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Gode Ordensbrødre og Ordenssøstre

Da er en lang og kjølig vinter snart til ende. En vinter som mange steder har vært 
ekstra kald, men ingen ting er så galt at det ikke er godt for noe, islagte vann og 
vassdrag samt godt skiføre har sammen med skarpt klart vær utledet gode 
muligheter for svært mange av oss til turer i guds frie natur for å trekke inn frisk 
luft. Det har ganske sikkert vært medisin for mange i en særdeles krevende tid. 

Som Ordensmennesker har vi all grunn til å håpe på endringer fremover, ja det 
trenger vi alle nå etter et år i det som har fortonet seg som en «fengslende og 
høyst surrealistisk liv», der sterkt inngripende tiltak har satt våre sosiale liv på vent. Jeg håper vi nå ser 
enden på denne vanskelige tiden, og at vi kan falle tilbake til våre normale liv med Losjemøter og 
sosialisering med venner og kjente. Det er mange som har fått føle konsekvensen av Covid-19 rett på 
kroppen. Mange har mistet sitt arbeid og i tillegg blitt tvunget til et isolert liv, det er det ingen mennesker 
som har godt av i lengden, og vi krysser fingrer for at disse snart er i jobb igjen.

Ordenens øverste Ledelse er glade for at de fleste Losjer har hatt god kontakt med sine Brødre og Søstre 
gjennom dette året, og håper at vi har fått styrket vår Orden gjennom fellesskapet vi har pleiet i denne 
vanskelige tiden, dog per distanse. I dette nummeret av St. Olavposten har redaksjonen satt litt ekstra fokus 
på hva den enkelte Losje har fått til av aktiviteter i Koronaåret 2020 og innover i 2021. Vi håper det kan vise 
litt av RHKs mangfold og kreativitet og være inspirerende for Rådene til videre arbeid for alle Brødrene. 

Nå ser vi alle med glede våren i møte, en tid der alt liv våkner, planter spirer og gror slik at de igjen kan 
brette ut sine kronblader til glede for øyet og insekter som henter sin næring fra disse, ja våren er en 
fantastisk fin årstid. Bjørnstjerne Bjørnson beskriver dette med diktet «Jeg velger meg april» Et dikt som for 
meg en passende beskrivelse av den måneden:

Jeg velger meg april
I den det gamle faller,
i den det ny får feste;

det volder litt rabalder, 
- dog fred er ei det beste,

men at man noe vil.

Jeg velger meg april,
fordi den stormer, feier,

fordi den smiler, smelter,
fordi den evner eier,

fordi den krefter velter,
- i den blir somren til!

Jeg velger meg april

Jeg vil få takke alle Ordensbrødre i Råd og Hird i våre Losjer for den lojalitet dere viser oss i ledelsen av vår 
kjære Orden, da ved å være på nett, og for at dere omsetter våre føringer og vedtak til handling, det gjør at 
oppstarten vil være planlagt og problemfri når vi snart nå kommer i gang igjen i hele landet. Jeg ser nå lys i 
tunnelen og gleder meg til å komme ut av dette sorte hullet, la oss prise våren og la oss prise vårt 
Ordensarbeid når vi nå kommer ut av mørket og kommer i gang med det igjen. 

Fremtiden og mulighetene ligger heldigvis foran oss, noe vi skal gripe begjærlig og jeg er overbevist om at 
Ordenen Riddere av det Hvite Kors i Norden har alle muligheter til å fremstå som den beste av de beste 
innen Ordener som er Esoteriske i sin form. Vi har nå mange gode krefter i sving for å foredle vår arv til 
beste for vår Orden og for våre Ordensbrødre og Søstre, ja snart vil vår Orden virkelig skinne!    

Påsken står nå for døren, dette er en viktig høytid for mange som selvsagt skal feires, uansett personlig 
ståsted ifm. tro og overbevisning. 
Felles for oss alle, er at vi i denne høytiden får noen fridager der vi kan prioritere samværet med våre 
nærmeste. Bruk dagene til turer i frisk luft på bena eller på ski, bruk tiden på det gode måltid, til brettspill 
og de gode samtaler i og med familie og venner om det tillates, bruk tiden på å lese en god bok, eller sett 
deg ned i godstolen og nyt varmen fra peisilden der det er mulig og da gjerne med noe godt i glasset. Vi 
mennesker lever i et historisk perspektiv kun et kort liv, gjør derfor det beste ut av hver dag, da møter du 
den neste godt forberedt til det den måtte bringe.
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La oss reflektere litt over ordene i diktet «Kom mai du skjønne milde» ord som hos meg bringer frem kun 
herlige tanker og bilder i hodet mitt.   
Kom mai, du skjønne, milde, 
gjør skogen atter grønn, og 
la ved bekk og kilde fiolen 
blomstre skjønn. Hvor ville 
jeg dog gjerne at jeg igjen 
deg så!
Akk, kjære mai, hvor gjerne 
gad jeg i marken gå!

Om vint’ren kan man have 
vel mangt et tidsfordriv; 
man kan i sneen trave
– å ja, et lystig liv!
Men når seg lerken svinger
mot sky med liflig slag, på
engen om å springe
– det er en annen sak!

Kom derfor, mai, du milde, 
gjør skogen atter grønn, og 
la ved bekk og kilde fiolen 
blomstre skjønn!Hvor ville 
jeg dog gjerne at jeg igjen 
deg så!
Akk, kjære mai, hvor 
gjerne gad jeg i marken gå!
Christian A. Overbeck

Med disse ord vil vi, Ridderne i Storkollegiet – Kollegiet – Rikstingsvalgte Komiteer og Utvalg- 
Forskningskollegiet – RHK Akademiet og våre Ærverdige Riddere i Senatet, få ønske alle våre Ordensbrødre 
med sine kjære en riktig fin Påske, med en påfølgende herlig vår.

Med Broderlig Hilsen 
Ordenen Riddere av det Hvite Kors i Norden
Per Støyva – Storkommandør
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MINNEORD
En bauta har falt. Broder Truls Birkelid har ruslet ut av tiden.

Vi som står igjen, vil minnes deg i ærbødighet!Ett 
lite vers av Per Lagerkvist vil hjelpe oss på veien:

Alt er næra, alt er langt ifrån.
Alt er givet menniskan som lån.

Alt er mitt, och alt skal tagas från mig, 
Innom kort skal allting tagas från mig. 
Træden, molnen, marken der jag går. 
Jag skal vandra – ensam, utan spår.

Truls Birkelid  19.10.1933 - 11.01.2021
Medlem av R. H. K fra 05.11.1984 - 11.01.2021

Enkelte Ordensbrødre fikk for noen år siden en hilsen i form av en epistel, «Bøyde Birke» fra vår kjære Broder 
Truls. Der beskriver han på en underfundig måte en liten tur ute i naturen rundt Seljord, der han bodde de siste 
årene i sitt liv. Han var en jordnær person, glad i mennesker og i naturen og i alt liv rundt seg. Han avslutter denne 
vandreturen slik:
Turen har vært lang nok, jeg snur og trasker nedover igjen. Har du merket at utsikten alltid blir videre og bedre når 
du befinner deg på nedtur? Horisonter åpner seg som du på veien oppover ikke kunne se fordi du går på med bøyd 
hode og blikket nedslått, og med ryggen til utsikten. Men på nedtur retter du ryggen og skuer utover din lille 
verden. Nå ser jeg også to av mine navnesøstre blant trærne som har gjennomlevd en hard vinter. De er bøyd så 
toppene berører bakken, her må presset har vært stort siden de ennå ikke har greid å rette seg opp igjen. Jeg døper 
dem ”De Bøyde Birke” og er glad for at de fortsatt bærer friskt løv, altså er det fortsatt håp om at de igjen
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skal rette ryggen og fremstå som ranke og friske igjen en vakker dag. Og disse to bøyde trær satte denne lille 
epistelen i gang – de fremsto for meg i et langt videre perspektiv. De lot seg ikke knekke. Men de har fått hard 
medfart – kanskje de vil rette seg opp igjen, kanskje makter de det ikke. Det er som med oss mennesker, noen 
ganger har påkjenningene vært så store at man vakler seg videre med bøyd rygg og tungt hjerte, men som hos 
mine navnesøstre der oppe, er det fortsatt håp om at med sol og varme og en seig vilje skal de kunne reise seg 
igjen.
Det er slett ikke vanskelig å følge Broder Truls sine tanker på hjemturen her. Her beskriver han ikke bare 
naturens harde kår, men fabulerer også over levd liv. Tross hard medfart og motgang er det mulig for oss 
mennesker å reise seg igjen. Kanskje beskriver har sin egen nedtur etter «slaget på Stiklestad» i 2004, da sterke 
formelle og uformelle krefter gjorde at Broder Truls underlig nok og helt uventet for Losjelandet ikke ble 
gjenvalgt som Riksdrott i Ordenen RHK? 
Den gangen viste han hvilken stor personlighet og stort menneske han var. På nedturen så vi den bøyde nakke, 
men vi så også at han reiste seg igjen og opptrådte som en verdig taper på Losjemøtet og ved Banketten 
etterpå. Han falt, i likhet med Olav Haraldson, men i likhet med Olav seiret han med sitt fall!  
Og i likhet med «De Bøyde Birke», navnesøstrene, fattet han mot og håp om å reise seg en dag. Han lot seg ikke 
knekke, men brukte seig vilje til å reise seg igjen.
Broder Truls ble tatt opp i Ordenen RHK 05.11.1984 i Losje XII Bergen, der han var medlem til han gikk bort 
11.01.2021.Han fikk tidlig prøve seg i Embeder i egen Losje. I perioden 1988 – 1998 kledde han Embedene 
Kansler, Skald, Jarl og Drott. Hans interesse for Ordensarbeide og hans evne til å fordype seg i det, førte ham 
videre til større oppgaver i Ordenen. I 1998 ble han valgt som Riksjarl, et Embede han hadde i 4 år. På Rikstinget 
i Drammen i 2002 ble han valgt og Installert som Ordenens øverste Leder, som Riksdrott. Broder Truls var en 
utpreget åndelig Leder. På det administrative plan kunne det skorte på noen områder. Konflikter førte til at han 
ikke ble gjenvalgt på Rikstinget på Stiklestad i 2004. Men heldigvis, hans virke i Ordenen sluttet ikke der. I de fire 
kommende årene var han Ordenens Seremonimester. Hans siste Embede var som Ærverdige Første Fader av 
Norden i perioden 2012 – 2014.
Broder Truls har av mange fått tittelen: «Ordensbroder av første klasse». Det fortjente han! Han var meget 
nøye i sin måte å opptre på, korrekt til ut i fingerspissene, og opptrådte med dannelse i alle sammenhenger i 
Ordenen. Han var vant til å omgås mennesker, noe som kom godt med i rollene han bekledde i RHK. Broder 
Truls var på tross av at han alltid var ulastelig kledd, og likte og fremstå som et eksempel også der, slettes ingen 
materialistisk mann. Han eide en bil, en campingvogn og leide ellers sine bopel der han måtte bestemme seg for 
å stoppe for en stund. Hans forhold til jordisk gods var, for å si det mildt, veldig avslappet, og en kan ane at han 
opplevde det som helt bortkastet å bruke energi på å anskaffe seg materielle goder. Broder Truls levde slik sett 
et meget enkelt liv i sin alderdom. Hans store interesse for ordensarbeid og kunnskap knyttet til dette, og 
interessen for litteratur og oversettelser fra andre språk, var det nok han brukte sin tid på. Dette ble hans 
humankapital. Denne kapitalen ble det også etter hvert mange Ordensbrødre som fikk nytte og glede av å få del 
i. Han sparte ikke på gode råd og veiledning når noen trengte det. Mange Ordensbrødre har således mye å takke
ham for der.

I en epistel som han sendte til noen Ordensbrødre for noen år siden, fabulerer han over levd liv «I en blå time»:

I min blå time går tankene tilbake. De krysser grenser og stanses ikke av fjell eller fjord. Minner trenger seg på, 
og alltid i min vemodsfylte time vandrer tanker og minner til opplevelser med mennesker som også den dag i dag 
fyller store rom i mitt hjerte. Sentimentalt? Ja kanskje, men jeg har så enormt mange minner om virkelige 
venner, venner som jeg, når jeg skal være ærlig, egentlig føler en form for kjærlighet til. Venner som har vært der 
alltid. Venner som ikke krever noe – annet enn kanskje vennskap? Venner i tykt og tynt. Venner som kan lytte. 
Venner som ikke kritiserer deg for at du er du. Venner som forstår og kan rettlede deg og støtte deg uten å være 
verken støtende, påtrengende, selvgode, forståsegpåere eller refsere. Venner en kan dele sorg, gled, minner og 
tanker med.
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Vi lyser fred over Broder Truls Birkelids minne!

Voss, januar 2021

Per Støyva
Storkommandør

Han var en bereist mann og behersket flere språk. Gjennom sine jobber som hotellsjef på store turistskip, seilte 
han rundt i det meste av verden. Han elsket å komme til nye steder, der han kunne smake på nye kulturer og 
andre levesett enn det vi er vant med. Pasjonen for nye land og andre kulturer, var nok grunnen til at han i 
perioder levde som trekkfuglen, der vinteren ble tilbrakt i varmere strøk.

  ”Du ska itte trø i graset, spede spira lyt få stå”. Disse ordene av Einar Skjæraasen må få stå som bumerke for 
denne mannen. Truls Birkelid har ruslet inn i solefallet. Vi vil for all tid minnes et godt medmenneske med et 
godt hjerte for alt liv. Vakrere kan det vel ikke sies om et menneske, et medmenneske, en Ordensbroder. Vi har 
hatt og har noen slike blant oss ennå i vår Orden. Vårt ønske er at vi alle søker å nå opp til å få dette bumerket 
med oss gjennom livet. La dette bli et ideal for oss som er igjen, før vi rusler inn i solefallet!

Vi vil savne denne høyreiste, smilende, høflige og inderlige venn og Ordensbroder. Nå er han borte, hans plass 
blant oss står tom.

En bauta har falt - myrtekvistene har falt.

Det er full tid, Ærverdige Ridder!
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LOSJENES AKTIVITETER I EN KORONATID 

Det er ikke til å unngå at konsekvensene av koronapandemien og covid 19 i 
noen grad vil prege dette nummeret av St. Olavposten. Fortsatt lever vi i det 
uvisse om når vi kan komme tilbake til en mer normal tilstand for samfunnet 
og vår Orden. Redaksjonen har derfor satt noe ekstra fokus på hva Losjene 
har fått til av digitale møter og andre arrangementer fra nedstengningen 
medio mars 2020 og frem til nå. Ikke minst har vi vært opptatt av å få frem 
kreativitet og alternative arrangementer som Losjenorge har vist det siste 
året. Vi har tatt med noen eksempler som vi håper kan være kjekt å lese og 
gi en dose inspirasjon. Vi trenger ikke bare noen doser med vaksine nå, vi 
trenger også noen doser inspirasjon og ikke minst fortsatt optimisme! Takk 
for bidragene og god lesing: 

Digitale møter i Losje St. Olav I Drammen 
Tekst: Paul E. Engerud, Drott Losje St. Olav nr. I. 
Foto: Roger Ludvigsen

Vi har alle lagt bak oss et merkelig år. Samfunnet har vært nedstengt i større og mindre grad 
gjennom hele det siste året. Dette har hatt enorme virkninger på det meste innen 
samfunnslivet. Den største belastningen har selvsagt de måttet ta som har fått 
arbeidsplassene sine utsatt i varierende grad – og ikke minst helsepersonell som har hatt 
svært utfordrende dager. 
Men – vi har jo også fått merke det i vår virksomhet. De fysiske møtene som vi er så glade i 
har i stor grad vært vanskelige eller umulige å gjennomføre. I en slik situasjon er det godt at 
vi har Brødre som både er kreative, og ser muligheter i stedet for begrensninger. 
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Losje St. Olav nr. I har hatt jevnlige Rådsmøter på Skype, og vi har også gjennomført fire 
«Losjemøter» på Skype. Dette har selvsagt ikke vært akkurat som de fysiske møtene vi pleier 
å ha, men i situasjonen vi er i så har det vært et fint alternativ. Brødrene får en mulighet til 
både å se og høre hverandre, og dette er av stor betydning sånn som tingene er. Noe av det 
som er veldig gledelig i denne forbindelse er at vi har fått med mange av de «godt voksne» 
Brødrene på disse møtene. Vi – som sikkert de fleste av St. Olavslosjene – har noen 
ressurspersoner på det digitale, og disse har velvillig stilt opp med råd og bistand til de av 
Brødrene som syntes det var litt utfordrende med denne type møter.  

Det er selvsagt umulig å følge alle de rituelle handlingene vi har i et digitalt møte, men vi kan 
allikevel fylle møtene med et – etter vår mening – godt innhold. Vi kan høre en del av 
musikken vi er glade i, vi kan ha hilsninger fra Brødre som ikke ha mulighet til å delta, vi kan 
bli orientert av Broder Kansler om korrespondanse og nye saker, vi kan ha innlegg og 
dialoger og vi kan selvsagt ha «ordet fritt». Her er det vel egentlig mange muligheter! 

En av våre Brødre - Broder Svein Ivar Edvardsen – la også en flott «føring» for oss alle på det 
første digitale Losjemøtet vi hadde. Han hadde ikledd seg smoking, som seg hør og bør. Etter 
det har så godt som samtlige hatt smokingen på, og det i seg selv gjør at de fleste av oss 
virkelig føler at vi er på et Losjemøte. Det er virkelig stemningsfullt, hyggelig og 
forbrødrende å se Brødrene kledd for et Losjemøte. 

Selvsagt håper vi alle at situasjonen så raskt som mulig kommet tilbake til det normale, men 
det kan dessverre se ut som om dette tar litt tid. I mellomtiden kjære Brødre – vær kreative 
og se om det finnes alternativer til de fysiske møtene. Slik kan vi holde kontakten og 
Broderskapet ved like – og Brødrene får en følelse av at Losjen er i virksomhet. Etter vår 
oppfatning i Losje St. Olav nr. I er dette ekstra viktig i tider som de vi er i nå. 

Jeg skal være forsiktig med å påpeke «fordeler» med de digitale møtene – vi vil jo helst 
møtes fysisk og med alle våre Ritualer. Men – det er kanskje lettere å invitere Brødre fra 
andre Losjer til å delta på digitale møter? Veien til andre Losjer er den samme på nettet, 
enten det er en nabolosje – eller på en annen kant av landet. 

Til slutt vil jeg ønske alt godt til alle Losjer og alle Brødre i det ganske land, og nok en gang 
uttrykke et ektefølt håp om at vi snart er tilbake med våre fysiske møter! 
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Losje II Oslo har forsøkt å holde god aktivitet til tross for pandemien 

Tekst: Ulf-Inge Ellingsen, Drott Losje St. Olav nr. II. 

I den siste uken før Norge stengte ned i fjor klarte vi i Losje II Oslo å avholde to møter med 
opptak og opprykk. Vi forstod da at noe var i gjære, for det siste, fysiske, møtet tirsdag 10. 
mars 2020 ble gjennomført med smitteverntiltak – plakatene om å bruke antibac og ikke 
håndhilse henger fremdeles i Losjelokalet. Lite visste vi da at vi i løpet av de neste 12 
månedene bare skulle være i stand til å avholde tre fysiske møter.  

Alt var veldig usikkert den første tiden og vi trodde hele tiden at vi snart skulle kunne møtes 
igjen. Vi var ikke modne for digitale møter i starten, så på de tre første datoene for 
losjemøte sendte Drott ut e-mail med hilsen og et slags simulert losjemøte, der de 
administrative punktene sto oppført og der Skald hadde sitt innlegg under «For Ordenens 
vel og beste» – ikke til diskusjon som vi pleier å ha på de fysiske losjemøtene – men som en 
slags ord til ettertanke i stedet. Vi innså etter hvert at vi bare måtte utsette å møtes fysisk til 
over sommeren, selv om det satt veldig langt inne å avlyse det tradisjonelle sommermøtet. 

Vi startet høstsemesteret i september med tre fysiske møter, men veldig mange Brødre 
unnlot å delta av forskjellige grunner. Noen hadde fått forbud mot å delta på private møter 
av sin arbeidsgiver, andre var usikre på egne vegne eller av hensyn til familien. Rådet 
bestemte derfor at vi i overskuelig framtid måtte basere oss på digitale møter i stedet, og 
etter at Oslo stengte ned i begynnelsen av november var det heller ingen tvil – det var ikke 
lenger tillatt å møtes fysisk.  

Fra og med oktober har vi hatt losjemøter på de oppsatte dagene som vanlig, men da 
digitalt. Det har vært vanskelig å få brødrene til å delta digitalt, både av tekniske hensyn 
fordi mange brødre ikke har utstyr, men også fordi mange har fylt de vanlige losjedagene 
med andre gjøremål – vi er i en unntakstilstand på mange plan. Men vi har hele tiden vært 
en kjerne på rundt 10 - 14 brødre som har møttes digitalt, og så har det kommet noen 
«slengere» innimellom. Kansler har invitert til Webex-møter på sin kanal, og så har vi prøvd 
ut forskjellige møteformer. På de første møtene oppfordret vi alle til å stille i smoking med 
kamera på, og det fungerte bra. Vi delte opp møtet i en formell og en uformell del, der vi på 
den formelle delen hadde musikk, gjennomgikk den administrative delen og hadde Skalds 
innlegg under «For Ordenenes vel og beste», med påfølgende diskusjon blant brødrene. Vi 
avsluttet hvert møte med en sosial del der ordet var fritt, og vi avrundet med loddtrekning 
av dagens vinflaske og med noen bevingede ord fra Jarl. 

Vi hadde hele tiden et håp om å kunne aktivere flere brødre, så vi besluttet etter hvert å 
gjøre møtene mer uformelle og prøve ut å ha foredrag i stedet for det tradisjonelle 
innholdet. Den digitale plattformen tillater både lysbildeforedrag og videosnutter, så vi har 
bl.a. vist tegnefilmen «Trollmannens læregutt» av Walt Disney med påfølgende diskusjon om 
det esoteriske innholdet og hatt lysbildeforedrag om «De fire elementer» og «Oldtidens syv 
underverker». Dette har fungert fint, men det gjorde likevel ikke til at flere brødre deltok. 
Julemøtet ble streamet fra losjehallen med tre brødre fysiske til stede, med et eget ritual 
som hadde deler av det tradisjonelle julemøtet i seg. Jeg synes det fungerte veldig bra utfra 
forholdene, selv om det har vist seg vanskelig å streame musikk med god kvalitet. 
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På nyåret hadde vi på nytt et foredragsmøte, og så prøvde vi oss på et helt uformelt møte 
som bare skulle fokusere på det sosiale og skape en digital plattform for småprat blant 
brødrene. Det morsomme var at en broder koplet seg opp på møtet mens han var ute og 
gikk tur, men møtet ble likevel ingen særlig suksess fordi få deltok og det var vanskelig å 
holde praten i gang. Generalforsamlingen ble avholdt digitalt, dog uten den rituelle delen, 
men det fungerte veldig bra.   

De digitale møtene vi nå har i påvente av at vi igjen kan møte fysisk, er blitt en kombinasjon 
av det som har fungert bra det siste halvåret. Nå møtes vi i uformelt antrekk med litt 
småprat i starten, går så over til en formell del med Skalds innlegg og diskusjon, og avslutter 
med en sosial del med mer småprat, noen vitser og loddtrekning. Det fungerer bra for å 
holde kontakten mellom de brødrene som er aktive med, men vi savner de fysiske møtene, 
det rituelle og de brødrene som ikke har deltatt digitalt.  

Slik ting ser ut nå så er det vel ikke sannsynlig at vi kan møtes fysisk igjen før til høsten. Vi 
kommer til å fortsette de digitale møtene utover våren, men prøve å få flere brødre til å 
delta. Sommermøtet, der vi pleier å invitere ledsagere, satser vi på å få avholdt utendørs 
med en picnick og litt esoterisk innhold. Jeg gleder meg stort til vi kan møtes fysisk igjen. 
Det er veldig hyggelig å møte brødrene digitalt og holde kontakten med dem, men jeg 
savner veldig å møte de fysisk. Måtte det skje snart! 
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Losje St.Olav III Kongsberg sørger fortsatt for sosiale møteplasser 
selv om det vil ta tid før vi kan kjenne de gode, varme 
håndtrykkene.
Tekst: Tore Storm Ørebech 
Foto: Povl Østergaard, Christian Follstad 

Ja, er det gode møtet kun et Losjemøte i Ridderhallen i henhold til Ritualene, og med Det 
gode Brodermåltidet som avslutning? Det er også viktig å holde kontakt med Brødrene på 
det sosiale plan. Dette har etter hvert blitt fraværende på grunn av corona og i tillegg er det 
mange Brødre hører til risikogruppen for smitte. 

Losje III forsøkte å holde møtene i gang høsten 2021. Antall Brødre som møtte ble færre og 
færre med det resultatet at på slutten av halvåret var det like mange innsatte Embetsmenn 
som valgte. Julemøtet ble gjennomført som vanlig, men så var det slutt. Smittevernreglene 
la en demper på fremmøtelysten og gjorde det derfor vanskelige å gjennomføre møter. 
Nyåret startet med avlyste møter. Generalforsamlingen ble ikke gjennomført og dermed ble 
det heller ikke gjennomført Installasjon.  
RHKs ledelse anmodet de i 2020 valgte Embetsmenn om å sitte et år til, noe som 
valgkomiteen synes var lurt. 

Nå har Losje III to Brødre, Broder Per Lunde med sønn Broder Christoffer Bæver Lunde som 
driver Pizzaresturant i Kongsberg. De åpnet sin restaurant utenfor åpningstiden for at 
Brødrene i Losje III kunne møtes over en kaffekopp til et uformelt sosialt møte. Menyen var 
kaffe og kaker. Her var det lett å overholde smittevernreglene fra alle institusjoner som RHK, 
FHI og Kongsberg kommune. Det har til nå vært to møtedager, lørdag 6. februar og mandag 
8. mars. Den første gangen var det 12 pratelystne Brødre som møtte og den andre gangen
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møtte 13 like taletrengte Brødre. Det ble to hyggelige møter med uformell prat og slik at 
også noen av våre enslige Brødre kunne få komme sammen med likesinnede. Seansen 
forløp slik at om kun lydnivået hadde blitt målt, skulle man tro at her var det helt fullt på alle 
plasser i restauranten. Med andre ord en vellykket sammenkomst. Det blir nok flere møter 
av dette slaget. Vi håper at det vil bli flere slike sammenkomster i den tiden som vi ikke kan 
holde møter i Ridderhallen og ha et Brodermåltid som avslutning på møtekvelden. 

Forfremmelser i alle grader er mangelvare i disse tider, og det er mange som håper at det vil 
bli mulig å ta igjen noe av det tapte ved at det blir noe hyppigere møter i enkelte Grader 
også de høyere Gradene. 

Da får vi håpe at tiden hvor vi igjen kan trykke en Broders hånd og si «Takk for sist, hvordan 
står det til» ikke er for langt unna. Det begynner å bli en utfordring å holde avstand og ikke 
glemme alle Coronaregler. 

For å avslutte med noen lett omskrevne ord fra en sang fremført av Dame Vera Lynn under 
2. Verdenskrig:
“We will meet again, we do not know when, but we know where.”

Gode Ordensbrødre, fatt mot. Dette skal vi komme gjennom. 
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Digitale møter i Losje St. Olav nr. X Skien 
Tekst: Ivar Sørensen, Storprelat, medlem i Losje X Skien 

Losje X Skien har det siste året ikke kunne avholde fysiske møter fordi huseier ikke har 
tillatt slike samlinger. Det har derfor vært liten aktivitet i Losjens regi. Det har imidlertid 
vært forsøkt å opprettholde en telefonisk kontakt mellom Brødrene. Spesielt har 
sykekomiteen forsøkt å holde jevnlig kontakt til syke Brødre og ellers Brødre som trenger 
litt ekstra sosial kontakt. Rådet har i perioden avholdt flere digitale rådsmøter. 

Det har hele tiden vært et håp om at pandemien skulle avta og at en kunne komme i gang 
med fysiske møter. Når dette ikke har vært mulig forsøker Rådet nå å avholde digitale 
Losjemøter fremover. Et prøvemøte ble avholdt den 11. mars d.å. for å teste ut teknikk og 
oppkoblinger fra medlemmene. Invitasjon ble sendt via teams og kalenderfunksjonen i 
Outlook. Invitasjonene og oppkoblingen fungerte meget bra, så det ble en grei erfaring for 
de vel 22 Brødrene som meldte seg på. 

Den 17. mars 2021 var det terminfestet et ordinært Losjemøte for Losje X og dette ble 
gjennomført digitalt med de faste møtepunktene utenom rituelle handlinger. Det var 29 
Brødre som meldte seg på, hvorav en besøkende; Sigmund Bell Rysst, Hærmester i PLO 
Kaupang. Storprelat, Ivar Sørensen, representerte også Storkollegiet i denne sammenheng. 
For de Brødre som ikke hadde tilgang til digitale plattformer var det gitt mulighet for at 
noen kunne sitte sammen foran en storskjerm, slik at alle kunne holde behørig avstand. Det 
oppstod noen tekniske oppkoblingsproblemer for et par av deltagerne i starten, men disse 
ble løst ganske raskt.
Drott, Nils Lunden, ønsket velkommen og åpnet med musikk i form av en youtube-video, 
som alle kunne følge med på, med artistene Sissel Kyrkjebø og Jørn Hoel hvor de fremførte 
«Har en drøm». Det var ellers lagt opp til de normale innslagene på et Losjemøte med 
informasjon fra leder av sykekomiteen, litterært innslag fra Skald, fra Hærmester i PLO 
Kaupang med litt informasjon fra PLOen og tanker for den nærmeste fremtid, samt litterært 
innslag. Storprelat informerte litt om aktivitetene sentralt i RHK og leste diktet «En kveld i 
Ridderhallen» av Arne Adolfsen, Losje IX Tønsberg. Diktet gir en fin beskrivelse av noe vi 
kan lengte tilbake til og lengte fremover til. PÅ møtet ble i tillegg beretning og regnskap for 
2020 gjennomgått og kommentert, dokumentene ble fremvist på skjerm. Som avslutning 
fikk vi se en ny youtube-video med et musikkstykke av Stanley Jacobsen «Ein skigard kan 
skje vara evig». Denne var kombinert med mange fine illustrasjoner og naturbilder, så 
Brødrene kunne lene seg behagelig tilbake og nyte både musikk og bilder. Møtet varte i ca. 
halvannen time. 
Alt i alt ble det et hyggelig møte og en nyttig erfaring som en kan ta med seg til de neste 
møtene. 
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Losje XIV Kristiansand følger opp sine Ordensbrødre. 

Tekst: Kjetil Tønnessen Lund, Drott 

St.Olav Losjen XIV   Kristiansand ønsker å dele gangen vi har i denne Covid19 tiden. Vi håper 
at dette kan være en god plattform å gi inspirasjon til å stå på. 

KONTAKT          
DROTT har sendt ut kontaktlisten til alle i Hirden hvor de har ansvar for å holde kontakten 
med 2-3 brødre via telefon/epost. 

DIGITALE MØTER        
DROTT inviterer til det digitale møtet via Teams til alle medlemmene (epost) med kopi av 
linken til rommet. De som ønsker å være med trykker bare på linken og kommer så til 
lobbyen og venter til DROTT slipper inn til møtet. 

Rommet er åpent hos oss fra kl. 18.40 for en liten prat før møtet starter kl. 19.00.        
Vi starter med et musikkstykke og følger vanlig losjeagenda og avslutter møtet med musikk. 
Møtet varer rundt 2 timer.        

Vi er som regel 12 Brødre til stede i møtet da noen av Brødrene ikke er helt komfortable 
med digitale møter. 
Vi savner selvfølgelig og samles sosialt og møtes i Losjen på vanlig måte, men denne digitale 
plattformen er det beste vi kan få til i denne tiden. 
Selv om vi ikke kan møtes fysisk, er det en stor glede å samtale med Brødrene og ikke minst å 
se Brødrenes engasjement via en ny plattform. 
DET ANBEFALES FOR ALLE Å BEGYNNE OG BRUKE DET DIGITALE ROM TIL MØTER.
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Vårjevndøgnsblot på Mære for Losje XXV Steinkjer 

Tekst og foto: Roar Svendsen, Kansler St. Olav XXV Steinkjer 

I disse tider, hvor den sosiale kontakten mellom Ordensbrødre er nesten fraværende, er det 
godt å kunne ha samlinger hvor forbrødring står i høysetet. Da er det ekstra flott å kunne 
møtes ute. «Det finnes ikke dårlig vær, kun dårlige klær», kan være en god huskeregel. 

Fredag 19. mars var vi invitert til Broder Knut Asbjørn Aasland. Broder Knut har laget en flott 
gapahuk i sin hage, der vi ved flere anledninger har vært samlet til kaffe fra svartkjel. Her er 
det ett flott ildsted, en bålpanne og en grill. Broder Knut som er en ivrig elgjeger byr også på 
lokalprodusert spekepølse av elgkjøtt fra siste høstjakt. I invitasjonen som tikket inn via SMS 
sto det: «Hei gode Venn og OB. Fredag 19.03.21 tenner jeg opp på bålplassen og bålpanna. 
Svartkjel og tynn kaffe, +elgpøls på bordet. Resten får hver enkelt ordne seg. Hva dere tar med 
å drikke er opp til dere selv. Sjølkost. Totalt 9, inklusiv meg er invitert. Velkommen ��» 

Vi har lenge snakket om hvordan skal vi kunne holde opp samholdet oss Brødre imellom, 
sånn situasjonen er i rundt omkring i landet vårt. Vi har, alle sammen, vært igjennom 
«lockdown», gjenåpning, nye smitteverntiltak og så startet fra null igjen i over ett år nå. Etter 
12. mars 2020, så ble vår Losjes møter for våren lagt på is. Vi fikk gjennomført noen
Rådsmøter, og fikk også sørget for å få gitt nødvendig informasjon ut til alle våre Brødre.
Etter sommeren ble det heldigvis, på grunn av lokale smittevernregler, gitt mulighet til å
gjennomføre Losjemøter. Vi var i snitt ca. 19 Brødre til stede på hvert møte vi hadde høsten
2020. Vi fikk derfor gjennomført Gradløft og vi fikk holdt vårt tradisjonelle Julemøte. Dette
var noe alle Brødre satte stor pris på.

Da vi leier lokaler av Odd Fellow på Steinkjer, så var vi jo spente på hvordan de ville forholde 
seg til smittevern og utleie, men de forholdt seg også til lokale anbefalinger fra Steinkjer 
kommune. Imidlertid fikk vi beskjed om at vi ikke kunne gjennomføre møter i januar 2021, da 
de ville bruke denne måneden til å renovere kjøkken og festsal. Her er vi spent på hvordan 
dette har blitt, da vi ikke har kunnet gjennomføre møter etter renoveringsarbeidet, på grunn 
av den nye varianten av covid 19 viruset, og strengere retningslinjer. 

Ved Rådsmøtet i januar, ble vi enige om at vi måtte forsøke å få til en «forbrødring», selv i 
denne vanskelige perioden, og da ble vi raskt enige om at vi kunne arrangere treff utendørs, 
når vær og temperaturer tillater dette. 
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Så, fredag 19. mars i år, var vi samlet 7 Brødre fra Losje St. Olav XXV Steinkjer, til 
«Vårjevndøgns blot». Broder Knut bor på Mære, så vi følte at vi da var på historisk grunn. Som 
Broder Knut skrev i invitasjonen, serverte han «tynn kaffe» og elgpølse. I tillegg så hadde han 
også fyrt opp grillen, så noen av oss anrettet mat på grillen. Fra vår Losje stilte Drott, Kantor, 
Skattmester og Kansler opp fra Rådet. Vår Drott og Kantor er også eminente heim bryggere, så 
vi fikk smakt på lokalprodusert velsmakende øl. Noen lurer sikkert på hvorfor det ble servert 
«tynn kaffe» og ikke vanlig svart kaffe. Her er det en enkel og grei forklaring på dette. I 
Trøndelag så serveres kaffe utendørs, som innendørs, med «noe attåt». 

Det ble en trivelig stund sammen, med Losjeprat, gode historier og vitser, og med gode 
samtaler. En stor takk til Broder Knut for hans gjestfrihet og for godt vertskap. 
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Nye tider – Nye muligheter 
Tekst: Sigmund Bell Rysst, Hærmester PLO Kaupang 

Gode Ordensbrødre, vi erfarer alle nye tider nå, også i RHK. Det fysiske Losjemøtet som vi               
alle setter så stor pris på er det for tiden ikke mulig å gjennomføre på en forsvarlig måte her 
hos oss i Vestfold og Telemark. Vi må finne nye arenaer for å kunne møtes. 

Kan de digitale plattformene virkelig gi oss noe av det vi alle savner, - samværet og 
Broderskapet? 
Hos oss i PLO Kaupang har vi dessverre ikke hatt noen ordinære Losjemøter siden 8. 
februar i fjor. Det er ganske mistrøstig, men forhåpentligvis helt forståelig for alle våre 
Ordensbrødre ut fra den stadig aggressive pandemien fra mars i fjor og våre Ridderes 
gjennomsnittsalder og generelle helse. 

Det har forundret meg litt at ikke alle vi Ordensbrødre innen RHK har vist et større 
engasjement for å få til nye arenaer også for å kunne samle Ordensbrødre fra fjern og nær 
på f.eks en digital plattform. I stedet har mange av oss satt opp stadig nye datoer for møter 
frem i tid – og så forskjøvet dem videre fremover osv. osv. 

Etter min mening er det, også i dag altfor tidlig å sette opp aktuelle datoer for nye 
Losjemøter tidlig på høsten i år. Vi skulle jo så gjerne ha hatt mange nye møter hvis bare 
vaksineringen hadde nådd et akseptabelt nivå for større sosial kontakt for hele nasjonen 
vår. Dette rår ikke vi med, og vi må derfor forholde oss til de til enhver tid rådende 
smittevern-regler. 
Hva kan vi gjøre da, når ikke rituelle losjemøter lar seg gjennomføre? 

Vi som bekler funksjoner innen våre Provinsiallosjer forholder jo oss også til våre egne St. 
Olav Losjer og bidrar der til å holde en viss kontakt med andre Brødre internt i denne 
Losjen. Jeg håper inderlig også at våre lokale Losjer sørger for at også de Ordensbrødrene 
med relativt kort tid innen RHK får den oppfølgingen som er nødvendig for at de skal føle 
seg som en viktig del av Broderskapet vårt. Det er nemlig det de er, egentlig kanskje den 
viktigste delen av vårt Broderskap. Det er de som vil kunne være nøkler til nye Kandidater - 
og etter hvert nye Gode Ordensbrødre.

Innen PLO Kaupang sin region har nå flere St. Olav Losjer kommet i gang med sporadiske 
møter på ulike digitale plattformer. Jeg har deltatt på slike møter i Losje St. Olav IX 
Tønsberg og Losje X Skien. Flott å igjen lett kunne få se både nye og kjente ansikter og 
stemmer og igjen føle litt av Broderskapets betydning og ånd. 

Hvorfor trenger vi egentlig flere forskjellige digitale plattformer innen RHK? 

Jeg er med i flere andre organisasjoner og foreninger som alle har sine digitale plattformer 
som hele organisasjonen bruker. Jeg har vært med på møter i Zoom, Skype, Google Meet 
og Teams. Hele Diabetesforbundet benytter Zoom både sentralt, regionalt og lokalt. 

Zoom er en digital plattform uten høy terskel å forstå for medlemmer uten særlig digital 
kompetanse. Teams er en digital plattform som er beregnet hovedsakelig for næringslivet, 
og blir derfor av privatpersoner ofte ansett for å ha en noe høyere terskel for å kunne ta i 
bruk. Skype har vel de fleste av oss benyttet til videosamtaler med kjente ofte langt unna.          
Google Meet har jeg liten kjennskap til, men Losje St. Olav IX Tønsberg har benyttet denne 
som plattform for i hvert fall 2 digitale møter for sine Ordensbrødre. 
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Gjennomgående for alle disse er at man kun kan avholde møter på inntil ca. 60 minutter 
dersom man ikke benytter en betalt lisens. Kanskje RHK kunne hatt en lisens som vi alle 
kunne benyttet oss av mot å betale en liten avgift pr. møte eller pr. Losje som ville benytte 
seg av dette? Litt opplæring hadde også vært flott for hele organisasjonen, slik at alle 
Ordensbrødre med ønske om å kunne delta hadde fått tilstrekkelig kompetanse til å 
nettopp kunne våge seg over den digitale terskelen. Det er viktig å gjøre denne terskelen så 
lav som mulig for å kunne skape et inkluderende Broderskap også digitalt. 

Så over til min erfaring med digitale møter innen PLO Kaupang. 

Vi har avholdt flere digitale møter i vårt AU-Arbeidsutvalg og med Embedsmennene. Dette 
er jo møter for å vedlikeholde og videreutvikle vår interne organisasjon og er på langt nær    
det samme som det møtet vi gjennomførte 25. februar for alle våre Riddere og besøkende    
fra fjern og nær, ca. 30 Ordensbrødre totalt. Vi hadde faktisk denne kvelden besøk av et par 
av våre godt voksne (eldste) Ordensbrødre. Dette tilbudet dekker uten tvil et behov.

I etterkant av dette digitale møtet, har det slått meg at dette jo er en utmerket måte for å 
kunne holde litt kontakt med de av våre Ordensbrødre som lik oss andre også hungrer etter 
litt samvær og fellesskap. 

Dette burde vi i PLO Kaupang egentlig kommet i gang med langt tidligere, men … . 

Vi kan selvfølgelig ikke pr. i dag legge inn noen rituelle elementer eller gjennomføre 
komplette møter slik vi har det i våre Ridderhaller, men generelle deler fra våre møter er det 
fult mulig å ha med. På vårt gjennomførte møte i februar hadde vi med både mektig musikk 
og oppbyggende og reflekterende tekster. I tillegg til dette er det en fin mulighet å komme 
frem med informasjon om våre tanker videre fremover. Hilsener til møtet var det flere av 
både fra Storkommandør, Storprelat, Kollegiet og flere Gode Ordensbrødre. Slikt settes 
alltid stor pris på. 

Vi prøvde oss på å få i gang en dialog med Ordensbrødrene om et par interne utfordringer, 
men det viste seg lite hensiktsmessig. Kun et par av Ridderne som hadde god erfaring fra å 
delta på digitale plattformer på jobben uttalte seg, og vi ble anbefalt å heller satse på et fast 
program for hele møtet fra A til Å. Det er litt synd synes jeg, men regner med at dette kan 
endres over noe tid. 
Vi opplyste på slutten av møtet at vi ville gjennomføre et møte til denne våren, antagelig 22. 
april etter noenlunde samme lest som dette. Datoen for dette nye møtet er nå i ettertid 
endelig berammet til 15. april.
De innlegga vi hadde på vårt møte i februar hadde noen undertoner som gikk på 
Broderskap, Lys og håp. Dette synes jeg passet svært godt ut fra tiden vi er inne i.

Til vårt neste møte, 15. april vil vi oppgi et tema/et stikkord for møtet. Dette vil da stå i 
invitasjonen til møtet. Våre tekster og musikk vil understøtte dette så langt mulig. 
Samtidig håper jeg at vi får flere innspill fra gjestende Ordensbrødre som kanskje har noen 
fine ord rundt dette de vil bidra med. 
Inntil vi igjen trygt kan gjennomføre fysiske møter innen RHK, er digitale plattformer langt    
å foretrekke foran passivitet. De kan også lett kombineres med en mer regelmessig kontakt 
med telefon, SMS eller epost mellom Ordensbrødrene. 
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Husk Gode Ordensbrødre: - Med Nye tider kommer det alltid også Nye muligheter.  

Pippi Langstrømpe sine ord synes jeg passer godt med våre erfaringer, når hun sier; 
- Dette har jeg aldri prøvd før – så det klarer jeg helt sikkert.

Jeg sender med glede denne «stafettpinnen» om våre digitale erfaringer videre til dere 
som har prøvd eller ønsker å prøve digitale samlinger. 
På vegne av PLO Kaupang ønsker jeg til slutt alle Ordensbrødre og Valkyriesøstre en 

Riktig God og Virusfri Påske. 

Broder Ragnar Gustavsen (t.v) og 
Broder Thorbjørn Andersen 

F.v. Brødrene Knut Olsen, John Vister, Ragnar
Gustavsen, Thorbjørn Andersen og Knut Leira

LOSJE V FREDRIKSTAD HEDRER EN 60 ÅRSJUBILANT 
Tekst og foto: Jan Ivar Pedersen, Kansler  
Broder Ragnar Gustavsen har i dag 13. mars, vært en losje Bror i 60 år. I den anledning 
overbrakte Losje V Fredrikstad de Hjerteligste Gratulasjoner og Hilsninger.  Jubilanten ble 
hedret med overrekkelse av Losjens vase og blomster.   

Det ble en hyggelig sammenkomst hos jubilanten hvor Brødrene John Vister, Knut Olsen, 
Knut Leira, Thorbjørn Andersen og Jan Ivar Pedersen deltok  (alle Brødre var fullvaksinerte 
før sammenkomsten), mang en god historie ble fortalt rundt bordet.  Gratulerer så mye 
med Dagen Broder Ragnar �������
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«Hva er Jeg uten de andre?» 

Tekst: Øystein R. Eilertsen, Losje IX Tønsberg 
(Innlegg ble holdt på PLO Kaupangs digitale møte den 25. februar 2021) 

Å leve er å «leve med andre» 
Å leve med andre er å leve med dem 

som jeg må dele alt med, 
som jeg må beskytte, 

som jeg ikke må volde noen smerte, 
som jeg må være glad i. 

Uten de andre er liv, kjærlighet og lykke en utopi! Vi 
er med utallige tråder 

forbundet med hverandre. 
Jeg kan bare utvikle meg 

I møte med andre. 
Jeg trenger de andre.. 

Ikke bare fordi de kan gjøre så meget for meg, men 
også fordi jeg kan komme til å bety så 

meget for dem. 

Jeg har øyne og ører 
til å oppdage de andre med, 

hender til å rekke frem for å hjelpe, 
og et hjerte til å føle kjærlighet. 

Jeg vil ikke være en ensom øy i et hav av mennesker. 

Dette diktet «Hva er Jeg uten de andre?» av den hollandske dikteren Phil Bosmans slo imot 
meg midt i denne vanskelige Koronatiden. Vi som Brødre, dyrker vennskap og fellesskap. Vi 
møtes under stjernehimmelen for å hente ny styrke gjennom den unike kombinasjonen av 
nærhet til vår Gud og nærhet til Brødrene. 

Vårt fellesskap strekker hendene frem for å hjelpe hverandre. Nettopp fordi vi trenger 
hverandre. Det er jo derfor Losjearbeidet gir en slik dyp og inderlig mening.  

Og nettopp derfor savner vi å kunne møtes i vårt fellesskap. Som dikteren sier: Uten de andre 
er liv, kjærlighet og lykke en utopi! Som Brødre er vi innvevd i vår felles vandring. 

Se innover i seg selv 
Det kreves vilje og mot til å skue innover i seg selv. Men ved å gjøre det vil vi øke kunnskapen 
om oss selv som menneske. Det er et livslangt og krevende arbeid å bli kjent med ALLE sider 
av seg selv. 
Vi mennesker er blitt født med en hjerne som fra vugge til grav hele tiden vil ha 
oppmerksomhet som et lite barn. Se på meg, hør på meg, ikke gjør det, heller gjør det. Slik 
maser hjernen ustanselig. Dette er egoet vårt som av og til må tøyles, men som vi også må ha 
med oss for å utvikle oss som menneske. 
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Flytter vi oppmerksomheten litt lenger ned, til hjertesenteret, vil vi oppdage en helt annen 
ro. Det er her vi får kontakt med det innerste i oss selv, med sjels- aspektet vårt og med vårt 
opphav. Og det er her vi kan kjenne et stikk når vi gjør noe som strider mot vår 
samvittighet. Det er en gammel visdom som sier at det ikke er godt for mennesket å handle 
mot sin samvittighet. 

På vår losjevandring får vi innsikt i et sinnrikt læresystem som gir oss muligheten til indre 
vekst. Økt kunnskap om oss selv sammen med kjærlighet vil kunne gi oss visdom i hjertet. 
Disse tre, - kunnskap, kjærlighet og visdom – er tre viktige pilarer som losjens læresystem 
hviler på. 

Vi vet at når våren er i anmarsj, så betyr det at lyset tiltar og at naturen våkner til liv – som 
en ny fødsel et nytt liv. Lyset er kjærlighet og det er kraften som gir liv til vår uendelig natur. 

Det som gjelder for naturen, jorden og ja hele universet, gjelder også for det enkelte 
menneske.  

Vår reise som ridder og Losjebroder kan bli vår vandring mot et klarere lys – i hjertet. 
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TOLERANSE og andre «Ordensord». 

Tekst: Rolf Solheim, Overprelat. 

Jeg vil her komme inn på ord som vi bruker i vårt arbeide og som også betyr noe.  
Den umiddelbare meningen med Ordensarbeidet må være at vi som Ordensbrødre skal 
utvikle oss på det åndelige plan – altså bygge oss opp innenfra til å bli et bedre menneske 
med oss selv. Dette innebærer da også forståelse av andre mennesker og akseptere at vi ikke 
alle er like verken å se på eller måten å opptre på. Klarer vi dette uten å få personlige 
problemer med oss selv – ja da er vi et godt stykke på vei. 

Det er her Ordenens ord kommer inn og skal hjelpe oss, og ordene er: 

TOLERANSE 
YDMYKHET 
TILGIVELSE 
ÆRLIGHET 
NESTEKJÆRLIGHET 
TILLIT 
SANN MORAL 

La oss se litt nærmere på hvert enkelt ord. 

TOLERANSE. Fordragelighet, overbærenhet – å tolerere betyr å bære over med. 

Det betyr altså å tåle ting som går mot en selv og på tvers av ens egen tenkemåte uten å 
tenne av denne grunn. 

YDMYKHET. Å være ydmyk betyr å være beskjeden, mild og underdanig. Å gjøre en person 
ydmyk betyr imidlertid å krenke en persons stolthet og verdighet, hvilket ikke er den 
betydning vi er ute etter. 

Vi har et ydmykhetens løfte under opptagelsen som vi svarer ja på. 

Det er svaret JA til dette som gjør oss til Ordensbrødre og ikke til et medlem av en forening. 

Å være ydmyk er ikke en svakhet, det er en personlig styrke. 

TILGIVELSE. Ordet betyr forlatelse, unnskyldning. Når vi ber om tilgivelse for noe så betyr 
dette at vi angrer på noe vi har gjort eller sagt og at vi ber den berørte part om å glemme og 
forlate det som har skjedd. Når en Broder ber om tilgivelse, er dette i utgangspunktet stort, 
men det er enda større at den annen Broder er villig til å tilgi. 

Å tilgi kan noen ganger være meget vanskelig. Ting kan ligge så dypt og hatefullt inne i oss at 
vi aldri klarer å tilgi, men den dagen det skjer, så er dette stort. Ordet tilgivelse er kanskje 
det vanskeligste ordet vi har å forholde oss til. Kanskje er det lettere å be om tilgivelse enn å 
tilgi selv. 

ÆRLIGHET. Dette betyr sannferdighet og oppriktighet. En ærlig person er en person en kan 
stole på og i Ordenssammenheng burde jo dette være en selvfølge. 
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NESTEKJÆRLIGHET. Betyr å være god mot ditt nærmeste menneske. Når Skald snakker om 
Broderlig Kjærlighet som alltid skal herske blant oss, så tolker jeg dette dit hen at vi skal 
fremelske det gode i en annen Ordensbroder og unngå splid. 

TILLIT. Det å ha tiltro til eller det å stole på. Å ha tillit til en person betyr altså at en stoler på 
denne personen. Som Ordensbrødre bør vi så absolutt ha tillit til hverandre og ikke forsøke 
oss på lureri, baksnakkelse, splid eller andre nedverdigende handlinger. Et ord er et ord. 

SANN MORAL. Moral betyr: syn på og regler for hva som er riktig og galt – etikk og en 
guddommelig tro. Måtte det lys som oppflammes i vårt hjerte lyse slik at sann moral alltid 
må tilta, slik at vårt hjerte må bli fylt med sannhetens lys. 

Moral må derfor gå på måten vi tenker og oppfører oss på overfor oss selv og andre og sann 
moral i Ordenssammenheng må da innebære å absorbere det møtet gir oss for så å leve opp 
til dette. 

Moral kommer innenfra og lærdommen kommer utenfra. 

Jeg innledet med at Ordenens tanker skal gjøre oss til bedre mennesker innad og utad. Vi 
skal bli lettere å omgås – få det bedre med oss selv og våre omgivelser. 

Men det er også en dypere mening: Gjennom det å leve opp til alt dette gjør vi oss i stand til 
en dag å møte den høyere styrelse på en tilfredsstillende måte, fordi, på denne veien skal 
vårt hjerte veies på rettferdighetens vektskål og klarer vi denne testen, skal vi på nytt få 
oppleve morgengryet og soloppgangen i øst, men da fra et annet ståsted. 

Gode Ordensbrødre, dette er den dypereliggende tanke bak alt vårt Ordensarbeide. Dette er 
veien vi snakker om, og den begynner i 1. Grad og for å forstå dette må vi være åpne for en 
slik tolkning av våre møter. Vi må åpne oss og la følelsene få komme inn i vår sjel for der å 
modnes til det som skal komme. 
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NOEN TANKER I DISSE KORONATIDER 
Tekst: Åge Berg, Assisterende Storprelat, Kansler Losje XI

Når tid skal vi få livene våre tilbake? Jeg savner å kunne leve normalt igjen. Jeg savner 
nærheten til barn og barnebarn. Jeg savner å reise, jeg savner treningssenteret, jeg savner 
kaffekoppen med venner, det sosiale, ikke minst savner jeg Losjemøtene, fellesskap med 
Losjebrødrene, samholdet.  

Mye av Ordenens hovedoppgaver er vanskelig, eller nesten umulig å foredle uten å treffes 
fysisk på møter, slik vi er vant til. 

Våre Losjemøter er det viktigste vi har i Ordensarbeidet. Her lærer vi hverandre å kjenne, 
knytte bånd Brødrene imellom, utvikle vennskap, utvikle våre sinn og tanker. I den forstand 
rammer nok fraværet av møter våre nyeste Brødre hardest. 

Her skal samhold og fellesskap mellom Brødrene smies og styrkes. Gjennom felles 
målsettinger, åpenhet og ærlighet vil vi skape tillit og forståelse for hverandre, gjennom 
trofasthet og rettferdighet utvikler vi trygghet og kjærlighet til hverandre og til den verden vi 
lever i. 

Det å holde Ordensarbeidet ved like, krever at vi må stille større krav til oss selv. Husk vårt 
løfte til Ordenen. Vi har en arv å bringe videre. 

Slik situasjonen er nå er det mange som opplever savn og ensomhet. Som gode 
Ordensbrødre kan vi gjøre en forskjell for mange. Kanskje en telefon, et vennlig ord, en 
utstrakt hånd. 

Omsorg for andre er et hovedtema i vår egenutvikling og da særlig når noen er syke eller 
trengende. 

La oss være åpne for ritualenes og symbolenes budskap. De er vår ledetråd på veien. 

Da vi lovet troskap til Ordenen så lovet vi å arbeide for medmennesker som trenger hjelp. 
Men vi skal huske at hjelpen skal komme fra hjertet 

Mor Teresa sa en gang: 

«Vi kan ikke gjøre store ting - men små ting med stor kjærlighet. 

Kjærligheten er en frukt som kan høstes til alle årstider, og som bestandig er innen 
rekkevidde for alle.» 

Den største gleden i livet faktisk er å gi. Tror du at du har lite å gi? Du har ubegrenset. Det 
eneste vi alle kan gi er nemlig kjærlighet! All verdens rikdom kommer ikke engang i 
nærheten av den mest uvurderlige gaven i hele skaperverket – den kjærligheten vi har i oss! 
Og den er til for å deles.  

Tenk en ideell verden hvor alle mennesker har kjærlighet å gi til alle. Forestill deg hvilken 
enorm positiv effekt det skulle ha i vår hverdag og i våre liv. Det er denne kraften vi søker 
etter. Denne kraften bærer vi i vårt indre, vi må bare lære oss og bruke den i større grad.  
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Å gjøre de rette handlingene på en korrekt måte krever stor konsentrasjon, øvelse og 
utholdenhet. Vi skal fremstå som forbilder og vise at vi mestrer de oppgaver som blir lagt på 
oss gjennom livet. 

Mestring gir trygghet og tilfredshet og gjør livet lettere å takle. 

Så når vi snakker om Losjearbeid så handler det virkelig om hardt arbeide for å løse de 
krevende oppgaver vi har begitt oss inn på. Det handler om selve livet, det er hvordan vi 
takler hverdagen, hvordan vi løser de oppgaver som livet krever av oss. Hvis vi tar 
oppgavene som blir pålagt oss på alvor så vil livet smile til oss. La oss gjøre vårt beste. Noe 
mer kan ingen kreve. 

I vår Orden fødes vi inn i en ny verden, og vi lærer også etter hvert å ta våre første famlende 
skritt på veien. Senere lærer vi å vandre gjennom livet, og hva er livet uten kjærlighet og 
omtanke?  

Når livet butter imot på alvor, og det gjør det garantert for oss alle en eller annen gang, da er 
det ikke bare kjekt, men kanskje bokstavelig talt livsviktig at vi har et nettverk av folk, som 
bryr seg om, rundt oss.  

Vi har alle kjent gleden ved å få en venn på besøk. Eventuelle blomster visner, men besøket 
husker vi. Men jeg tror vi trenger trening i å bry oss om hverandre. Jeg tror det ville være en 
god ide å nytte tiden således at vi arbeider med oss selv og våre medbrødre nettopp med 
dette feltet. Ordenen har ellers mye å by på for den som engasjerer seg.  

Kanskje ekstra viktig i disse coronatider. Hverdagen kan oppleves tung når vi ikke kan leve 
normalt. Strenge karanteneregler kan sende folk i isolasjon og ensomhet.  

Liksom vinter og mørketid er på hell, slik håper vi også denne unntakstilstanden snart er over 

Selv om du noen ganger synes livet blir vanskelig, er det alltid noe å glede seg over. Det 
gjelder bare å åpne øynene for det, så du kan glede deg over livet!

Til slutt noen trøstens ord av ukjent forfatter: 
De mørkeste dager 

Så nådde vi bunnen 
igjen går det oppad 
igjen går det fremad 
mot sol og mot lys 
I tåkegrå dager  
og regntunge netter 
skred mørket imot 
sin ytterste pol 
Og har vi en knugende 
trengsel tilbake 
i sneen fra stormenes  
rungende røst 

Frysende dager  
hvor alt er øde 
Så føler vi dog  
som en lidende trøst 
At dagene lenges 
At rommet får farger 
At alt som nu sover  
I skogenes skjær 
Kun venter på timen  
hvor friskt det skal spire 
og blusse med livets  
og skjønnhetens glød 
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I en Blå Time 

Broder Åge Berg, Sandefjord, har sendt oss dette innlegget, forfattet i 2007
av vår nylig avdøde Broder og tidligere Riksdrott, Broder Truls Birkelid. Det 
viser noe av det rike tankegodset og ikke minst formidlingsevnen og -gleden 
som Broder Truls hadde i så rikt monn, til glede og ettertanke for alle 
Brødrene i RHK. Innlegget kan passe nå mot Påsketider. 

«I en Blå Time» av Truls Birkelid, Seljord i 2007: 

Det er vårjevndøgn og lyset er i ferd med å fortrenge mørket. Nå får jeg også tilbake mine blå 
timer.  To ganger hvert døgn får jeg disse mine blå timer.  En om morgenen, den siste timen før 
solen står opp, og igjen timen etter at solen har gått ned og hele verden får igjen denne 
spesielle belysningen.  I disse timene vandrer tankene så lett.  Stemningsfulle og vemodige er 
disse få timene, fylt av ettertankens stillhet, kaller egentlig til ensomhet og enhet med det 
naturens under som er i ferd med å utfolde seg rundt meg...om morgenen en takknemlighet 
for at ennå en natt er over, nytt liv og nye muligheter presser seg frem og er rede til å gi av 
fullt hjerte til den som er villig til å ta i mot de gaver og muligheter som ligger i den nyfødte 
dag – om kvelden en mulighet for stille ettertanke og meditasjon.  Har jeg oppfylt mine plikter 
i dag?  Har jeg brukt denne dagen til nytte for noe eller noen?  Har jeg tatt imot gaven jeg fikk i 
dag tidlig?   
Tankene mine stopper aldri her. I min blå time vandrer tankene alltid tilbake i tiden.  Til 
barndom, ungdom og alt annet som ligger mellom den gang og nå.  Mennesker jeg har møtt, 
hendinger, opplevelser, triste og glade.  Venner jeg har hatt, venner som har gått bort, venner 
som kanskje aldri var venner fordi de bare forsvant og egentlig aldri var savnet. Var det dem 
som forsvant, eller var det meg som gled fra dem?  Det er kanskje ikke så viktig – jeg savner 
ingen bortsett fra én!  Kjærligheten har blomstret og dødd, helt naturlig selvsagt.  Hvilken 
kjærlighet var ekte og hvilken var bare attrå? 

I min blå time går tankene tilbake. De krysser grenser og stanses ikke av fjell eller fjord.  
Minner trenger seg på, og alltid i min vemodsfylte time vandrer tanker og minner til 
opplevelser med mennesker som også den dag i dag fyller store rom i mitt hjerte.  
Sentimentalt? Ja, kanskje, men jeg har så enormt mange minner om virkelige venner, venner 
som jeg, når jeg skal være ærlig, egentlig føler en form for kjærlighet til.  Venner som har vært 
der alltid. Venner som ikke krever noe – annet enn kanskje vennskap? Venner i tykt og tynt. 
Venner som kan lytte.  Venner som ikke kritiserer deg for at du er du.  Venner som forstår og 
kan rettlede og støtte deg uten å være verken støtende, påtrengende, selvgode, 
forståsegpåere eller refsere. Venner man kan dele sorg, glede, minner, tanker med. De fleste 
vil vel si at jeg har vært særdeles heldig og hatt dusinvis av venner. På mange måter kunne jeg 
vel si meg enig hvis ikke det var fordi at jeg har en helt spesiell og kanskje egoistisk oppfatning 
av vennskap. Det må for det første være tosidig og for det andre være basert på fullstendig 
åpenhet og hundre prosent tillit til den andre parten. 

Man må være villig til å dele sorger, gleder, minner og betroelser uten reservasjoner.  Dette 
har jeg selv bare vært villig til å dele med to mennesker, og kan som en logisk følge si at jeg 
bare har hatt to venner. 
Begge vet, og begge visste hvem den andre var – faktisk var vel vennskapet mellom oss 
egentlig tresidet? En av disse er borte nå, og savnet er dypt og inderlig, men sorgen er ikke der, 
og har aldri vært der,fordi vi ikke hadde noe usnakket og fordi minnenes gleder overskygger 
både sorg og mismot. 
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Hva er det som får meg til å betro alt dette til papiret? Var min blå time spesielt blå i kveld?  
Jeg vet ikke, men det var vårens første!  Var det kan hende Moon River spilt på piano på min 
siste cd, som satte det hele i sving? Hva er det som har skapt denne følelsen av vemod, 
stemning og takknemlighet i meg i denne spesielle timen? Er det bare meg som synes timen 
er blå? 

Tankene mine vandrer videre til vår ordens symboler og ritualer. Er det den samme følelsen 
jeg får når ”det er like før dagen gryr…”? Den herlige, men altfor korte tiden i stille ettertanke 
når lysene tennes og losjen åpnes. Påminnelsen om at ”det er full tid…”, og at 
arbeidet er fullført for denne gang? ”bevare symbolenes betydning i våre hjerter….”, er ikke 
det en påminnelse om at arbeidet må fortsette også frem til neste gang? Vi kan ikke og må 
ikke hvile på våre laurbær og tro at jobben er gjort. Vi må bruke den tiden vi har til å bygge 
videre på vennskap og kjærlighet og ikke forledes til å tro at det er ”full tid” ennå.  Som mine 
blå timer markerer en ettertankens tid mellom dag og natt, mellom lys og mørke – en for meg 
god og velkommen velsignelse, er losjemøtene også en blå time. En blå ettertankens time, en 
påminnelse om at tiden går – uavvendelig – og at vi har fått den i gave for å bruke den til 
beste for oss selv og for flest mulig andre.  

Selvfølgelig er det kun et fåtall av oss som bruker tiden på vår beste måte. Selv vet jeg jo så 
inderlig vel at jeg ikke gjør det – men i min blå time får jeg i hvert fall så mange påminnelser at 
jeg tidvis forbedrer meg – tror jeg! 

Jeg begynte denne beretningen bare for å forsøke å samle tankene mine til ord.  En trang til å 
konkretisere noe udefinerbart. Litt senere i tankerekken ble det mer en hilsen og en form for 
takknemlighet overfor en venn og broder gjennom mange år.  Det virket så naturlig at tankene 
gikk videre til losjen, som også har gitt meg så mange gode stunder.  

Som all annen utvikling i livet med sine skuffelser og gleder, har losjearbeidet også hatt sider 
av frustrasjon, mistro og skepsis.  Jeg tror det er viktig å arbeide med seg selv og prøve av og 
til å gå i dybden av seg selv for å finne de svarene som ikke ligger oppe i dagen.  Ordenens 
symboler inneholder like mange spørsmål som svar. Uten en helt egen, privat, ensom, blå time i 
ettertanke, glede over livet og takknemlighet for vennskap, finner du sjelden svar.  Og finner 
du et svar etterfølges det av nye spørsmål. 

Min blå time er min egen – jeg kan aldri helt ut dele den med noen – tror jeg, da vil den 
blekne og kanskje helt forsvinne, ubrukt – men jeg håper at mange vil finne sin egen blå time, 
da kan vi kanskje dele timenes resultater og snakke med hverandre om hva hver enkelt av oss 
har funnet i sine blå timer. 

Det er vårjevndøgn og lyset har fortrengt mørket. Påsken står for døren – tiden for 
gjenskapelse, for mange kanskje å finne et nytt livsinnhold – nye gleder og mange rike, gode, 
ettertankens timer. 

Jeg ønsker alle mine brødre en god påske, en god vår og en god sommer. 
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REKRUTTERINGSKOMITEEN – time to turn the tide 
Tekst: Trygve Jarholt, Storårmann og leder av Rekrutteringskomiteen 

Det er ingen tvil om at RHK har et utmerket produkt. RHK har fått utviklet gjennomarbeidet 
Ritualer, godt underlag til refleksjon som skjer gjennom opplæringsheftene våre. Det er 
brukt mye tid i mange Losjer på å utvikle gode Losjemøter og refleksjonsmøter for utvikling 
av Brødre. Flere Losjer har også gode sosiale møtesteder slik at Brødre utvikles fra 
bekjentskap til Brødre til et godt og sterkt vennskap.  

Derfor ønsker vi få flere inn i vårt Broderskap. Vi mener selv at vi har et godt produkt å tilby, 
men vi vet også at vi som Brødre utvikler oss når nye kommer inn i vårt felleskap.  

Så hvorfor er vi ikke sterkt voksende Orden? RHK har et godt produkt. 

Første del av rekrutteringsarbeidet var å spørre hva de enkelte Losjer har av 
rekrutteringsmateriell. Det er mye godt tankearbeid som er gjort i de enkelte Losjene. Men 
RHK totalt sett har et forbedringsarbeid å sette sammen en pakke som alle Losjer kan 
benytte. 

Så hvor er vi nå? 

Rekruttering starter med den enkelte Broder. 

Hva gjør at du trives i vår Orden? Hvordan var din første opplevelse i våre Orden? Hva har 
det Losje arbeid, møter og relasjoner som gjør at du bruker tid på Ordensarbeid. Nøkkelen er 
å få de enkelte Brødre til å lete i første ledd og andre ledd av sine relasjoner og foreslå et 
navn. Det navnet er grunnsteinen for rekrutteringen. 

Vi har utarbeidet rekrutteringsmaterialet som alle Losjer kan benytte ved rekruttering. Her 
har vi utarbeidet et sett med samtalescripts, presentasjonsmaterialet og noen filmer dersom 
noen har lyst til å bruke film i rekrutteringsarbeid. 

• Rekrutteringsprosessen fra du starter dialogen med Kandidaten til han er en Broder
som skal tas opp i II. Grad

• Workshop modell som dere kan bruke til å starte rekrutteringsprosessen i deres Losje
• Script til første samtale med en ny Kandidat for å få han til å møte i et

rekrutteringsmøte
• Presentasjonsmaterialet i et informasjonsmøte
• Script til informasjonsmøte med kandidaten
• Hva skjer etter opptak? Hvordan skal den nye Broderen få oppleve de første ukene i

våre Losje
• Hvordan skal rekruttering bli en integrert del av Losjens arbeid? Mål dokument –

hvordan skal dette utarbeides med nødvendig dokumentasjon.

Men hvorfor er ikke dette kommet ut til Losjene? Rekrutteringskomiteen hadde planlagt 
mange workshops med alle Losjer i høst og vinter. De workshopene er satt på vent grunnet 
smittesituasjonen.  Workshopene mål er å hjelpe de som er rekrutteringsansvarlig i hver 
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Losje i gang eller forbedre det som Losjene allerede har. Videre ønsker vi gjennom 
workshopene å få forbedret materialet som vi utarbeider slik at vi til enhver tid forbedres 
med tilbakemeldinger. 

Når starter workshopene? Så snart som smittesituasjonen tillater dette så er vi i gang. Da 
reiser vi rundt i Losje Norge og skal treffe rekrutteringsansvarlig i Losjene. Vi vet i skrivende 
stund ikke nøyaktig når workshopene starter, men målet er å ha workshops med alle Losjer 
innen Drott & Hærmester møtet. Og dere som er rekrutteringsansvarlig får et ansvar for å 
drive rekrutteringen i den enkelte Losje.  

Men hva med de under 40 år. Målsetningen er å nå dem med relevant informasjon. 

Så ønsker vi å se på hvordan vi markedsførere oss. Unge mennesker leser ikke avisen, de 
bruker ikke Facebook, de henter ikke post i postkassen. Vi treffer dem dessverre ikke de 
tradisjonelle kommunikasjonskanalene vi i RHK benytter. 

De følger med på sosiale medier. Skal vi tørre å utvikle informasjon som kan legges ut på 
sosiale medier. Ja, dersom vi skal bli kjent blant unge mennesker.   

Så i 2021 så ønsker rekrutteringsprosjektet å lansere noen filmsnutter som kan beskrive våre 
verdier og muligheten for utvikling for det enkelte menneske. De filmsnuttene skal vi teste 
ut i noen sosiale medier, sammen med et enkelt tekstbudskap. 

Og – ja – 2021 blir rekrutteringsåret. Vi skal gjøre vårt i rekrutteringskomiteen. Alle Losjer 
skal nå få godt verktøy som dere kan bruke i rekrutteringsarbeid. Og rekrutteringskomiteen 
besøker dere for å dele av vår kunnskap, men også for å få innspill.  Og da må vi jobbe med å 
ha den gode samtalen – ikke bare med eksisterende Brødre – men med nye Kandidater. Her 
har vi et felles ansvar – for at vi skal bli en rekrutterende Orden så må vi alle ta et ansvar 
med å ha en god samtale med en ny potensiell Broder. Vi skal hjelpe dere, men dere må 
hjelpe oss med å videreutvikle rekrutteringsverktøykassa slik at den blir enda bedre for alle.  

Ja, hva kan du gjøre nå i noen stille vår og sommermåneder? Har ikke du en kamerat eller en 
kamerat til en kamerat som du tror kan være en fremtidig Broder. Skriv det navnet ned på 
en lapp. Det er ikke sikkert du trenger å gjøre noe annet. Rekrutteringsprosessen starter med 
et navn. 

Mottoet til Rekrutteringskomiteen er: 

"om man ønsker å bygge et skip skal man ikke sette folk til å samle planker og 
spiker, men heller lære dem å lengte etter havets endeløse blå flater". 

Deltagerne i Rekrutteringskomiteen er: 
Roger Ludvigsen Losje I 
Even Vegaa, Losje II 
Ola Grenne, Losje XXII 
Olav By, Losje XXVI 
Trygve Jarholt Storårmann 
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HVA SKJER MED FORFREMMELSER I DE HØYERE 
GRADSAVNITT FREMOVER? 

Tekst: Åge Brenna, Storseglbevarer 

Vi er fortiden inne i en vanskelig tid. Corona-viruset har tatt et grep i oss alle, et grep som kan 
ta tid før det slipper taket.  
Mange av våre Ordensbrødre er innenfor risikogruppen for å bli alvorlig syke dersom de blir smittet, 
men vi må håpe at den pågående vaksineringen vil være positiv slik at vi igjen kan samles i et 
etterlengtet Losjemøte. 

Vi må likevel prøve å tenke positivt på fremtiden og til den tiden da vi så smått kan starte opp 
igjen den fysiske møtevirksomheten. 
At det er flere av våre Losjer som har arrangert digitale Losjemøter via Teams eller en annen 
digital plattform, er noe som er veldig positivt og som skaper samhold og tilhørighet. 
Men ut fra utviklingen av Corona pandemien ser det ikke lyst ut til å få avviklet noen møter 
før sommeren. 

Det er planlagt å avvikle et Rikslosjemøte i Trondheim den 27. og 28. august 2021, med 
Gradsforfremmelse til 15. og 18. grad. 
Samme helg vil også Provinsiallosje Trøndelag gjennomføre et møte med Gradsforfremmelse 
til m.a. 16.- 17. Grad, 6. Grad og 4.-5. Grad. 
Provinsiallosje Miøsen har planlagt et møte 10. og 11. september 2021, med 
Gradsforfremmelse i 16.-17. Grad, 10.-12. Grad, 6. Grad og  
4,-5. Grad. 
Det er også planlagt et Rikslosjemøte i Hønefoss den 17. og 18. september, med 
Gradsforfremmelse til 19.-21.Grad.?  
I den forbindelse kan vi opplyse om at det er inngått leieavtale med Losjelokalene Ringerike i 
Dronning Åstas gt. 14 i Hønefoss, med bruk av Losjelokaler for en periode fram til vårt 
Stamhus er på plass. Dette er samme Losjelokale som St.Olavlosje nr. XIII Hønefoss og PLO 
Viken bruker. 
Vi må også håpe på at Drott/Hærmestermøte i oktober 2021 kan gå som planlagt. 

For å ta inn igjen noe av den tapte tiden vi har vært gjennom, vil det muligens bli arrangert 
ekstra Losjemøter både i PLO`ene og i Rikslosjen i løpet av kommende høst og vinter. 

Men den fysiske møtevirksomheten kan først starte opp igjen etter nærmere informasjon og 
avklaring fra myndighetene, og endelig beskjed og aksept for oppstart vil da bli gitt av 
Storkollegiet. 

Jeg vil avslutte med å ønske alle en Riktig God Påske! 
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CLEMENT OF ALEXANDRIA 
Utdrag fra boken «Kongsgården Re i Stod» av Georg Sørhøy, Losje XIX Trondheim: 

Clement of Alexandria 

Det er først og fremst læren som knyttes til Clement of Alexandria som fikk utbredelse i 
Norge. Hans bøker gir retningslinjer for innføring av Kristendommen til erstatning for 
hedenske guder. Hans bøker gir også retningslinjer for hvordan vi skal opptre i det daglige 
liv. Clement of Alexandria (fullt latinsk navn, Titus Flavius Clemens (ca. 150 - 215).

Denne kristne teologen fra den Alexandriske skolen, ble født av hedenske foreldre, 
sannsynligvis i Athen. Clement var elev av flere lærere i middelhavs-verdenen før han kom til 
Alexandria hvor han studerte under den kristne filosofen Pantaenus, en omvendt stoiker 
som var leder for den kateketiske skolen. Clement forble i Alexandria fra 175 til 202, og skrev 
og underviste, til han flyktet under forfølgelsen av keiseren Septimius Severus. 

Clement er æret som en helgen i koptisk kristendom og øst-katolisisme. Han er også på en 
liste over hellige som ble minnet av den koptisk-ortodokse kirken i Alexandria. 
Helt til det syttende århundre ble Clement verdsatt som en helgen i den romersk-katolske 
kirke. Hans navn ble funnet i martyrologiene, og festen hans falt den fjerde desember. Men 
da Roman Martyrology ble revidert av pave Clement VIII, ble hans navn droppet fra 
kalenderen etter råd fra kardinal Baronius. 
Clement of Alexandrias tre hovedverk danner en trilogi som fører fra hedendom til moden 
kristendom. I sin første bok Protrepticus (Formaning) angriper han absurditeten til hedenske 
guddommer. Den er en oppfordring til hedningene i Hellas om å vedta kristendommen. Han 
viser en omfattende kunnskap om gresk mytologi og mysteriereligioner som bare kan ha 
oppstått fra utøvelsen av familiens religion. 
I sin andre bok Paedagogus (Veileder) gir Clement praktiske regler for å leve et kristent liv. 
Clement argumenterer for likestilling mellom kjønn med den begrunnelse at frelse utvides til 
å omfatte hele menneskeheten. Han støtter kvinner som spiller en aktiv rolle i ledelsen av 
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kirken, og han gir en liste over kvinner som han anser som inspirerende, som inkluderer både 
bibelske og klassiske greske skikkelser. Han argumenterer for en enkel livsstil, med måtehold i 
mat og til fordel for god bordoppførsel. Han forbyr drukkenskap, men fremmer drikking av 
alkohol med måte.  
Clement tror ikke på å forlate verdslige gleder og argumenterer for at den kristne skal kunne 
uttrykke sin glede i Guds skaperverk. Han argumenterer for at både seksuell løssluppenhet 
og avholdenhet er unaturlig, og at hovedmålet med menneskelig seksualitet er forplantning. 
Clement hevder at bare menn som er uinteresserte i kvinner, skal forbli i sølibat, og at sex er 
et positivt gode hvis de utføres i ekteskapet for formålet.  
Den tredje boka fortsetter på en lignende måte, og fordømmer kosmetikk med den 
begrunnelse at det er sjelene våre - ikke kroppene våre - som vi skal søke å forskjønne. 
Clement motsetter seg også farging av menns hår. Han råder alle til å velge ens selskap nøye, 
for å unngå å bli ødelagt av umoralske mennesker. Når han argumenterer for at materiell 
rikdom ikke er noen synd i seg selv, så skal den ikke distrahere oss fra den uendelig viktigere 
åndelige rikdommen som finnes i Kristus. Clement brukte ordet gnostiker fordi han ønsket å 
vise at det var en sann kristen kunnskap som utviklet seg ut fra tro, og som var bedre enn 
den kjente kunnskapen til de kjetterske gnostikere. Gnostisismen var spesielt sterk i 
Alexandria. Clements bøker ble omtalt som skildring av den sanne gnostikeren.   
Olav Haraldsson bygde Clemenskirken – kanskje til minne og ære for Clement of Alexandria. 
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PÅSKEN, DEN ER EN FANTASTISK TID! 

Tekst: Bjørn Aasheim, Leder av Forskningskollegiet 

Den som fyrer opp først i ovnen på påskemorgen risikerer å kalles - troll kail - eller 
trollkjerring, sies det. Uffda, «hårda» bud det der. 
Nei, da er det bedre å ivareta det faktum at den første levende og kjære som du ser om 
morgenen - også er avgjørende for deg resten av året!  
Om forskjellige småfugler i nek, fuglebrett og i bjørk, furu og gran i tillegg gir oss av sin sang 
og trivsel, så gir det oss en følelse av glede og samhold. 
Sisiken, den liker jeg, for den har en rød flekk på hodet, som ei topplue.  
Nå har jo topplua også flere forklaringer, men for meg, i påsken, så brukes den først og 
fremst for å beskytte «toppen» min mot kulde, vær og vind!  
At denne røde topplua også benevnes som Nisselue, Frygisk lue og Jakobiner-lue - se det får 
vi komme tilbake til en annen gang. 
Først nå i senere tid har jeg hørt at kakao er lagd på «Pilatusvann»! 
Men, jeg drikker selvsagt kakao, laget på melk - om bøndene fortsatt får lov til å ha kyr - og vi 
tilgang på melk, da. 
«Pilatus-vann» skal visstnok være kakao blandet med vann, og da kan man vel kanskje bare 
anta at denne herligheten er like grumsete i farge og konsistens som vannet Pontius Pilatus 
toet sine hender i? 
La oss ta en nærmere titt på den andre selvskrevne ingrediensen i vår tids 
påskesekk; appelsinen.  
Navnet på denne deilige, søte frukten med den sterke fargen, betyr Kinesisk eple, og at den 
forbindes med påsken er underlig, for frukten stammer fra området rundt det sørvestlige 
Kina! 

Jada, vi kan gå videre også: 
Påske-symbolene kommer fra hedenske skikker, lenge før Jesu tid.  
Både palmer, egg, harer, lam og oppstandelse har røtter i eldgamle ritualer for å fremme 
fruktbarhet og hylle solens gjenkomst. 
Egget er et urgammelt symbol på fruktbarhet og skapelse.  
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Gifteklare jenter kunne plassere egg mellom brystene som et ikke altfor diskret signal til 
mulige friere. 
Palmeblader ble benyttet i Sør-Europa for å sikre regn til avlingen.  
Man hang riktignok vigslede palmegrener på trærne, men dette ble gjort på solgudens dag, 
søndag, som senere knyttes til palmesøndag.  
Solen og dens guder hedres med en bestemt farge - Kyllingens farge, men Gul-fargen 
stammer fra soldyrkelse, som også sto sentralt i norrøne vårfester 
Høytidens engelske navn Easter stammer fra det gammelengelske Éastre.  
Identisk med den germanske fruktbarhetsgudinne Ostarta, som ble dyrket i omtrent hele 
den kjente verden.  
Som Ishtar og Astarte i Mesopotamia, Asjera i Syria, som den løvehodede Ashtoreth i Egypt, 
Astar i Etiopia og den anglosaksiske Éostre.  
Senere ble hun til Afrodite i Hellas og Venus i Roma. 
Ishtar var en urgud, selve Morgudinnen.  
Hun ble dyrket som Himmeldronningen og gudinne for kornet og avlingen, skapelse og 
oppstandelse.  
Ett av hennes symboler var haren, som også var et babylonsk symbol på fruktbarhet.  
Hun var både Baals og Jahves hustru i Midt-Østen, og senere gift med grekernes Dionysos.  
Ostarta betyr «morgengry» eller «å skinne», og referer også til Østen, hvor solen står opp. 
Hennes symboler er egget – det kosmiske egg og livets opprinnelse, samt haren som er kjent 
for sin ustoppelige trang til reproduksjon.  

Norsk påske var opprinnelig en vårfest, med mange særtrekk og overtro: 
Skjærtorsdag drar heksene til Bloksberg, derfor er det viktig å sette frem sopelimen.  
Hvis ikke tar heksene med seg dyr fra gården. 
Legg en mynt i venstre sko skjærtorsdag natt, så vil du drømme om din kommende kjære.  
Første påskedag får bjellekua sin bjelle.  
Det skal settes ut vassgraut til bjørnen for å gjøre rovdyra til lags. 
Det norske ordet påske kommer fra det hebraiske pesach, og betyr å «gå forbi».  
Det henviser til da Jahve lot drepe alle førstefødte i Egypt.  
Hebreerne ble derimot advart, og bedt om å male dørstolpene med blodet fra et vårlam, slik 
at Jahves morderengel skulle la huset i fred.  
Det er dette og flukten fra Egypt - jødene feirer som sin påske. 
Nettopp lammet har blitt et viktig kristent påskeinnslag.  
Men, antagelig er lammet det aller eldste påskesymbolet, hvor man ofret et godt lam for å 
blidgjøre gudene.  

Kirken bestemte på kirkemøtet i Nikea i 325 - at høytiden - skulle bli kristen.  
For mange står og faller vår kristne tro og vår kristne kirke egentlig med at dette dreier seg 
om et historisk faktum.  
Detaljene rundt dette kan noen være usikre på, men det faktum at dette forandret historien 
og livet til de som møtte Jesus, er kirkens grunnleggende tro. 
Påsken ble den første offisielle kristne høytiden.  
Den ble feiret til minne om Jesu lidelse, død og oppstandelse – som ifølge evangeliene fant 
sted nettopp under den jødiske påskefeiringen i Jerusalem. 
Opprinnelig ble den kristne festen feiret samtidig med jødenes pesach, men etter hvert ble 
den lagt til nærmeste søndag, dagen for Kristi oppstandelse.  
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Datoen bestemmes av månekalenderen og feires den første dag med fullmåne etter 
vårjevndøgn. 
Førti dager før påske innledes fastetiden hvor man skal avholde seg fra å spise kjøtt, søtsaker 
og fettholdige matvarer.  
Senere ble synkroniseringen mellom kristen og jødisk påske ytterligere forskjøvet ved at de 
to tradisjonene beregnet årets gang med ulike kalendere. 
I Norge feires påske hvert år, i mars eller april, da den havner på ulike datoer fra år til år. 
Vi må aldri glemme at påsken i Norge handler ikke bare om sol og ski. 
For påsken man feirer i Norge, er i utgangspunktet - for veldig mange - en kristen høytid. 
Hvor man feirer at Jesus, Guds sønn, døde på et kors og stod opp igjen fra de døde. 

På palmesøndag red Jesus inn i Jerusalem på et esel, og folket hyllet ham med palmegreiner. 
På skjærtorsdag spiste Jesus det siste måltidet sammen med disiplene sine. 
På langfredag ble Jesus dømt og hengt på korset til han døde. 
På påskedag sto Jesus opp igjen fra de døde. 

På den kristne etikks grunnlag skal vi Brødre veiledes i vårt Ordensarbeid og i vårt daglige liv: 
Hvorfor kristne feirer påske og hvorfor muslimer ikke gjør det, må derfor godtas. 
I hvertfall om vi alle tror på at kommunikasjon og forklaring er den klokeste veien i livet. 
Det er viktig at vi er åpne mot hverandre og at vi ikke bare inkluderer våre innvandrere i våre 
tradisjoner og høytider, man at vi også kan inkludere oss selv i andres hverdag slik at vi kan 
forstå hverandre bedre.  
Ingen anledning bør være forbudt å ta del i, tvert i mot kan vi alle være med å feire 
hverandre.  
Så lenge vi forklarer hvorfor det feires og besvarer alle spørsmål de eventuelt måtte ha!  
På denne måten skaper vi en fremtid med forståelse, inkludering, samhold og glede over 
andres glede. 

Mange av oss, har i dag egne hytter som vi bor i på fjellet i påsken, det er tid for 
familiehygge, litt ferie og varme. 
Selv pleide jeg, som ung, å tilbringe påsken på en gammel seter i Valdres som har vært i 
familiens eie i generasjoner. 
Den gang sendte jeg skiene mine til Fagernes og tok toget dit, deretter bar det videre med 
buss til et lite stoppested som het Hovda.  
Så var det på med skiene og snart var man omringet av slakke vidder og bakker i et eldre 
stølslandskap. 
Terrenget lå jo der, men det var ingen som kjørte opp løyper.  
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Hvis noen på de andre stølene rundt oss hadde gått i en retning fulgte vi etter så langt vi 
kunne, og så måtte vi tråkke opp sporene selv. 
Før i tiden måtte man sende skiene i forveien hvis man skulle ta toget til fjells, og de måtte 
hentes på jernbanstasjonen. 
Jernbanen kunne ikke garantere at du fikk med skiene hvis du kom samme dag, så det måtte 
sendes som reisegods minst tre dager før.  
Det er noe som har forandret seg totalt. I dag er det vel ingen som tenker på å sende skiene 
for seg. 
Det er nok heller ingen som tenker så mye over i dag, hvorfor vi egentlig har ferie vinterstid. 
Høstferien var opprinnelig en «potetferie», der vi som skoleelever frivillig hjalp til med 
innhøstingen for en krone eller to for timen.  
Forløperen til vinterferien startet antageligvis allerede på 1930- tallet i Norge. 
Det var mye tuberkulose på den tida, og det å komme seg ut på ski ble regnet som 
helsebringende. Så hvis det ble godvær kunne rektorene bestemme at elevene fikk fri. 
I Sverige kaller de vinterferien for «sportslov», hvor opprinnelsen til ferien en forening som 
organiserte fjellreiser for ungdommer. Den ble opprettet i 1925. Men det var ikke slik at det 
var vanlig å ta seg ferie, disse fjellturene var ikke for folk flest. 
En annen svensk historiker mener at den virkelige starten på vinterferien var på 1940-tallet. 
Da het ferien «kokslov», og man sparte brensel på å holde skolestuene stengt. 
Under krigen hadde de visstnok brenselsferie, men etter krigen ble vinterferien koblet til det 
sportslige igjen.  
Det var ikke før ut på 1970- tallet at det ble vanlig å ta en hel uke fri midt på vinteren. Da 
hadde mange foreldre råd til å ta ferie sammen med barna sine, og det ble press på 
høyfjellshotellene. 
Mye har forandret seg, og den største forskjellen er nok først og fremst prisene.  
I dag kjøper vi inn mat som koster flerfoldige ganger mer - enn det vi betalte for å leve en hel 
uke da jeg var ung.  
Men, saken er den at i forkant av påsken var det tradisjonelt en fasteperiode, men den er for 
de fleste borte i dag. 

Men, man lever også godt på gode minner - og minner får man 
som regel helt gratis. 

God Påske!  
Til dere alle! 

Med Broderlig hilsen, 
Bjørn Aasheim 
Leder av Forskningskollegiet 
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ORD FOR DAGEN 

Innsendt av Rolf Magne Larsen, Skald i Losje XVII Stavanger 

Kona har begynt med slektsforskning, og har kommet ned mot begynnelsen av 1800 tallet i 
noen av grenene sine. Hun er blitt bitt av basillen og sitter i hver ledige stund og leter 
gjennom dokumenter. Jo flere brikker hun samler, jo tydeligere blir bildet – nesten som ett 
puslespill. Hun finner mye som hun ikke visste… bestefedre som var gift flere ganger, 
oldeforeldre som fikk barn utenom ekteskap, og noen som har vært i fengsel for tyvjakt eller 
lignende. 

Det slo meg at det er veldig lite vi vet om våre forfedre og slekten vår, hvis du ikke driver 
slektsgransking selv. Når jeg tenker på mine foreldre, hvor lite jeg egentlig vet om dem, og 
hva de har gjort. Eller mine besteforeldre for den saks skyld. Så er det litt synd, at eg ikke har 
vært mer nysgjerrig og fått snakka med dem, å få førstehånds informasjon. 

Når en har mulighet til å gjøre det, er man somregel en plass i livet hvor dette ikke er så 
viktig. En har nok med seg selv og sine venner. Og tenker ikke så mye på de liv som har levd 
før oss. Hvilke historie de kan fortelle. 

Vi har vel alle hatt spørsmålet, hvem er jeg og hvorfor er jeg akkurat slik? Svaret er, tror jeg, 
bak oss, og ikke i nåtid eller foran oss. Å ha kunnskap om egen historie så kan en kanskje 
forstå fortiden bedre, utfordre samtiden/nåtiden og påvirke fremtiden. 

Menneskene har alltid brukt fortellinger om tidligere tider til mye forskjellig i sine liv. Ved å 
snakke om noe i fortida, har de kunnet forklare hvordan ting er blitt slik de er, hvordan noe 
har vært gjort før, og kanskje enda kan gjøres – eller ikke. I både nær og fjern fortid har folk 
funnet eksempler, argumenter og forbilder (og det omvendte) – til å tenke over spørsmål om 
rett og galt, godt og vondt, stygt og pent, og fornuft og ufornuft. 

Et motiv som deles av alle som på en eller annen måte er «historisk interessert», er 
fasinasjonen av å kunne sette seg inn i, for ikke å si leve seg inn i, hvordan mennesker har 
hatt det under andre forhold enn i vår egen tid. Dette kan sammenlignes med når vi reiser 
for å se steder vi ikke har vært før. Det handler om nysgjerrighet, lyst til å oppleve noe 
annerledes, oppdage og utforske. Ikke ulikt hva vi gjør her i losjen/broderskapet. 

Men å tolke fortida er ikke det samme som å gjenoppleve den. Historie bør ikke sees som en 
tidsmaskin. Fortida er borte, og kan verken besøkes eller gjenoppleves. Men vi kan fortelle 
historier om den. Vi har lett for å ta for gitt hva som er vår historie. Er vår identitet (og 
historisk rotfestede «selv») knyttet til nasjon, sted vi kommer fra, samfunnsklasse, kjønn, 
politikk, klesstil, musikk, eller hva? 

Jeg tror at personlig utvikling inneholder elementer av å vite hvor vi kom fra, og erfaringer 
overført fra tidligere generasjoner. Med den erfaringsdatabasen vi har med oss, så kan vi 
bestemme hvem vi vil være. Og dette kan være med på å forme femtiden vår. 

«Det bestefar har lært dem, bør barnebarna gjemme som en skatt i sine hjerter.» (Lau) 
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Nye Brødre/
forventede Kandidater

Siden forrige utgave av St.  Olavposten har stort sett  al l  r ituell  møtevirksomhet vært 
nedstengt og det er derfor ikke gjennomført opptak av nye Ordensbrødre.  Vi  vet 
imidlertid at det er noen Kandidater som er klare for opptak så snart forholdene 
l igger t i l  rette for igjen å avholde fysiske møter i  våre Losjer.  Da er  det viktig at 
Losjene så raskt som mulig gjennomfører Ballotering,  og benytter mulighetene ti l  å 
ta opp f lere Kandidater samtidig.  Vi  velger derfor å ta inn under denne faste 
spalten brevet fra Rekrutterings komiteen med anmodning om å sende inn en 
oversikt over antall  Kandidater som har signert Andragender el ler som en mener vi l  
bl i  s ignert.
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FRA REDAKSJONEN 
Den digitale utgaven av St. Olavposten er blitt positivt mottatt, men vi i redaksjonen er 
veldig lydhøre for tilbakemeldinger i form av både ris og ros og forbedringsmuligheter. 
Dersom noen i Ordenen har lyst til å bidra i prosessen med å lage framtidige utgaver av St. 
Olavposten, i form av sin mediekompetanse, fotografiske eller journalistiske kompetanse 
ville vi sette pris på om en tok kontakt med oss eller tipset oss om slike personer. Men ikke 
minst er vi selvfølgelig avhengige av at dere sender inn egne bidrag til våre utgivelser. Skriv 
om små og store ting som har skjedd i din Losje, vær frimodig! 

Vi vil også påpeke at det er viktig at absolutt alle Brødre i Ordenen RHK får tilgang til hvert 
nr. av St. Olavposten straks den foreligger digitalt. I dette ligger en forpliktelse for den 
enkelte Losje til å skaffe seg oversikt over de medlemmer som ikke kan motta denne 
elektronisk. Ut fra denne oversikten må Losjene skrive ut utgaven på (dobbeltsidig) papir til 
disse. Det samme gjelder for Valkyrjen for de av Søstrene som ligger som mottakere. 

Redaksjonen ønsker dere alle en så god Påske som mulig under de rådende omstendigheter. 
Vi får håpe det ikke bare er solen som bringer oss lysere tider fremover! 

Med Broderlig Hilsen 
Redaksjonen 
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nummer: 20. mai 
2021

Neste nummer 
kommer ut juni/juli 
2021

Brødre som har gått bort
Avdøde Brødre fra forrige nr.  fram til 15. mars 2021

Etternavn  Fornavn  Losje Død dato

Bøe  Tron Arne  VII Moss 15.02.2021

Hansson Bjørn Henry 13.02.2021

Jeremiassen Sigurd

  V Fredrikstad 

XXII Stiklestad 11.02.2021

Polsrød  Per Arne  IV Sarpsborg 23.01.2021

Gjeldnes Per G.  V Fredrikstad 11.01.2021

Birkelid Truls  XII Bergen 11.01.2021

Raknes Robert  III Kongsberg 31.12.2020

Walther  VI Halden 

Celius  I Drammen 

10.12.2020  

08.12.2020 

Terje
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Vi lyser fred over deres minne!
Ordenen Riddere av

det Hvite Kors i Norden

Elias
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Påskedikt 
(diktet skrev jeg i en før-koronatid, men 

hold ut og bevar optimismen!) 

Påsken er optimismens og håpets høytid, 
Påskemorgen gir oss indre glede og salig fryd. 
I andaktsfull stillhet, med familien som anker 

kan vi ta oss tid til å tenke de store tanker. 

Jeg velger meg april, sa dikteren Bjørnson 
og jeg forstår så godt hans store pasjon. 
April er endelig her med Påske og vår, 

det gir oss mennesker lyse og gode kår. 

Påsken gir oss muligheter for det meste,
ved sjøen for noen, men snøen for de fleste? 

Nyt lyset, solen og våren i lange drag 
og vær hverandre til glede og behag. 

Ha en god Påske i alle hytter og hus, 
men lev nå ikke bare i sus og dus. 
Bruk naturen og lag dekorasjoner 
og gi dere tid til stille refleksjoner. 

Ivar Sørensen 
Storprelat 


	Rekrutteringskomiteen.pdf
	REKRUTTERINGSKOMITEEN – time to turn the tide

	Minneord TB 1 21.pdf
	Tom side

	Minneord TB2 1 21.pdf
	Tom side

	Minneord TB31 21.pdf
	Tom side




