidrag. Enkelte har sendt inn flere bidrag og her har vi spart noe til senere utgaver, 
som en føljetong, fordi de kan fortjene litt ekstra oppmerksomhet. 

St. Olavposten sendes ut til alle Brødre og som kan motta e-postforsendelse. For øvrige Brødre ber vi om at 
den enkelte Losje formidler dette ved utskrift eller på andre plattformer der det er mulig.

Redaksjonen vil med dette ønske alle Brødre og Søstre en fredfylt Julehøytid, og et godt Nytt framgangsrikt 
År.

Med Broderlig Hilsen
Redaksjonen

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.

Redaksjonen for ST. OLAVPOSTEN:  rhkposten@losje.org 
Ansvarlig redaktør: Per Støyva, Storkommandør 
Redaksjonsleder:  Ivar Sørensen, Storprelat
Lay-out og utforming: Roar Svendsen, Losje XXV Steinkjer



Jul i en koronatid 2020
Kan vi virkelig glede oss over Julen i disse tider,
hvor så mange må isoleres og så mange lider?

Kan vi virkelig finne den gode, gamle julehyggen,
når så mange kjenner litt «styggen på ryggen»?

Vi kan ikke feire Julekveld med alle vi gjerne ville.
Nå må nok mange feire Julen alene og i det stille.

Men vi kan samle oss om varme tanker til våre kjære, 
selv om vi denne kvelden ikke kan ha alle så nære.

Det er lov å kjenne på sorg og det som ikke er så lett, og 
det er lov å gråte en sørgmodig liten skvett.

Selv om fremtiden er usikker og noe vi ikke kjenner, må 
vi alltid håpe på nye omfavnelser og gode klemmer.

Dette året vil vi huske for avstandsprat og avstandsnikk, 
men også for mye omsorg, varme og kjærlige blikk. 

Ja, først og fremt må vi huske å være glade i hverandre, 
alltid og uansett! Det må ingen få lov til å forandre.

Vi må gjøre juledagene lyse og glade også denne gangen. 
Kos dere med god mat og gaver og sett på julesangen. 

Mist ikke håpet, tro på bedre dager og på fremtiden. Tro 
på de gode håndtrykk og gode klemmer, med tiden.

Skien, desember 2020

Ivar Sørensen
Storprelat
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