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Gode Ordensbrødre og Ordenssøstre
Når våren gjør sitt inntog er det mye som skjer i naturen, det spirer og
gror, gresset blir grønt, bladene kommer frem på lauvskogen og
trekkfuglene vender tilbake for å bygge sine reder. Våren og lyset gjør
også noe med oss mennesker, og da på en positiv måte.
I tiden som nå kommer vil vi alle glede oss over lengre dager og lyse
netter og vi kan se frem til en velfortjent ferie om ikke lenge. For de
aller fleste av oss gjelder at det blir dessverre ikke året for reiser utenlands til kjære
feriemål i år heller, men vi har mye fint å se og oppleve her hjemme -og står sommerværet
oss bi, er det slettes ikke synd på noen av oss.
RHK sin virksomhet håper vi nå på kan normalisere seg, slik at vi til høsten igjen kan samles i
våre Ridderhalle til regulære Losjemøter, til opplæringsmøter i den enkelte Losje og ikke
minst til sosiale sammenkomster i godt Broderlag. Alt dette er jeg sikker på flere enn meg
nå så inderlig savner, og ser fem til å kunne få oppleve disse gode stundene igjen. Vi må
bare holde ut litt til ……….
For vår Orden vil neste semester håpefullt bli et etterlengtet taktskifte mot det mer
normale, og alle Embetsmenn må således pusse støvet av sine Ritualbøker og forberede seg
til det som kommer, for vi ønsker selvsagt at våre Losjemøter skal være opp mot det
perfekte i forhold til Rituelle handlinger, og at vi alle kjenner på verdighet og gode
opplevelser for alle Brødrene i Ridderhallen.
Som vi alle har fått informasjon om ved flere anledninger, vil Rekruttering stå øverst på
prioriteringslisten vår de neste 2 – 3 årene.
Vår sentrale Rekrutteringskomite ruller nå ut regionale planer, og vil i tiden som kommer
være behjelpelige der den enkelte Losje måtte ønske litt drahjelp.
Men husk, rekruttering skjer alltid lokalt, og det skjer ikke av seg selv.
Vi må alle innse at vi nå virkelig trenger et tydelig fokus på å få inn nye Brødre i vår Orden,
og da i alle våre Losjer, både til glede og nytte for RHK. Og den enkelte nye Broder må føle
seg velkommen, derfor må vi legge til rette for at så skal skje.
Vi vet at vår Orden nå trenger tilskudd av yngre Brødre for at vi skal være en Orden for
fremtiden, da vår snittalder naturlig nok stadig blir høyere om vi ikke får tilskudd av nye
yngre Brødre.
Start i dag, og gjør en jobb hver især for denne saken, en sak som uten tvil vil tjene oss alle.
Vårt Forsknings Kollegie, Ritualkomiteen og RHK Akademiet jobber på høytrykk med å
produsere til dels nytt og forbedret læremateriale, og nye forbedrede Ritualer i de høyere
kapiteler. Med den fasit i hånd er det med glede jeg kan informere om at vi ganske sikkert
vil ha nye Ritualer med tilhørende Studiehefter, hjelpehefter og spørsmålshefter til
opplæring fra 19. Grad og til 30. Grad ferdige i god tid før neste Riksting. Rikstinget 2020
gav godkjenning for at nye ritualer kan benyttes etter hvert som de ferdigstilles, med
endelig godkjenning på Rikstinget 2023. For Gradene 1 – 18 har vi komplettert vårt
lærematerialet, og vi mener nå at vi har det beste opplæringsmateriell noen Orden i Norge
kan tilby sine Brødre.
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Vi har også den siste tiden fått samlet det meste av vår sentrale virksomhet til Hønefoss,
og vi håper og tror dette vil være til Ordenens Beste. Vårt Sekretariat med tilhørende
kontorer – møterom – kjøkken, spiserom, salonger, bibliotek, lager og dokumentlager er
blitt selve navet i vår sentrale virksomhet, her har vi nå virkelig flotte velfungerende
lokaler, som vederlagsfritt kan nyttes av alle som vil benytte dette til møter, utdanning
og annen Losjerettet aktivitet.
Den sentrale ledelsen jobber jevnt og trutt og vi er klar til å gjenåpne hele vår virksomhet
på meget kort varsel.
Jeg vil avslutningsvis dele noen fine ord om Sommer som vil sette oss i det rette modus
for den tiden vi nå har fremfor oss.
Små Dikt om sommerens følelser:
Lukk dine øyne og len deg tilbake,
så vil du få en bit av sommeren smake,
lukten av grillmat, sol, og strand,
og en endeløs utsikt til glassklart vann.

Turistens klagan - Cornelis Vreeswijk
https://youtu.be/cf5c5rbV8I0

Dagene er lange,
solen skinner,
biene summer,
edderkoppene spinner.
Bølgene bruser,
det lukter av salt,
bekymringene forsvinner.
En beroligende lyd av bølgebrus,
og følelsen av sand mellom tærne,
en varm fønvind kiler kroppen,
mens vi hviler i skyggen fra trærne.

Roar Svendsen

Barnelatter høres i det fjerne,
og det lukter av tang og tare,
En lykkefølelse av en annen dimensjon,
Et ønske om at ferien skal vare.
Storkollegiet, med undertegnede i spissen, vil med dette få ønske god sommer til alle
kjære Brødre og Søstre og deres nære og kjære.
Med Broderlig hilsen
Ordenen Riddere av det Hvite Kors i Norden
Per Støyva - Storkommandør
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Musikk, gir mening

Tekst: Roar Svendsen, Losje XXV Steinkjer, 2. assisterende Storprelat
Tonen er en geometrisk funksjon, knyttet til den høyere styrelses verk og utfoldelse i denne
verden. Når tonens vibrasjoner skjer i harmonisk samklang til handlingen, skapes enten
melankolien, munterheten, sorgen, kjærlighetene eller hatet. Mitt Embede søker etter de
toner som fremelsker kjærligheten og hjelper oss til å lukke opp for det gode og livgivende
lyset. Om tonene til tider er ukjente, vil de allikevel trenge inn til våre følelser og arbeide
med oss, slik det er ment. Strid derfor ikke imot de toner som kommer, men la oss lukke
opp døren til det åndelige liv, slik at våre følelser og hjertets strenger kan spille med.
Slik innledet jeg Kantors arbeidsbok, som ble presentert på Drott og Hærmestermøtet i 2012.
Jeg var da valgt som vår Ordens første Storkantor, med ansvar for musikk i vår Orden. Jeg fikk
imidlertid ikke anledning til å virke i dette Embedet, da jeg ble bedt om å ta plassen som
Storseglbevarer, da Broder Terje Johan Olaf Aasgaard måtte trekke seg på grunn av sviktende
helse.
Men mitt forhold til musikk er den samme i dag, som den gang. Musikk er en betydelig del av
min hverdag. Enten jeg lytter til radio, sitter i bilen eller har behov for å koble av. Musikken
er med og gjør mine dager gode, og gir meg mange personlige opplevelser. Inn til mars 2020,
så likte jeg å kunne gå på en konsert, en festival eller bare å gå ut med venner for å kose meg.
Musikken, eller tonene, har en dyp virkning på mennesket, da forskjellige stemninger blir
formet ut fra det man lytter til, man kan si at musikken har en psykologisk påvirkning på
mennesker, eller faktisk alt levende.
Musikk brukes i dag til mange forskjellige formål og anledninger, nettopp for å påvirke oss
mennesker. For å løfte oss opp, la oss reflektere, minnes og gledes, ja hele vårt liv ville blitt
nokså kjedelig om ikke musikk fantes.
I våre møter i Ridderhallen har musikk fått mer og mer plass, og det synes jeg er bra, og det
gir oss også anledning til å ta inn over oss det som presenteres i Ridderhallen.
Musikken, eller tonene, har en dyp virkning på mennesket, da forskjellige stemninger blir
formet ut fra det man lytter til, man kan si at musikken har en psykologisk påvirkning på
mennesker, eller faktisk alt levende. Vår Ritualmusikk skal ikke være tilfeldig plukket ut,
men bør ha en mening. I våre Symbolgrader, begynner vi med musikk av nordiske
komponister, og etter hvert som vi passerer igjennom de forskjellige Grader på vår
esoteriske vandring i vårt Ordensliv, skifter musikken karakter, og vi får etter hvert oppleve
musikk av utenlandske komponister, laget før og i vår tid.

Noter fra Mozarts Tryllefløyten
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Jeg ønsker at hver enkelt av dere, mine Ordensbrødre- og Søstre, lar musikk fylle deres
hverdag. Gi dere selv anledning til å sitte ned og høre på et musikkstykke dere liker, og ikke
bare den enkelte innspilling, men kanskje hele «albumet». Det kan være at dere opplever at
det er mer som er godt å lytte til, enn bare den utvalgte «hit-en». Dessverre så, synes jeg, er
det i dag mest fokus på enkle musikkstykker, det som før i tiden ble kalt for en «single». Men
artisten eller utøveren fortjener at vi lytter til mer av dennes kreativitet, enn kun det ene
produktet som radiostasjonene ynder å spille.
Vi må ikke glemme sangen! Når mennesker synger sammen, skjer det noe, i en eller annen
retning. Men felles for sangen, enten det er salmen, visen eller kampsangen eller lignende,
så har de en ting felles – de sveiser folk sammen med psykologiske bånd.
Neste gang dere er i et selskap, eller festlig lag, syng med. Ikke la deg bindes av at du selv
mener du ikke har noe til sangstemme. Dette er noe du kan trene deg opp til, ikke minst ved
å delta i sangen i Losjemøtene. Kanskje du kan lage noen sanger til grillfesten du skal
arrangere i løpet av sommeren, eller du kan kanskje spørre vertskapet dit du skal, om det er i
orden at du bringer med en sang eller to som kanskje kan synges i løpet av arrangementet.
Du vil snart oppdage at flere setter pris på dette, og at de gjerne synger med. I dag så kan
man finne «karaokeversjoner» av mange sanger, så er det bare å ta med teksten, enten den
er selvkomponert eller godt kjent fra før.
For å sette toner til denne utgaven av St. Olavposten legger jeg ved lenker til flere melodier
på Youtube. Da dette egentlig krever abonnement, så vil det være reklame før stykket
avspilles. Før musepekeren over adressen (https...), så vil denne endres til en hånd, så kan du
høyreklikke med musetasten.
Postgirobygget – En solskinnsdag
https://youtu.be/tP5DZLa1xZw
Halvdan Sivertsen - Vårvisa
https://music.youtube.com/watch?v=15k3h5GudpE&feature=share
Helen Sjöholm – Gabriellas sång
https://music.youtube.com/watch?v=35tib8vPUtw&feature=share
Hekla Stålstrenga – Har du fyr
https://music.youtube.com/watch?v=MgK9fW9voQY&feature=share
Berlevåg Mannskor – I Midnattsolen
https://music.youtube.com/watch?v=Xbe4fHoZ3Mg&feature=share
Procol Harum – A Salty Dog
https://music.youtube.com/watch?v=3Gi7Z3-T_qQ&feature=share
Jeg ønsker alle mine Ordenssøstre og Ordensbrødre en riktig god sommer, fylt av godlyd.
Side 6 St. Olavposten 2/2021

LITT HISTORIKK OM DE FØRSTE 25 ÅR I VÅR ORDEN
Tekst: Knut A. Olsen, Losje V Fredrikstad

Som de aller fleste vet så ble vår Orden «Riddere av Det Hvite Kors» i Norge stiftet 27. mars
1902 i det Losje ble stiftet i Drammen og fikk navnet Losje St. Olav nr. 1 Drammen.
Initiativtageren var Hans Hansen som emigrerte til Chicago i Amerika i 1885 men returnerte til
Norge 1897. Han var Drott i Loge Nora nr. 1 i Chicago i flere år. Det var derfor en selvfølge at
han som iniativtager og tidligere Drott i Amerika, ble den første Drott i den nystartede Losje.
Da Hans Hansen døde 1. juni 1908 sto den fin nekrolog over ham i en Drammensavis:
«Skomakermester Hans A. Hansen, en kjendt haandverksborger herav byen, er igaar avgaat ved
døden i sit hjem, 64 aar gammel – Etter sin far, Elling Hansens død overtok han dennes gaard i
Ørengaten som nedbrendte for noen aar siden, og under arbeidet med gjenopførelsen av den
nu i Ørengaten staaende pene gaard var det at han paadrog seg den sygdom, der endte med
døden. Avdøde hadde i lengre tid arbeidet i Danmark, hvor han ble gift meden dansk dame,
som overlever ham. Ekteskapet var barnløst. Ogsaa i Amerika opholdt avdøde seg i flere aar,
men længselen hjem drog han til Norge igjen. Avdøde etterlater seg mange venner, der med
vemod vil motta budskapet om hans lange sykeleie og død. Hansen hadde fått utlånt
grundregler og ritualer fra Amerika.
I Vardø ble det opprettet en Losje i 1905, men den ble oppløst etter noen få år.
I 1907 ventes det at en Broderlosje skulle bli stiftet og man begynte arbeidet for opprettelse av
en Erkeloge. Erkeloge ble stiftet 22. januar 1908.
Den 15. mars 1910 startet ny Losje i Kristiania som fikk navnet St. Olav nr. 2.
På grunn av det store medlemstallet i Losje St. Olav nr 1 stiftedes den 22. januar 1911 en
Broderlosje. Brødre gikk inn i en Losje som fikk navnet Losje nr. 3 St. Halvard.
Denne Losje ble også etter noen år oppløst, og dens Brødre gikk igjen inn i Losje St. Olav 1
Drammen.
Men før denne ble oppløst ble det på Kongsberg stiftet en ny Losje den 17. november 1912,
som først fikk navnet St. Olav nr. 4, men etter at Losje nr. 3 St. Halvard opphørte overtok
Kongsberglosjen tallet 3.
Kort tid etter, allerede den 22. januar 1913, fikk Erkestyret et andragende om å stifte Losje på
Gjøvik fra 11 herrer med hotelleier Pedersen i spissen. Denne Losje ble det dessverre ikke noe
av til tross for at tillatelse var gitt og alle formaliteter var i orden.
På det 5. ordinære Erkelosjemøte den 5. oktober 1913 ønsket Ordenens første Erkedrott
Broder Berntsen avløsning og hans etterfølger ble Broder Ludv. Thielemann fra samme Losje
som Berntsen.
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I løpet av året 1913 ble det for første gang utgitt trykt medlemsfortegnelse. Mannen som sto
for dette, var den nyvalgte Erkejarl C. F. Johansen fra Losje 2 Kristiania..
Sommeren 1914 feiret Norge Grunnlovens 100 års jubileum. I den anledning var det mange
norske fra Amerika som reiste til Norge. Deriblant Ordenen i Amerikas President O. C. Vold.
Kristiania Losjen avholdt i den anledning et Losjemøte hvor O. C. Vold ble innbudt og, likedan
var Drottene fra Drammen og Kongsberg innbudt. På møtet fremkom det ønske om å få et
Charter fra Amerika. Da O. C. Vold kom hjem til Amerika og Brødrene der, fortalte han om
turen han hadde hatt og om ønske om å få et Charter. På årsmøte til Erkelosjen i Amerika i
1914 ble det bestemt å sende et Charter in blanco til Norge. Det kom frem først ut på høsten
fordi årsmøte i Amerika ble utsatt på grunn av en varmebølge.
Det ble diskutert både på Erkelosjemøte 26. september 1915 og først på Erkelosjemøte i
Kristiania 2. oktober 1916 ble det enighet om hvilke navn som skulle stå på de forskjellige
Chartere, Så fra denne dato må det sies at vår Orden var fullstendig. Men det tok ytterligere
to år før de forskjellige Losjer fikk sine Chartere, altså 1918, og samme år fikk de Brødre som
var medlemmer av assuransekassen sine sertifikater. På dette møte ble også det fremlagte
forslag til Ordensmerke (Klokkemerke) godkjent. Merket var utarbeidet av C. F. Johansen som
var instrumentmaker av yrke og medlem av Kristianialosjen.
Etter ansøkning fra Olav A. Wengen (medlem av Kristianialosjen, men flyttet til Sarpsborg) og
en del andre herrer stiftedes en losje i Sarpsborg søndag 14. mars 1915 som fikk navnet St.
Olav nr. 4.
Tanken om et Ordenens Hjelpefond er utsprunget fra denne Losje. Opprettelsen av dette
Hjelpefond vil alltid stå som en av de største oppgaver som er løst i Ordenens historie hittil.
På Erkelosjemøte 2. oktover 1916 ble det igjen valgt ny Erkedrott som ble Broder C. F.
Johansen fra Losje 2 Kristiania.
Årsmøte i 1918 ble arrangert av den nystartet Losjen i Sarpsborg hvor det ble behandlet hel
revisjon av Ordenens Grunnregler og Ritualer.
Det hadde lenge vært ventet en ny Losje i Fredrikstad, idet mange brødre derfra var tatt opp i
Losje St. Olav nr. 4 Sarpsborg og i Losje St. Olav nr. 2 Kristiania. Disse Brødrene hadde en tid
arbeidet sammen i en Broderforening inntil de fikk startet en fullstendig Losje 23. november
1919. Den nye losje fikk navnet St. Olav nr. 5.Losje St. Olav nr. 5 ble stiftet under gunstige
forhold med oppgangstider etter 1.ste Verdenskrig. Dens stiftere hadde Ordenens høyeste
grad og var således veltrente Brødre. Denne optimisme varte ikke lenge før det ble
nedgangstider i Norge, og den Losje som led mest var Losje St. Olav nr. 2 Kristiania som på
sluttet av 1920 tallet nærmest lå nede, men ved hjelp av noen iherdige Brødre fra Losje nr. 2
og Erkestyret kom losjen på beina igjen.
Det 11. ordinære årsmøte i 1920 ble satt i Losje 2 lokaler under ledelse av Erkedrott Johs.
Gruben. Til behandling forelå utsatt sak fra forrige år – opprettelse av Ordenens Hjelpefond.
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Saken ble igjen utsatt for nærmere utredning. Men på Årsmøte i Sarpsborg i 1924 ble det
besluttet å opprette et Ordenens Hjelpefond.
Valget hadde til resultat at Broder Th. Evju fra Losje 3 Kongsberg, ble valgt til Erkedrott.
Tanken om flytte årsmøtet til våren kom opp og det ble besluttet å sløyfe årsmøte i 1921.
I mai 1922 ble årsmøte holdt i Kongsberg hvor representanter fra losje 5 møtte for første
gang. På årsmøte ble det foretatt regulering av premiesatsene for begravelseskassen,
samtidig som aldersgrensen for opptagelse i samme ble forhøyet med 15 år. Nye
legeskjemaer ble vedtatt.
Den nu gjeldende Ordensring ble etter forslag fra Losje 2 Kristiania besluttet anskaffet. Den
kan bæres av de dertil kvalifiserte Brødre. Det fra Losje St. Olav 5 innkomne forslag og
revidering av grunnregler og ritualer endte med at det ble oppnevnte en fem-manns komite
med Broder Aug. Hansen som formann til å komme med en innstilling til et senere årsmøte.
Et av Losje St. Olav 2 Kristiania fremsatte forslag om å velge Erkedrott for 3 år ad gangen,
ble oversendt forannevnte komite til behandling. Det sittende Erkestyre ble gjenvalgt.
Et av de stiligste årsmøter – det 13 i rekken – ble arrangert av den unge Losje St. Olav nr. 5 i
Fredrikstad 27. mai 1923. Her var det mange forslag fra de forskjellige Losjer angående
Ordenens indre arbeide, de ble uten debatt oversendt den arbeidende ritualkomite.
Valget førte til at Erkestyret fikk sitt sete i Østfold, idet Broder M. O. Vatvedt ble valgt til
Erkedrott.
Etter innbydelse fra Losje St. Olav 4 Sarpsborg ble det besluttet at Losje 4 skulle arrangere
årsmøte i 1924. På dette møte ble endeling beslutning om å opprette et Ordenens
Hjelpefond stadfestet.
I løpet av 1924 hadde Erkestyret arbeidet med at de underordnede Losjer skulle anta nye
navn. Erkestyrets forslag ble vedtatt i 1924 og navneforandringene trådte i kraft fra 1.
januar 1925. De underordnede Losjer skulle selv velge sine navn, som måtte approberes av
Erkestyret.
De nye navn på Losjene ble:
Losje St. Olav nr. 1 – «St. Olav Drammen»
Losje St. Olav nr. 2 – «Harald Haarraade» Kristiania
Losje St. Olav nr. 3 - «Sølvsjernen» Kongsberg
Losje St. Olav nr. 4 - «Borgar» Sarpsborg
Losje St. Olav nr. 5 - «Vidar» Fredrikstad
Gjentatte ganger har det fra de underordnede Losjer vært uttalt ønske om å skape mer
kontakt mellom de forskjellige Losjer. I den anledning er det fra 1923 gjennom Erkestyret
omsendt månedlige rapporter fra de underliggende Losjer, samtidig som Erkestyret har
medsendt en rapport om sitt arbeide. Dette rapportsystem har viste seg å virke godt.
Årsmøte 1924 behandlet videre mange saker av viktighet for Ordenen.
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Året som er gått har vært et stille år innen Ordenen, og dette ga seg utslag på årsmøte i
1925 i Drammen, idet det ikke forelå andre saker til behandling enn de rent
forretningsmessige. Det må likevel nevnes at det ble vedtatt lover for det nyopprettede
Ordenens Hjelpefond.
Det ble også fastsatt ensartetede averteringsregler for de underordnede Losjer.
Den i et par år virkende ritualkomite refererte også endel av sitt arbeide som ikke har vært
helt enkelt. For å forenkle arbeidet innen ritualkomiteen, ble den forandring at komiteens
samtlige medlemmer ble valgt fra en Losje, som ble Losje Vidar i Fredrikstad.
Erkestyret ble gjenvalgt med sete i Østfold.
Endelig kunne ritualkomiteen fremlegge en del av sitt arbeide til behandling. Da dette var
meget omfattende og hadde inngripende virkning på Ordenens hemmelige arbeid, ble
forslaget på årsmøte i 1926 kun opptatt til foreløpig behandling.
Enken etter Ordenens stifter i Norge, Broder Hans Hansen, lever ennå og fylte 80 år den
29. mai 1926. Hun fikk på sin 80 års dag besøk i sitt hjem av Ordenens Erkestyre og en del
av styret i Losje nr. 1 og fikk overrakt et bilde av sin mann innfattet i ramme av sølv med
Ordenens emblemer. For ytterligere å tilkjennegi sin takknemlighet mot Ordenens stifter,
ble det på årsmøte dagen etter, den 30.mai, ytterligere bevilget enken kr 300, -.
Feiringen av Ordenens 25 års bestående ble holdt den 27.mrs 1927. Møte ble avviklet i
Losje St. Olav 1s Hall i Drammen.

Ivar Sørensen
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LOSJE ST. OLAV X SKIEN FEIRET EN 90–ÅRSJUBILANT
Broder Finn Arne Jørgensen fylte hele 90 år fredag 23. april 2021.
Broder Finn Arne ble opptatt i Losje X, Skien 21. april 1961 og har
vært medlem i Losjen i hele 61 år. Det er en prestasjon i seg selv. Han
var 29 år gammel da han ble tatt opp som nytt medlem og avla sitt
Troskapsløfte til Ordenen RHK og Losjen.
For tiden bor Broder Finn Arne Jørgensen på Gulset Sykehjem og
Bokollektiv. På dagen 23. april fikk Broder Finn Arne besøk av to
Losjebrødre. Det var leder av sykekomiteen, Broder Jørn H. Skilbred og Broder og Storprelat Ivar
Sørensen. De gratulerte jubilanten og skulle hilse så mye fra alle brødrene i losje X, Skien.
Storprelat hilste også fra Storkollegiet og spesielt
fra vår Storkommandør Per Støyva.
Siden det ikke var ønskelig med blomster på grunn av Coronaen
og at han selv ikke var så interessert i konfekt/sjokolade så koste
vi oss med en medbrakt wienerstang. Betjeningen på avdelingen
var veldig imøtekommende og syntes at det var hyggelig at
Finn Arne fikk besøk. De delte opp wienerstangen samt serverte
oss kaffe. I tillegg fikk vi også hvert vårt stykke bløtkake
m/marsipanlokk som datteren Marianne hadde bestilt.
Broder Finn Arne har i løpet av sitt
mangeårige og fortsatte medlemskap
vært et trofast medlem i losjen, hvor
han har hatt flere verv/roller lokalt samt
medlem av flere komiteer både sentralt og lokalt.
Han har sittet som Drott fra 1973-1975 og 1994-1997,
som Kansler fra 1971-1973 og 1982-1984, som
Indre Losjevakt 1963-1964 og som Ytre Losjevakt fra
1977-1979 og 1991-1994).
Praten og samtalen mellom oss gikk lett til tross for at han følte at «husken» ikke var like god
lenger. Han hadde også hatt et lårbeinsbrudd som gjorde at han måtte sitte i en rullestol.
Broder Finn Arne ga klart uttrykk for at han satte veldig stor pris på besøket. Vi hadde også fått
skrevet ut påskenummeret av St. Olavsposten som vi overrakte ham. Etter en times samvær
følte vi at tiden var inne for å avslutte besøket og vi lovte å komme oftere tilbake. Nå var vi alle
vaksinerte og det ble enklere for oss å besøke ham og andre brødre som trengte et besøk.
Avslutningsvis ba han oss innstendig at vi måtte hilse tilbake til alle brødrene i losjen.
Med Broderlig Hilsen
Jørn H. Skilbred
Leder av Sykekomiteen i Losje St. Olav X, Skien
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EVIG SKAL DU ELSKE..

Vår Ordens Lærer, Bjørn Aasheim, har sendt oss en tekst av Inger Gaarde som er vel
verdt å reflektere over:

«Evig skal du elske»
«Evig skal du elske»- av Inger Gaarde.
(her oversatt fra dansk):
Da Gud skapte rosen, spurte han den:
«Og hva skal livets mening være med deg»?
«Kjærligheten», svarte rosen, mens en svak rødme farget dens myke kinn, og dens vesen
sendte ut en søt og lengselsfull duft.
Gud lot i sin glede derfor rosen beholde sin delikate, røde og vakre duft, og for å beskytte
den litt, satte han torner på stengelen.
Men, mennesket oppdaget raskt at det var tilstrekkelig avstand mellom tornene til at de
lett kunne plukke denne vakre kjærlighetens blomst - og de plukket den - nesten alltid
innen den var utsprungen.
For i sin grådighet ville de eie den helt.
De satte den i vann - bare for å se en kunstig blomstring uten livets egen næring og
skjønne varighet;
Akk, og neste morgen, var rosen - og duften borte!
Alt for tidlig!
Så skapte Gud liljen og spurte den:
«Hva skal være livets mening med deg»?
Og liljen svarte i sitt hjertes renhet: «Uskyldheten»!
Gud sukket og tenkte på rosen:
«Åh, du er søt, men jeg kan ikke beskytte deg.
Jeg gir deg renhetens hvite farge - og lar bladene dine dekke deg så lenge som mulig»!
Og Gud kjente virkelig mennesket godt;
for denne Rene blomst plukket alle de som måtte pryde seg med det smykket - som de
manglet i sitt hjerte.
Da Gud hadde skapt den lille kornblomsten, spurte han også den:
«Og hva ska være livets mening med deg»?
Det var som om den dype blå himmelen samlet seg i den lille kornblomstens øyne, mens
den hvisket: «lengsel»!
Vår herre smilte stille: "Lengsel," gjentok han. Da må du bli en liten ugressplante som
vokser opp alle veier og på alles vegne, og du skal få himmelens uendelighet til din farge! "
Men, menneskene skulle også eie denne lille blomsten, som var så usynlig vakker og sterk i
fargen. De plukket den og satte den i vann ... og kornblomsten døde av å lengsel i seg etter
den vakre blå og vakre himmelen!
Alt ble så tomt og rart, da også blomsten av lengsel, bleknet og visnet.
Da skapte Gud i sin uendelige tålmodighet den lille forglemmegei og spurte den:
"Hva er meningen med livet med deg?"
«Minnet»! svarte den forsiktig.
"Da må din stilk ha flere blomster!" sa Gud, og så ga han jorden enda gave.
Men, mennesket hadde ennå ikke lært å nyte, de ville eie den for seg selv.
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Så de plukket også opp den lille Forglemmegei og satte den i kaldt vann i ei mørk stue for å
virkelig glede seg over sin nye «eiendom».
Og samtidig visnet minnet, som også var sinnet sin blomst, langsomt bort.
Men Gud er evig i sin tålmodighet; En dag han skapte han valmuen og spurte den:
"Hva er meningen med livet med deg"?
Og det var som en tunge av ild flammet gjennom den lille blomsten da den ble vekket av
Guds røst; for den reagerte lidenskapelig: «Kjærligheten»!
Gud svarte: "Lille elskovsblomst, du er uten duft, dersom du ikke låner kjærlighetens søte
ånde og liljeens rene duft, og likeledes i ditt hjerte huser forglemmegeis skjønne blomster.
Jeg gir deg ildens luerøde farge!"
Så vokste også denne fantastiske blomst opp av jorden, men mennesket plukket den opp
med en gang; - men de glemte å sette den inn blant roser og liljer og mange andre
blomster.
Valmuen sto der i sin flammende prakt og lyste for en stund hele stuen opp; men, duften
manglet og den visnet hurtig hen.
Nå gråt menneskene, og Gud skapte en ny blomst, den lille brysomme snøklokken.
«Hva er livet sin mening med deg»? Spurte Gud stille.
Den lille snøklokken, svarte med sørgmodig klang i stemmen og sa bedrøvet: «sorgen».
Og dets lite og skjønne hode falt forover, som om det ikke kunne bære den tunge byrde.
"Åh, det var et fromt ønske," sa vår Herre:
Deg gir jeg også renhetens hvite farge, og jeg vil spare deg for forlokkende duft - det kan
kanskje beskytte deg litt!"
Men selvfølgelig gikk det for den lille, triste snøklokken, som det var gått for alle de andre
blomstene:
Den ble funnet og plukket.
Så Gud skapte den litt glorete stemorsblomst (natt og dag) og ga den flere farger, og i sin
lykke og glede, svarte den jublende da Gud også spurte den:
"Hva bør være meningen med livet ditt være»?
«Glede og lykke,» svarte stemorsblomsten.
Gleden og lykken var en søt blomst, som menneskene ikke kunne ta og eie fordi de ønsket
det; for den trivdes først i frihet og skjønnhet - og ikke i en vase sitt krystallklare fengsel.
Men, akk, den lille Stemorsblomsten visnet hen, så alt for fort!
Nå tenkte Gud seg alvorlig om om, og så skapte han tistelen.
Men, den var kanskje for noen, ikke i det hele tatt like vakker på samme måte som alle de
andre små blomster.
Den hadde ingen skarp duft eller vakre strålende kronblad; den hadde stikkende og
kraftige pigger, som torner.
Gud spurte også tistelen "Hva skal meningen med livet være med deg?"
Tistelen svarte: «håp»!
Da lo Guds kjærlighet og sa «deg skal vi for alltid elske!»
Mennesket plukket aldri denne skjønne blomst, for de var så uendelig redd for dens
stikkende torner - mange mente den ikke heller var like vakkert på samme måte som de
andre småblomstene.
Så tistelen står ofte fremdeles i Guds vakre natur og hvisker med sin stemme:

"Evig skal du elske!"
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HÅVAMÅL

Utdrag fra boken "Kongsgården Re i Stod" av Georg
Sørhøy, Losje XIX Trondheim:

Håvamål
Håvamål betyr «den høyes tale», og handler om «den høye», og kan
ses på som ei lærebok. Folk flest kunne ikke lese og dette var deres
«bibel» som skulle læres utenat. Håvamål forteller ikke om gudenes
tilværelse, men uttrykker menneskelig livsvisdom og beskriver verdier
som settes høyt: klokskap, vett, måtehold, moral, varsomhet, mot,
vennskap, renslighet og sunn fornuft. I tillegg er «ettermæle» (ditt rykte)
en svært vesentlig del. Spesielt - ryktet etter døden.
Håvamål består av 164 strofer eller vers. De 77 første strofene har ingen referanse til
de gamle norrøne guder. En forfatter av disse første versene i Håvamål kan godt
være inspirert av bøkene til Clement of Alexandria.
De neste strofene fra vers 78 kan være eldre og tilegnet den hedenske Odin som «den
høye». Her er noen eksempler oversatt til nynorsk:
Vanklok mann som vankar ute, det er tryggast han tegjer.
At lite han veit, det vitrast ingen, utan for mykje han mæle.
Betre byrdi du ber 'kje i bakken enn mannavit mykje.
Med låkare niste du legg 'kje i veg enn ovdrykkje med øl.
Spar ikkje mjøden, men drikk med måte; seg det som tarvst eller teg!
Ikkje nokon neise deg kann for du tidleg vil kvile um kveld.
Aktsam og gløgg ein alltid skal vera og varsam i venelag.
Dei ordi som du til andre segjer, fær tidt du trega sårt.
Milde, modige menn lever best, dei ét seg sjeldan sut.
For alt ottast udjerv dreng, gjerug gryler når han fær.
Har du ein venn og trur vel om han, så gjest han ofte,
for kratt gror til og gras blir høgt på vegen som ingen går.
Vatn og hand-duk han ventar å få, når til bords han vert beden.
Syn godlaget fram, so greidleg du kan, med ord og attbeding.
Døyr fe; døyr frendar; døyr sjølv det same.
Men ordet um deg aldri døyr vinn du eit gjetord gjævt
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ORDENEN RIDDERE AV DET HVITE KORS I NORDEN OG DEN NORRØNE
MYTOLOGI.
Tekst: Helge Rivelsrud, Losje St. Olav IX Tønsberg
(Noen tanker fra Broder Helge Rivelsrud Losje St. Olav IX Tønsberg)
I over 100 år har brødrene i vår Orden fått hentydning til den Norrøne mytologi på deres
vandringer gjennom symbolgradene.
Jeg kan godt huske en november kveld for snart 40 år siden at det i forbindelse med min
opptagelse i 1. grad, noe overaskende under instruksjonen, ble nevnt ord og uttrykk jeg
kjente igjen fra min barnelærdom om vår Norrøne mytologi.
Mine spørsmål den gang om hvordan dette hang sammen ble som oftest besvart med
«Møt opp og følg med, så finner du ut av det etter hvert» Jeg regner med at flere kjenner
seg igjen i dette.
Vår Orden slik vi kjenner den oppstod som kjent blant utvandrede nordmenn borte i
Amerika. Man kan jo undre seg over hvorfor våre salig Brødre der borte valgte å knytte sitt
Ordensarbeidet til den norrøne mytologi samt å innarbeide ord og uttrykk fra denne i vår
symbolikk og i våre ritualer. Var det kun et uttrykk for lengselen etter gamlelandet, eller
var det en dypere tanke som lå bak dette valget? Andre ordener bygger som kjent sine
system på andre mytologier så som den egyptiske, den greske og så videre.
Hva betyr så ordet mytologi? – Ordet kommer fra gresk – MYTOLOGIA. En hellig fortelling
eller lære om guder og mennesker, fra skapelsen til verdens undergang. Fortellinger som
man ofte finner blant folkeminner, myter, sagn og legender.
Når man leser de gamle fortellingen må man alltid ha i tankene at det er mye symbolikk
som skjuler seg i tekst og bildespråk. Vi må heller ikke glemme at de er nedskrevet i en helt
annen tid enn den vi lever i nå. Det spirituelle tankegodset er trolig det samme som i dag,
men bildene, ord og uttrykk stammer fra en tid som kan virke skremmende og fremmed
for oss. De gamle myter blir ofte av den grunn lagt til side som noe hedensk og av liten
verdi.
Vår Norrøne mytologi er som de fleste andre dualistisk i form og uttrykk og forteller om
det godes evige kamp mot det onde.
I senere tid har man kommet frem til at den kom her nord i forbindelse med
folkevandringene.
I senere tid har man kommet frem til at den kom her nord i forbindelse med
folkevandringene.
Var Odin en prins av Troja?
Hvor kom de fra før de bygget byen Troja?
Uansett så var de dyktige krigere som hadde med seg en avansert teknologi. De var
høyreiste, blonde og blåøyde og etter hvert tok deres gudeverden over for den som var
her fra før.
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I moderne tid er den Norrøne mytologi ofte forbunnet med noe hedensk og noe negativt.
Mange ser for seg vikingenes blodige herjinger og man ser aldeles ikke for seg at dette må
leses med et åpent sinn og hjerte. For de som evner å se, så finner man faktisk mange
felles trekk mellom den Kristne lære, Jødedommen og vår gamle mytologi.
Døperen Johannes og Mime:
Jesus oppsøker døperen Johannes som døpte i vann.
En dåp kan man vel se på som en innvielse.
I vår Orden møter vi tidlig på Johannes.
Som Bibelen forteller så mister Johannes til slutt sitt hode.

Odin oppsøkte Mime for å drikke av visdommens kilde.
Legenden forteller at han måtte ofre det ene øye, men kan
det være at han fikk åpnet det som i mange tradisjoner
kalles «det tredje øye»? Fikk åpnet opp for den indre
visdom?
Mime mister sitt hode da freden mellom Vanene og Æsene
ble brutt.
Korset og Yggdrasil:
Jesus døde som vi vet på korset.
Han ble stukket i siden med spyd.
Reiste ned til dødsrike.
Stod opp fra de døde tredje dag.
Reiste deretter opp til himmelen. Skal når tiden
er den rette vende tilbake. …

Odin hang i Yggdrasil.
Ble stukket i siden med spyd.
Reiste ned til dødsrike.
Stod opp igjen og hadde med seg kunnskapen om
runene.
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Runekretsen kan bidra med å forklare mye av det vi
møter på vår vandring opp gjennom de ulike grader,
men det er en annen historie.

Verdens undergang:
Armageddon
Endetiden hvor det gode og det onde møtes til det avgjørende slaget. Den fysiske
materiellverden går til grunne.
En ny himmel og en ny jord, det nye Jerusalem stiger opp fra asken.

Ragnarokk
Endetiden hvor de gode og onde krefter møtes til det avgjørende slaget. Det gode og onde
tilintetgjør hverandre og hele den kjente verden synker brennende ned i havet.
En ny verden stiger opp, grønn og frodig. Noen guder dukker igjen opp på arenaen, noen
mennesker har overlevd ildstormen. Det er de få og de tilfeldige.
Dersom man våger seg på tanken om mikrokosmos og makrokosmos, så kan disse
fortellinger være bilde på et menneskes liv fra vugge til grav. Sagt med andre ord
inkarnasjonen eller gjenfødelsen.
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Ser man på sammenfall av de kristne høytider og de høytider man fulgte i førkristen tid, i
hovedsak årets to solverv og to jevndøgn så kan man undres om det er et felles opphav et
sted langt tilbake i tid. Jeg tror vi skal tilbake til hendelser som er nevnt i det gamle
testamentet og den esoteriske kunnskap Jødene tok med seg når de vandret ut fra Egypt.

Var det slik at når kristendommen kom til Norge en gang på 1000 tallet så møtte den
seg selv i døra, men kjent seg ikke igjen?
Var de som flyktet fra Troja på grunn av det Romas herjinger og la i veg nordover
restene av den tapte jødiske stamme. – Hvem er så i tilfelle vi som lever her nord i
våre dager?
Den gamle og til tider glemte Norrøne mytologi er i sin reneste form verdt å se litt
nærmere på for oss Ordensbrødre. Se hva ordene betyr. Les gjerne Håvamål og Odins
trollsanger. I det minste les «Den enøyde» av Tor Åge Bringsverd (ligger gratis på nett)
Les gjerne fortellingen om «Heimdal’s sønner». Trolig en fortelling om hver og en av
oss.
Kort fortalt:
Det var krigere av ringe kvalitet som kom til Valhall. Noe måtte gjøres for å styrke
Æsenes kamp for det gode mot det onde. Heimdal, han som dere vet vokter brua over
til gudenes bolig i Åsgård tok navnet Rig og steg nedpå jorden og vandret blant
menneskene. Gjestfriheten blant mennesker på den tiden var stor. Rig var en likandes
kar og det endte med at han satte barn på 3 kvinner: Edda – Amma og Mor.
Edda betyr oldemor
Amma betyr bestemor
Mor betyr ganske enkelt mor
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Avkommet fra denne gjestfriheten ble grunnlaget for tre slekter: Treller – Bønder /
handverkere og Jarler.
Her ser man hvordan det gudommelige steg ned til jorden. Gav mennesket av sin visdom.
For å vise en veg til å løsrive seg fra materien. Fra Trell (bundet) via de frie bønder /
handverkere til de opphøyde Jarler.
Yggdrasil
De fleste mytologier tar for seg det som kalles «livets
tre». I vår Norrøne mytologi kalles dettet treet for
YGGDRASIL. Ygg er et av Odins mange navn og Drasil
betyr som tilsvarer krevende ritt eller krevende reise.
Sagt med andre ord Odin’s krevende reise eller et bilde
på hans liv.
I de fleste mytologier er livets tre av stor betydning.
I det gamle testamentet møter vi på livets tre allerede i
Edens have
Er det en sammenheng mellom den gamle jødiske
mysterie tradisjonen KABALAH og det norrøne
YGGDRASIL ?
Ordensarbeidet vil for meg alltid være en vandring
tilbake til det opprinnelige. Tilbake til der vi engang kom i
fra. En hjelp til å løse oss fra det som binder oss til
materien. Så kan jo den enkelte tenke igjennom hva det
måtte være.
Våre salige Ordensbrødre borte i Amerika hadde nok en
lengsel etter gamlelandet, men de hadde trolig også en
dyp forståelse for den gamle Norrøne mytologi.
Til tross for at vår mytologi har vært misbrukt på det groveste av negative krefter opp
gjennom tiden vil den for alltid være der i bakgrunnen for de som ønsker å studere den
med et åpent sinn og et åpent hjerte.
For ordenskyld: Dette er noen av mine tanker rundt vår gamle mytologi, men jeg deler så
gjerne.
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- Hvilket tegn bærer du, hvorved du kjennes i vår Orden?
Et kors, Høye Drott!
Tekst: Morten Arnesen, Prelat PLO Kaupang

Noen glimt fra religiøse monumenter rundt omkring i verden:

Abu Simbel - Egypt
De fire berømte statuene forestiller Gudene Re-Harakhte, Ptah, Amon-Ra og
Gudekongen (som han ble kalt) Ramses 2 som selv var inkarnasjonen av
gudekongen Ramses 2.

Angkor Wat – Kambodsja
Tempelbyen Angkor dannet sentrum i Khmerriket. Bygningene i det
kjempemessige tempelkomplekset er strukturert etter strenge geometriske
prinsipper, som en tretrinns pyramide med fem tårn som rager opp på den
øverste flaten. I det sentrale og høyeste tårnet troner den avdøde gudekongens
ånd over det hele.
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Tempelet Wat Phra Si Sanphet i Ayutthaya – Thailand
Et buddistiske byggverk som med sine 80 meter høge tårn rager over by og
land.

Ananda Tempelet i Bagan – Burma
Fire store Buddastatuer i tre står inne i tempelet. To av dem endrer
ansiktsuttrykk når man går mot dem.

Emblemet til Ordenen Riddere av Det Hvite Kors i
Norden (RHK)
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Peterskirken – Roma
Verdens største romersk-katolske kirke er formelt sett bare et kapell. Til gjengjeld er den et
kapell med plass til 60.000. Som er utformet og utsmykket av tidenes største kunstere og
huser gravene til en apostel og et utall paver.
Dette er bare et lite knippe av meget kjente historiske bygninger/underverker og religiøse
sentra som understreker hvor langt hver enkel religion er kommet i sin utvikling og hvor
viktige de er i sitt hjemland.
Man kan etter min mening ikke gjøre annet enn å beundre hvordan mennesker i tusenvis
av år har konkretisert sin gudslengsel og praktiserer sin religion.
Det er på denne bakgrunn vi må definere uttrykket ”En Høyere Styrelse” i vår Orden.
Hva ligger i disse ordene som vi så ofte fremfører i våre sammenhenger?
Stikkord er: Korsets symbol, Olav Den Hellige og St.Olavsordenens forbindelser.
Vi sier at Det etiske fundament i Ordenen er særlig knyttet til Bibelens ti bud og
nestekjærlighetsbudet. I Ordenen har videre Bibelen fremlagt som en synlig vektlegging av
den åndelige siden og som et ønske om Guds tilstedeværelse i møtet. Men troen på Gud
betyr ikke at man må være kristen eller tilknyttet noe trossamfunn.
Ordenen er snarere en flerreligiøs organisasjon, i den forstand at den forholder seg med
respekt til alle religioner. Og bruker uttrykk som enhver Broder skal oppleve som ikke
støtende mot hans egen tro, men snarere en invitasjon til å medbringe sin egen tro inn i
Ridderhallen.
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Når vår Orden bruker ordet Gud inkluderes derfor de ulike oppfatninger og Gudsbilder som
Brødrene har. Det dogmatiske grunnlaget som kjennetegner hver enkelt religion er skjøvet i
bakgrunnen dog ikke avvist. Dette gjør at vi kan samles i et felleskap der hver enkelt
Broders tro blir respektert og kan bygges på i det videre Ordensarbeidet.
Med ordet Religion menes alle ulike uttrykk som Gudslengsel gjennom menneskehetens
historie har gitt seg utslag i. Felles for alle religioner er at de tror og håper at det eksisterer
en dypere/høyere makt.
Med en Høyere Styrelse mener vi det Gudsbildet som enhver Broder måtte ha. Man kan
som følge av dette ikke definere RHK sitt Gudsbegrep ”En Høyere Styrelse” som et ”minste
felles multiplum”. Der man skjærer bort alt som personifiserer Guddommen som en Kristen
Gud, Jødisk Gud, Islams Gud osv slik at det som er igjen kan være (kun) fellesbetegnelse og
passe på alt og alle religioner.
Det er heller slik at når en kristen Broder bruker betegnelsen ”En Høyere Styrelse” så
tenker vedkommende Broder på alt som kjennetegner en kristen forståelse av
Guddommen. En Gnostisk basert tro vil på lignende måte bruke uttrykket med det
innholdet som vedkommende Broder har lært og fått tillit til gjennom sin gnostiske tro.

Hellig Olav som ridder malt sammen med kristne motiver ser vi i senmiddelalderens
billedkunst. Flere alterskap i Norge og Sverige gir Olav æresplassen.
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Det eldste kjente Olavsikonet i bysantinsk stil er fra 1200-tallet og finnes på én av søylene i
Fødselskirken i Betlehem.
Ordenen Riddere av Det Hvite Kors er oppsummert en
norsk organisasjon med en klar tilknytning til kristendom
der Olav Den Hellige er vår ankermann. Vår kristne
tilknytning forhindrer ikke stor takhøyde der det er plass
til mange trosretninger.
Det moralske fundament i Ordenen er særlig knyttet til
den kristne etikk og moral, og spesielt nestekjærlighetsbudet. På samme måte som Norge har et kristent
ankerfeste er det naturlig for RHK å ha Bibelen fremlagt
som en synlig side av det åndelige fundament i Ordenen
og som et ønske om Guds tilstedeværelse i møtet. Slik var
det også i Amerika i tiden 1863 - 1938.
Troen på en høyere styrelse betyr altså ikke at man må
være en bekjennende kristen eller tilknyttet andre
trossamfunn.
Ordenen R.H.K. er derfor en flerreligiøs organisasjon, i den
forstand at den aksepterer alle religioner, kulturer og
nasjonaliteter samt medlemmer av disse samfunn som
like, med all sitt menneskeverd.
En liten parantes i dette – hvis man velger å tenke logisk - er at kanskje det å tro, er
«viktigere» enn hva man tror på. For det å ha en holdning og et livssyn som inkluderer, og
ikke ekskluderer en guddom, er faktisk i seg selv en fin veiviser i livet. Vi er og blir «på leit».
Ein nedarva forventning om å finna
Spor av Gud i liv og univers
Gir troen plass i tankar, sjel og hjarta
Me søke overalt på kryss og tvers
Og kanskje e det draumens karaktertrekk
Som løvetann sin sprengkraft mot betong
Å romma meir enn ren fornuft kan fatta
Ein Gud som rekke ut ei åpen hånd.
Hentet fra sangen «Når mørket senker syn» av Morten Arnesen.
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Losje St. Olav XVI Hamar inviterer til 50 års Åremålsdag

Ordenen Riddere av Det Hvite Kors
Losje St. Olav XVI Hamar

Feiring av 50 års åremålsdag.
Losje St Olav XVI Hamar feirer 50 års åremålsdag
lørdag 27. november 2021.
Det er da 50 år siden Losje St Olav XVI ble stiftet 27.
november 1971.
Vi ønsker å feire denne dagen med våre egne
losjebrødre og inviterte gjester
på vårt losjehus Ajertun her på Hamar.
Nærmere informasjon og invitasjon vil bli sendt ut
etter sommerferien.
På vegne av Losje St Olav XVI
Med broderlig hilsen
Tore Asmund Stubberud
Kansler
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Sommerfest for Losje Valkyrjen XIII Steinkjer

Tekst: Birgit K. Svendsen, President Losje Valkyrjen XIII
Steinkjer Foto: Mary Vannebo, Sekretær Losje Valkyrje XIII
Steinkjer
Lørdag 5. juni var 7 Søstre i Losje Valkyrjen XII
Steinkjer samlet til sommerfest, hos Søster
Wenche Solberg Klepp, i Følling litt nord for
Steinkjer. En særdeles fin junidag skapte
ramme rundt en etterlengtet og trivelig stund
sammen med gode Ordenssøstre.
På grunn av situasjonen som hele landet har
befunnet seg i, siden 12. mars 2020, så har
det vært vanskelig å få gjennomført ordinære
Losjemøter, noe alle sammen har ønsket.
Rådet i Losje Valkyrjen XIII Steinkjer har gjennomført Rådsmøter i perioden, og det er også
gjennomført noen få ordinære Losjemøter i denne perioden vi har vært i. Nå ser dette ut til
å endre seg fra høsten av, og vi i Rådet ønsker alle våre Søstre velkommen til møter fra
høsten av.
Det var tydelig at dette var etterlengtet, og at den sosiale kontakten Søstrene imellom var
noe vi trengte. Det ble snakket mye sammen, mye latter og glede ble også uttrykt av de
som deltok.
Følling og Trøndelag viste seg fra sin beste side, noe som er vakkert beskrevet i visa
"Trivelige Trøndelag" av Asmund Lervik. Vi i Rådet i Losje Valkyrjen XIII vil med dette ønske
alle Ordenssøstre i Norge en riktig god sommer, og så håper vi at vi snart sees igjen.
God sommer!

"Det hi sæ no helst som så at
ein længte te det sted ein vaks
opp da'n var liten, - ein minn's
alt som følle med det. Og skoil
du nå vårrå født her ein plass i
Trøndelag, da veit vi at din
skjebne var i go'lag denne
dag.."
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Digitalisering av historiske dokumenter for RHK

Tekst og foto: Roar Svendsen, 2. Assisterende Storprelat
Siden samlokaliseringen av vårt Sekretariat i Drammen og andre steder
hvor vi har lagret viktige og ikke minst, historiske dokumenter tilhørende
Ordenen Riddere av Det Hvite Kors, har jeg fått gleden av å gjennomføre
digitalisering av godt over 1500 dokumenter. Dette er et viktig arbeid for
vår Orden, og noe som etterhvert vil komme alle søkende Brødre til glede
og nytte. Vi har mottatt store mengder med dokumenter fra eldre
Ordensbrødre, som gjennom sitt virke i vår Orden både har mottatt, men
også vært med på a lage dokumenter. Dette er uvurderlig for vår Orden,
historisk, men også for fremtiden. Ordenen setter stor pris på at vi nå får
tilsendt fler og fler dokumenter, som i tur og orden vil bli digitalisert og
etterhvert vil bli lagt opp på StyreWeb.
Det er vårt inderlige ønske, at flere Brødre sender inn dokumenter og materiell som de sitter inne
med. Dette kan være vel så viktig for Ordenen, men også for den enkelte Losje som man er
medlem av. Dette kan være med og danne godt bakgrunnsmateriale for en fremtidig
jubileumsbok, små anekdoter som man kan bruke som innlegg i Ridderhallen, eller som en god
formidler av det som har vært. Kjenner man sin historie, vil man lettere kunne gå framtiden i
møte.
Nå er vi selvsagt klar over at mye av det som man har samlet opp av dokumenter, i løpet av et
langt Ordensliv, kan inneholde personlige ting. Disse bør man da selv sørge for at ikke blir
innsendt, eller så kan man synliggjøre at det inneholder dokumenter av personlig innhold. Dette
vil bli behandlet på en god måte, og det vil ikke bli offentliggjort dokumenter som kan ha slikt
innhold, med mindre at den enkelte Broder gir Ordenen tillatelse til dette.
I forbindelse med flyttingen fra Drammen og til Hønefoss, ble det satt ned en egen komité, som
gikk igjennom alt av arkivert materiell. Deres hovedoppgave var å skille mellom det som var av
historisk interesse for vår Orden. Her har vi bla protokoller helt tilbake til da Losje I Drammen ble
stiftet, og protokoller fra vår Ordens stiftelse og framover til i dag. Her må jeg skyte inn og si at
det i krigsårene 1940-45, ble konfiskert store mengder dokumenter, utstyr og ikke minst så ble
det gjort beslag i Ordenens og Losjenes økonomiske midler. Dette vil det sikker bli laget artikler
om, som vil få sin plass i fremtidige utgaver av St. Olavposten.
Det er utrolig givende og spennende å få ta del i dette arbeidet, spesielt når man er historisk
interessert. Dette arbeidet vil jeg påstå at vi ikke hadde kunnet fått gjennomført på en så god
måte som vi nå kan, om ikke arbeidet med Samlokalisering hadde blitt iverksatt.
Sekretariatet på Hønefoss er nesten i daglig bruk, ukene igjennom. Her finnes det gode møterom
som alle kan benytte. Hvorfor ikke planlegg et Rådsmøte i egen Losje på Hønefoss? Gjør det til en
begivenhet og en sosial sammenkomst for Brødrene som er i Losjens Råd. Våre Brødre på
Hønefoss vil helt sikkert sette pris på å kunne møte Brødre fra resten av Losje Norge.
Avslutningsvis vil jeg ønske alle Brødre, og Søstre, en riktig god sommer.
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REKRUTTERINGSGNISTEN SKAL TENNE FLAMMEN I HELE RHK

Tekst: Trygve Jarholt, Storårmann og Leder av Rekrutteringskomiteen
Endelig kommer sommeren til Østlandet. Mens store deler av befolkningen dro på strender eller
på sjøen samlet alle St. Olavs Losjene tilhørende Viken og Kaupang seg på rekrutteringssamling.
Rekrutteringsprosjektet sentralt har brukt høsten og vinteren på å utarbeide en omfattende
rekrutterings-verktøykasse som de enkelte Losjer kan benytte. De som deltok, fikk med seg alle
relevante dokumenter lastet opp på en minnepinne.
Rekruttering skaper engasjement. Det viktigste tema er hvordan når vi ut til nye kandidater? Her
har de forskjellige Losjene mange gode innspill og tanker.
Det er mange kreative innspill som ble diskutert på workshopene som for eksempel:
Hva med å ta med nye Kandidater på en tur? Og ved et naturlig sted ta en dialog mellom
Brødrene for å vise hva Losjen står for.
Hva med å invitere nye Kandidater på dresin-tur? Og ved pausen ta en prat om hva er Orden og
Losje.
Det som er viktig er at vi nå deler erfaringene mellom Losjene på hva som fungerer og hva som
ikke fungerer.
Men hva skjer nå da? Nå skal Losjene utarbeide en plan, sette av tid til en god workshop internt i
alle Losjer hvor temaet er rekruttering. Rekrutteringskomiteen har utarbeidet et underlag som
alle Losjer kan ta med seg i en videre diskusjon i hver enkelt Losje.
For å lykkes må vi alle bli «Rekrutterende Broder». Hva er å bli en rekrutterende Broder? Jo, det
innebærer å få satt et navn ned på en liste og gi den til rekrutteringsansvarlig. Til høsten har vi en
klar målsetning om hvor mange Rekrutterende Brødre vi ha i våre Orden.
Videre så ble det en diskusjon på hva kan vi si om Ordens og Losje arbeid. Men er det egentlig noe
vi ikke kan si? Vi kan ikke si noe om innholdet i Ritualene våre, men ellers kan vi si alt som man
ønsker å dele.
Dersom en Losje har gode dialoger om hvordan å bli et bedre menneske? Det kan vi fint dele. Det
er en diskusjon vi kan ha i alle sosiale sammenhenger i livet.
Videre så arbeider rekrutteringskomiteen med et nytt markedsføringsopplegg. Det skapte mange
og gode diskusjoner rundt markedsføringsverktøyene og det ble gitt mange gode innspill på
hvordan hjemmesiden og sosiale medier kan benyttes. Komiteen har laget noen demo-filmer og
her var det enighet om at i fremtidens markedsføringsverktøy er film et kritisk element. Men er
Podcast en del av det vi bør bruke i fremtiden for å nå ut til nye ukjente kandidater?
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Hva skjer videre? Nå fortsetter Rekrutteringskomiteen reisen sin til alle Losjer. De er fullført i
oktober. I løpet av høsten har alle Losjer utarbeidet eller revidert sine planer med innspill fra alle
Brødre i hver Losje.
Høsten 2021 står rekruttering som en av hovedaktivitetene i hver Losje.
Hva gjør rekrutteringskomiteen? Vi kommer til å jobbe med markedsføring og være i kontakt med
alle Losjer for å få tilbakemelding om hvordan verktøykassen kan bli bedre. Det er kun gjennom å
lære av hverandre at rekrutteringen blir bedre for alle Losjer.
Det var en rekrutteringsgnist som ble etablert i workshopene på Hønefoss og Tønsberg. Nå er
kunsten å få denne gnisten til å bli en rekrutteringsflamme etter sommeren.
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ET ORDENSLIV, HVA ER NÅ DET?
Tekst: Per Støyva, Storkommandør

Som medlem av en Orden har man plikter, rettigheter - og ikke minst muligheter til å utvikle seg
selv til å bli et bedre menneske.
Så kan man alltids stille spørsmålene: Hva er nå spesielt med det? Det kan man da virkelig også
gjøre uten et livslangt medlemskap i et Ordens-samfunn?
Ja, selvsagt kan man det, men uansett hvordan man velger å jobbe med seg selv, må man legge
ned en innsats for å finne fremgang og utvikling!
Det er her vår Orden kan gi deg det lille ekstra, for våre læringsplattformer er eldgamle: en
læringsform som bygger på å lære litt etter litt til du ser hele bildet.
I dette ligger også den mystikken og nysgjerrigheten som er iboende hos oss mennesker, og som
gjør at vi stadig søker kunnskap.
I den læringsformen R.H.K. benytter, er menneskelig modning en viktig ingrediens, så for travelt
kan man ikke ha det om man vil finne nøkkelen til Visdom og Forståelse.
En annen meget viktig faktor i vår Orden er Broderskapet og Fellesskapet, vi er alle like, med like
stor egenverdi om man er ung eller gammel, professor eller smed. Vi omgås i former som bygger
på etikette og respekt. Vi samles ikke bare til Rituelle møter, men også til sosiale samlinger fra
det helt enkle, til godt planlagte fellesarrangement med koner og samboere. Vi arrangerer
studiereiser, og vi bygger vennskap for livet.
Skal man kunne vandre i dette landskapet med den hensikt å bli klokere -og tilegne seg visdom,
krever dette et åpent sinn, tro på noe større enn oss selv, ydmykhet, toleranse og ikke minst vilje
til deltagelse i godt tilrettelagte studier.
Helt sentralt er forståelsen for at en bedre verden, fordrer bedre mennesker, og da er det
naturlig å starte med seg selv, for det kan man selv gjøre noe med.
Som Brødre har vi høyst forskjellige motivasjoner med et Ordensliv, og det er helt greit og slik det
skal være.
Noen av oss er svært ivrige etter å finne svar på de fleste spørsmål av esoterisk karakter, vi søker
i tilgjengelig litteratur, gjør ni tidige studier i vårt læringssystem, og bruker mye tid på dette:
finner gode svar, og utvikler på en slik måte egen visdom og forståelse.
Andre er mer fokusert på fellesskapet, hvor Losjemøtene, etter-møtene; sosiale samlinger og
vennskapene er det essensielle. Det er gode ting alt dette, men man vil nok innse at man også vil
slite litt med å finne forklaringer og forståelse for «helheten» i vårt Esoteriske arbeide. De av oss
som er noe midt imellom, vil nok med tiden ofte tilslutte seg førstnevnte gruppe.
Det som er fint med å være en Ordensbroder i R.H.K er at vi velger selv hvor langt vi vil gå på
kunnskapens stige. RHK Norden er et fler religiøst samfunn, i den forstand at vi skal dra omsorg
for, respektere og akseptere alle mennesker på jorden uansett rase, kultur eller religion. For oss
er det kun én Guddom – Den Høye Styrelse. Hva dette begrepet betyr for den enkelte er et privat
anliggende.
Det er således ingen motsetninger i at vår Ordens utvikling veksler mellom kristen etikk og
symbolikk fra den norrøne mytologi og andre mysterieordeners lære.
Overgangsriter er handlinger som symbolsk markerer en overgang i et individs tilværelse. Det kan
være lett å se at flere av våre egne gradsnavn er svært lik Den Gamle Skotske Ritus, men denne
gamle Ritus er underlagt en egen jurisdiksjon i Frimureriet! Våre Ritualer er våre egne, som følger
visse retningslinjer og som har et symbolsk innhold. Husk alltid at: det er svært viktig å ha for øye
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at Ordenen Riddere av Det Hvite Kors i Norden i dag ikke er en Frimurerorden, vi er en
frittstående, esoterisk og selvstendig nordisk Ridderorden.

- Vår Orden er ikke underlagt eller tilsluttet noen politisk eller religiøs organisasjon.
- Ordenen Riddere av Det Hvite Kors i Norden er IKKE under kontroll eller jurisdiksjon av den
sentrale autoritet i den skotske ritus sitt øverste råd (Supreme Council).
- Den kristne etikk er grunnlaget i alt vårt Ordensarbeid, og er ment å være slik også i våre
daglige liv.
- Troen på en Høyere Styrelse og Nestekjærlighetens Bud skal stå som vår sentrale Ledestjerne!
Felles for oss alle, er at vi må respekterer vår felles arv og Ledestjerne i vårt Ordensarbeide, og
tilslutte oss de forordninger vår Orden pålegger oss. Den enkelte Broder må selv avgjøre hva han
vil hente ut av frukter fra fellesskapets tre, han må selv vandre veien så langt han selv finner det
interessant. Det vi tilbyr våre Ordensbrødre, er en godt organisert og tilrettelagt vei for alle våre
søkende Brødre. Og det er definitivt ingen plikt eller menneskerett å inneha 30. Grad i vår
Orden, selv om mange søker nettopp det.
Det er logikk i ordtaket «Du høster som du sår». Men, det de eldre også rådet, var at «Man ligger
som man reder». Det er nok en sannhet i dette som det er viktig å tenke over på veien gjennom
livet. Er du egoistisk og lite villig til å dele med andre, får du lite igjen til slutt. Det er den brutale
virkeligheten. Det er klokt å være gavmild og givende, ikke for de gode gjerningers skyld, men for
at du i din tid skal høste når det blir høstningstid. Er du grei mot din familie og dine venner, er de
greie og hyggelige tilbake. Og makter du å stille opp for enn venn, så stiller vennen opp for deg
når du trenger det. Det er nesten som tannhjul som virker i og med hverandre. Dette handler
ikke om penger og materielle ting, men hva du gir av deg selv. Det er deg selv du skal by på i
forhold til andre. Penger er et middel du kan bruke for å få ting til å gli lettere, men det hjelper
lite å ha mye hvis du ikke har en god sjel å gi med. Og den gode sjelen gir rik velsignelse, både for
deg selv og for andre. Viljen og evnen til å innse at man har utviklingsbehov og utviklingspotensiale i seg er det vi kaller en nøkkel, nettopp til personlighetsutvikling, og for å få denne
forståelsen er:
- Åpenhet overfor medbrødre og ærlighet overfor seg selv er helt nødvendig.
- Man må inneha evnen til å tolerere, og akseptere det lojalitetsløftet vi alle har avlagt.
Mestrer du disse forhold, vil ydmykhet overfor alle mennesker være en positiv og oppbyggende
holdning i ditt liv.
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PORTRETTER AV VÅRE RIKSTINGSVALGTE EMBETSMENN

Redaksjonen i St. Olavposten ønsker å fortsette med en presentasjon av våre øverste
Rikstingsvalgte Embedsmenn og ledere for Rikstingsvalgte komiteer, og vil igjennom en
serie portrettintervju presentere disse. Vi har valgt å presentere disse gjennom 10
utvalgte spørsmål, som kan fortelle oss litt om hvem disse er, og hva slags bakgrunn de
har innenfor vår Orden. I dette nummeret presenterer vi Storårmann, Trygve Jarholt,
Storseglbevarer Åge Brenna, Overkommandør Per Arthur Leknes og Overseglbevarer
Sigfred Samlanes.

Trygve Jarholt, Storårmann
Gode Ordensbroder Trygve, du er valgt som Storårmann i RHK.
Redaksjonen i St. Olavposten ønsker å presentere deg for
Ordenens medlemmer.
Hva er din oppgave i Ordenen? Jeg er Storårmann og
Ordenens nestleder etter Storkommandør. Jeg arbeider nå i
første rekke med å fortsette det gode rekrutteringsarbeidet
som gjøres i en del Losjer og få utarbeidet en rekrutterings- og
markedsføringsplan for hele Ordenen.
Hvor er du fra og hvilken Losje hører du til i? Jeg er fra Høvik –
rett utenfor Oslo og tilhører Losje II Oslo, hvor jeg ble tatt opp
som medlem i 1992. Jeg var 29 år ved opptaket.
Hva slags Embedsoppgave likte du best i din hjemlosje/
Provinsiallosje?
Jeg har hatt nesten alle Embetsoppgaver i Hirden og alle gav meg innsikt. Alle Embetsfunksjoner
gir god innsikt i hvordan et godt Losje møte skal gjennomføres.
Drott og Skald var de to Embetsoppgavene som jeg synes var mest utviklende. Som Skald,
hjertets talsmann, skal man tenke igjennom hvordan et godt forberedt innlegg eller dikt kan
bidra til å ha et godt møte.
Som Drott så er det utviklende å hjelpe Brødre på sin utvikling i Losjene og orkestrere de gode
møtene.
Hva er din sivilstand? Jeg er gift og har to barn. Barna har flyttet hjemmefra og studerer i Oslo
og Stavanger.
Har du noen spesielle interesser innenfor Ordenens arbeid? Det er mange interesser, men det
som gir meg mest er utviklingen vi har gjennom alle Gradene. Det å lære seg ydmykhetens kunst,
få innsikt i Ritualene som avdekker min Åndelig vei sammen med andre Brødre. Videre forstå
hvordan andre gjennom historien og alle tider har hatt denne samme personlig utviklingen som
vi prøver å få til.
Har du noen spesielle interesser innenfor Ordenens arbeid? Det er mange interesser, men det
som gir meg mest er utviklingen vi har gjennom alle Gradene. Det å lære seg ydmykhetens kunst,
få innsikt i Ritualene som avdekker min Åndelig vei sammen med andre Brødre. Videre forstå
hvordan andre gjennom historien og alle tider har hatt denne samme personlig utviklingen som
vi prøver å få til.
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Hva mener du at Ordenen/Losjen betyr for deg? Ordenen er blitt en del av meg. Min personlig
utvikling som menneske er påvirket av Ordenen, Ritualene og alle de gode venner som jeg har
fått gjennom et godt Broderskap.
Hvorfor begynte du og hvordan ble du vervet? En god venn av meg var med i Losjen. Han var en
kunnskapsrik person som ofte stilte spørsmål til meg på en utradisjonell måte. Han hadde
tydeligvis reflektert mere rundt livet enn meg. En interesse ble vekket og når han spurte meg om
å bli med i Losjen så ble jeg stolt, ydmyk og nysgjerrig.
Som medlem i snart 30 år, hvilke tanker har du for framtiden til Ordenen? Jeg tror vi har et stort
potensiale ved at mange mennesker er søkende. Nå som mye av menneskelig utvikling er basert
på gleder som varer veldig kort, gjerne generert av sosiale medier, så er det et økende behov for
å hjelpe mennesker å se seg selv i et lengre perspektiv.
Vår Orden er nå fundamentert godt på Åndelig grunnlag basert på Broderskap og
medmenneskelighet. Vi har nå fått Ritualer og opplæringsmateriall i alle grader, som gir alle
Brødre muligheter til gode refleksjoner og læring sammen med andre mennesker.
Jeg har sterk tro på dette behovet for Åndelig utvikling og Broderskap for mange mennesker, og
vår utfordring som organisasjon er å nå ut til de medmennesker som ønsker å bli med denne
utviklingsreisen for seg.
Til slutt, hva gleder du deg mest over i Ordensarbeidet? Jeg gleder meg til det gode møte
sammen med gode Brødre.
Jeg setter pris på å studere og forsøke å forstå fullt ut Ritualene våre og hva det betyr for meg og
min reise gjennom livet. Videre så betyr den gode samtalen mye for meg, basert på gjensidig
respekt. Jeg har også et ønske om fortsatt å lære om hva Ritualene betyr, delta i opplæringen, og
sist, men ikke minst, å møtes blant Brødre i vår Orden.
Tusen hjertelig takk for at du har tatt deg tid til å svare på disse spørsmålene. Vi i redaksjonen
ønsker deg og familien en riktig god sommer!
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Åge Brenna, Storseglbevarer
Gode Ordensbroder Åge, du er valgt som Storseglbevarer i
RHK. Redaksjonen i St. Olavposten ønsker å presentere deg
for Ordenens medlemmer.
Hva er din oppgave i Ordenen? Jeg er medlem av
Storkollegiet i 32. Grad. Jeg er Storseglbevarer og Ordenens
daglige leder av det administrative arbeidet, og dermed leder
av Kanselliet. Sammen med Storstattholder har vi ansvaret
for den daglige driften av vår Orden.
Hvor er du fra og hvilken Losje hører du til i? Jeg er født i
Lom kommune i Gudbrandsdalen, men bor i dag på Otta i Sel
kommune. Jeg ble tatt opp i Losje XXIII Otta. Da denne Losjen
dessverre ble lagt ned søkte jeg overflytting til Losje XVIII
Lillehammer.
Hva slags Embedsoppgave likte du best i din hjemlosje/Provinsiallosje? Det er vanskelig å si nei
når du blir spurt om å bekle en Embetsplass. Jeg har derfor vært innom alle Embetsplasser i St.
Olavlosjen bortsett fra 1.Skutilsvein.
Alle Embetsfunksjoner er like viktige og gav meg godt innsyn i hvordan en Losje skal drives, og
hvordan et godt Losjemøte skal gjennomføres.
Embetsoppgaven jeg har likt best er nok Lendermann fordi du her kan være med i oppfølgingen
av alle 1.Grads Brødre.
I Provinsiallosje Miøsen har jeg tidligere vært Vokter og er fortsatt Seglbevarer inntil
førstkommende møte i september.
Jeg trives også som Storseglbevarer selv om Embetet kan være krevende og tar mye tid.
Hva er din sivilstand? Jeg er gift med Inger og vært det i snart 40 år nå. Vi har to barn og fire
barnebarn. Barnebarna er fra 0 til 5 år.
Har du noen spesielle interesser innenfor Ordenens arbeid? Å kunne delta på ulike typer møter,
være seg i St.Olav Losjene, eller i de Høyere Gradene, synes jeg er berikende og utviklende både
faglig og menneskelig. Man oppdager stadig noe nytt som man kanskje ikke har tenkt så mye
over før.
Hva mener du at Ordenen/Losjen betyr for deg? Ordenen og Ordenslivet betyr mye for meg, å
delta på losjemøtene, delta på studiekveldene, kjenne på vennskapet, samholdet og fellesskapet,
samt å ha gode samtaler ved Brodermåltidet og i salongen. Ordenslivet og det å være en Broder
blant likemenn er en berikelse.
Hvorfor begynte du og hvordan ble du vervet? Jeg kom ved en tilfeldighet i prat med en, nå
avdødd, Broder i Losje XV Gjøvik. Han snakket varmt om Losjen og om Ordensarbeidet og om
hvor mye dette hadde betydd for ham. Han anbefalte meg på det sterkeste å bli med.
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Jeg viste den gang ikke at det fantes noen Losje på Otta, men tanken utviklet seg, og den 3.
desember 1998 ble jeg tatt opp i Losje St.Olav XXIII Otta. Alt var nytt og spennende, og jeg forstod
nok svært lite første gang jeg «fikk se lyset».
Det første møtet med Ridderhallen var slettes ikke slik jeg hadde forestilt meg. Jeg hadde sett for
meg en stor Ridderhall med stor takhøyde, men Ridderhallen på Otta den gang var en eldgammel
liten, intim tømmerbygning med lav takhøyde, den var veldig trivelig med en lun atmosfære.
Som medlem i snart 23 år, hvilke tanker har du for framtiden til Ordenen? RHK sin største og
viktigste utfordring fremover blir nok rekruttering. Medlemstallet synker og bare på de 5 første
mnd. i år har det sluttet/gått bort 36. Brødre. Denne trenden må vi snu, og det er bare oss selv som
kan klare dette. Vi må gjøre alt for å sørge for at våre Ordensbrødre har det bra, at losjemøtene
har et innhold som er givende, noe som igjen vil bidra til at alle vil trives i sine respektive Losjer.
Til slutt, hva gleder du deg mest over i Ordensarbeidet? Det første jeg tenker på er gleden jeg
føler ved at samfunnet nå vil åpne opp mer og mer slik at vi snart igjen kan møtes til gode møter i
Ridderhallen og til Broderlig samvær.
Tusen hjertelig takk for at du har tatt deg tid til å svare på disse spørsmålene. Vi i redaksjonen
ønsker deg og familien en riktig god sommer!

Per Arthur Leknes, Overkommandør
Gode Ordensbroder Per Arthur, som valgt Overkommandør, ønsker
redaksjonen i St. Olavposten å presentere deg for Ordenens
medlemmer.
Hva er din oppgave i Ordenen? Jeg er valgt som Overkommandør av
Rikstinget på Voss. Som Overkommandør skal jeg bl.a. lede arbeidet
med godkjenninger og kvalifiseringer for opptak og forfremmelser i alle
grader i vår Orden. Jeg skal også lede Rikslosjemøtene i Gradene 19. til
27. Det har bare vært en Overkommandør før meg (2012-2014), og det
var også meg.
Hvor er du fra og hvilken Losje hører du til i? Jeg er fra Trondheim, og hører til i Losje St. Olav XIX
Trondheim, og PLO Trøndelagen.
Hva slags Embedsoppgave likte du best i din hjemlosje/Provinsiallosje? Jeg vil nok si at det å få
lov å være Hærmester i Provinsiallosje Trøndelagen, nok er det Embedet som har gitt meg mest.
Hva er din sivilstand? Jeg er gift med Brit, og vi har vært gift i 54 år. Sammen har vi en voksen
sønn en sønnesønn. Jeg har en fritidssyssel, jeg er en ivrig golfer. Det gir meg masse frisk luft, god
mosjon og mye moro. Så har jeg en hobby, jeg er filatelist. Jeg har samlet frimerker fra jeg var 4 –
5 år. Det var en tobakkskiosk rett ovenfor trikkeholdeplassen vi brukte når vi var i byen, og der fikk
jeg kjøpe en konvolutt med frimerker når byturen var over. Der hadde de frimerker fra hele
verden, veldig spennende for en liten gutt. Dette ga meg bl.a. interessen for geografi og historie.
Jeg er fremdeles en ivrig samler selv om det nok er en hobby som snart er ute på dato.
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Har du noen spesielle interesser innenfor Ordenens arbeid? Jeg er veldig opptatt av det tredelte
møtet. Det å møte mine Ordensbrødre før det Rituelle møtet er en fin start på losjekvelden,
deretter det Rituelle møtet og ikke minst, den siste delen rundt taffelet og i salongene etter
taffelet. Det å kunne samtale med Brødrene, høre hvordan det står til med de enkelte er en viktig
side av det å være medlem av vår Orden. Det er i denne delen av losjekvelden vi får nærkontakt
med nye og gamle Ordensbrødre. For øvrig vil jeg kalle meg selv en pragmatiker. Jeg mener selv
jeg er løsningsorientert og at det er viktig at ting skjer uten endeløse diskusjoner. Endringer er
noen ganger nødvendige, men i en Orden som vår er det ofte sterke personlige følelser som settes
i sving. Da er det viktig å finne de gode løsningene ut av låste situasjoner. Omkampene må vi for
all del unngå. Men vi må «være i tiden» i vårt Ordensarbeid. Og det er viktig at vi samler oss rundt
de vedtak som er fattet. Vi har alle en mulighet til å uttrykke våre tanker og ideer, men når vedtak
er fattet, så må alle respektere disse. Da vil vi oppleve at det går framover for vår Orden.
Hva mener du at Ordenen/Losjen betyr for deg? Det jeg setter høyest er Broderskapet og
kameratskapet. Og det viktigst av alt er tilliten mellom Brødrene, den gjensidige tilliten.
Hvorfor begynte du, hvordan ble du vervet? Jeg ble vervet av en kamerat jeg har hatt helt fra
ungdomstiden. Jeg kom inn som godt voksen, og har snart vært medlem i 24 år. Dette var i en tid i
livet hvor jeg av mange grunner hadde behov for å finne et godt fellesskap.
Som medlem i snart 24 år, hvilke tanker har du for framtiden til Ordenen? Jeg er bekymret over
rekrutteringen og vår Ordens framtid. Derfor er arbeidet med å finne nye Brødre avgjørende. Her
trengs det ny radikal tenkning for at vi skal lykkes med å finne nye Brødre. Vi må se framover,
være litt på hugget. En Orden er en konservativ institusjon, men vi må følge med i tiden. Det er det
moderne mennesket vi skal verve og dette må vi forholde oss til.
Til slutt, hva gleder du deg mest over i Ordensarbeidet? Når jeg får oppleve et givende og godt
gjennomført Losjemøte, med Brødre som bidrar. Det gleder meg og det gir meg en god følelse.
Men for at en Losjekveld skal bli ordentlig god, er det nødvendig at det såkalte tredelte møtet
fungerer og blir vellykket. Dette er viktig for den yngre generasjonen som er og som kommer.
Tusen hjertelig takk for at jeg fikk anledning til å stille deg disse spørsmålene, og for dine ærlige og
gode svar. På vegne av redaksjonen, og alle Brødre i vår Orden, vil jeg benytte meg av
anledningen til å ønske deg og Brit en god sommer, som jeg vet at dere vil tilbringe store deler av
på Frosta.

Side 36 St. Olavposten 2/2021

Sigfred Samlanes, Overseglbevarer
Gode Ordensbroder Sigfred, du er valgt som Overseglbevarer i RHK. Redaksjonen i St. Olavposten
ønsker å presentere deg for Ordenens medlemmer.
Hva er din oppgave i Ordenen? Jeg er medlem av Kollegiet i 31. Grad
og innehar Embete som Overseglbevarer. Dette innebærer at jeg skal
være administrativ daglig leder i Kollegiet. Sammen med
Overkommandør har jeg hovedansvaret for kvalifiseringer og
godkjenninger for gradsforfremmelser i vår Orden.
Hvor er du fra og hvilken Losje hører du til i? Jeg er fra Hardanger, men
har bodd på Voss i store deler av mitt voksne liv. Jeg er medlem av Losje
XXI Voss og vært med der fra Losjen ble stiftet i 1987.
Hva slags Embedsoppgave likte du best i din hjemlosje/
Provinsiallosje?
Jeg har egentlig trives godt med alle Embeter jeg har vært innom, men jeg har kanskje funnet
meg best til rette i Embeter som har vært tilknyttet Kanselliet. Jeg har innehatt Embete som
Kansler i egen Losje i flere omganger, og som Seglbevarer i PLO Gula. Dette har vært Embeter
jeg har trives godt i selv om det til tider har vært veldig krevende med mye tidsbruk utenom våre
ordinære møtetider. Slik sett er det kanskje ikke bare tilfeldig at jeg nå også innehar denne
samme type Embete nå igjen som Overseglbevarer i Kollegiet til RHK.
Hva er din sivilstand? Jeg er gift med min kjære Inger og har vært det i 44 år. Jeg har en sønn og
et barnebarn, en gutt på snart 2 år.
Har du noen spesielle interesser innenfor Ordenens arbeid? Mine spesielle interesser innenfor
Ordenens arbeide må være at jeg gjennom mine Embetsgjerninger kan forsøker å gi mitt bidrag
med å gjøre noe som kan være bra for Ordenen RHK og egen Losje og dens utvikling. Under
normale forhold, pleier jeg stort sett stille opp på de fleste møter jeg blir invitert til, både i
Rikslosjesammenheng, Provinsial-losjesammenheng, men aller mest i egen Losje. Dette har jeg
stor glede av. Jeg prøver også å ta meg tid til å holde meg litt oppdatert på den kunnskap som
finnes i vår Orden, og som kanskje har vært sett litt lett på tidligere.
Hva mener du at Ordenen/Losjen betyr for deg? Ordenen RHK og min lokale Losje på Voss har
betydd mye for meg på flere måter. Jeg har gjennom Losjen møtt mange fantastiske personer
som jeg er blitt godt kjent med, og hvor noen av disse også har ført til livslangt vennskap.
Med å ha vært aktiv med å trofast stille opp på de aller fleste av våre møter i egen Losje samt
takket ja til de Embeter jeg er blitt spurt om å tre inn i, så har dette resultert i at jeg har vært
blant de heldige som har fått vært med på og deltatt på mange store begivenheter og samlinger
innenfor RHK. Denne tiden har selvfølgelig også vært meget lærerikt for meg selv, og jeg mener
og tror at dette har påvirket min egen selvutvikling på en meget positiv måte i hverdagen,
spesielt dette med å respekter hver og en som den personen de faktisk er.
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Hvorfor begynte du og hvordan ble du vervet? Jeg ble i 1986 spurt (vervet) av en
lensmannsbetjent som jeg kjente godt om jeg ville være med i en lokal Losje som skulle startes på
Voss i starten av 1987? (Han døde dessverre en kort stund etter vi hadde stiftet Losje XXI - Voss).
Jeg hadde som de fleste på den tiden ikke peiling på hva dette var for noe. Jeg var vel i
utgangspunktet først en smule skeptisk til dette siden det var ikke mulig å få noe fornuftig
informasjon på mine spørsmål om denne for meg helt ukjent landsomfattende organisasjonen. At
møtene også skulle holdes i svart smoking med sløyfe (som jeg heller ikke eiet den gangen) gjorde
de hele litt mystisk, men skapte også litt usikkerhet om hva jeg hadde takket ja til å være med på.
Men eventyreren i meg sa «ja takk».
Jeg hadde høy tillit til den som spurte meg, og jeg stolte på at han visste at dette kunne være
interessant for meg og være med på. Ellers tror jeg ikke han ville spurte meg.
Jeg følte vel gjerne også på den tillit jeg ble vist med å bli spurt, og tror at også dette var en viktig
grunn til at jeg svarte ja.
Som medlem i vel 34 år, hvilke tanker har du for framtiden til Ordenen? Jeg har hatt mange
tanker omkring Ordenens framtid uten å finne noe klare og gode svar.
Dette er et komplisert spørsmål som ikke finnes lettvint svar på. Jeg prøver som alle andre
Ordensbrødre å forstå hvordan en skal klare å nå fram til en generasjon som er yngre enn en selv
på en god måte. Vi vet alle at det er litt vanskelig å kunne presentere et budskap som en egentlig
en ikke kan forklare alt om.
Å få andre til å forstå budskapet og verdien av våre egne positive opplevelser med å være et
medlem i en slik organisasjon som RHK gjennom størstedelen av sitt voksne liv er litt vanskelig. At
nye kandidater skal tenne på ideen, når de er så mange spørsmål vi ikke kan snakke så mye om er
og blir en utfordring.
Mange yngre har i dag også et stort sosialt press på seg til alltid å være til stede på forskjellig
slags «sosiale medier» som tilbys i dag. Ja, dette er blitt en livsstil som de fleste er blitt helt
avhengig av i dagens samfunn og som vi må forstå at slik er det bare. Det er her vi må forsøke å
vise oss fram og søke etter gode kandidater som ønsker seg våre verdier i livet sitt.
Vår Aktverdige Storårmann Trygve Jarholt presenterte en plan etter Riksting på Voss 2020 som
akkurat peker på dette. Men, vi må for all del heller ikke glemme at personlig kontakt alltid vil
være det viktigste verktøyet vi har for å treffe gode kandidater til våre Losjer.
Til slutt, hva gleder du deg mest over i Ordensarbeidet? Å treffe andre Brødre på møte samt på
etter-møtene. Å treffe medbrødre ute i den profane verden er også noe som er veldig berikende og
styrker uten tvil Broderskaps-båndet.
Alle Brødrene som pleier delta på våre møter i den lokale Losjen har jeg stor respekt for, og jeg ser
opp til hver og en av disse. Dette har selvfølgelig vært vanskelig, og et savn siste kalenderåret på
grunn av en pågående Pandemi. Å se våre nye Brødre utvikle seg, og gjør sine oppgaver på en
fantastisk flott måte i Losjehallen er bare noe å glede seg over gang etter gang.
Vi har mange flinke Brødre i Ordenen dag som jeg har stor tro på skal føre Ordenen videre opp og
frem når turen etter hvert kommer til disse.
Tusen hjertelig takk for at du har tatt deg tid til å svare på disse spørsmålene. Vi i redaksjonen
ønsker deg og Inger en riktig god sommer på ditt familiested under Folgefonna i Jondal ved
Hardangerfjorden.
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FLYTTESJAU FRA TØNSBERG TIL HØNEFOSS AV ALT RIKSLOSJENS UTSTYR OG
LAGER
Tekst og foto: Ivar Sørensen, Storprelat

Som kjent skal Storkollegiet og Kollegiet fremover holde sine Rikslosjemøter i Hønefoss. Det var
derfor nødvendig å planlegge flytting av alt utstyr i god tid før høstens Rikslosjemøter. Det ble
sammenkalt noen gode Ordensbrødre for å gjennomføre denne flyttesjauen fra Tønsberg til
Hønefoss. Denne ble gjennomført fra morgenen av på søndag 20. juni 2021, da det normalt vil
være enklere med parkering ved pålessing i Tønsberg og roligere på veiene på den tiden. Som
bildene under viser var det god stemning til tross for mye jobbing, både i Tønsberg og på
Hønefoss.
I Tønsberg var det Brødrene Åge Berg Losje XI Sandefjord, Per Arne Tønnessen fra Losje IX
Tønsberg og undertegnede fra Losje X Skien, som deltok. Disse hadde god oversikt over alle
kriker og kroker, fra loft til kjeller, i Losjelokalene i Tønsberg og vi fikk med oss alt av utstyr.
Undertegnede var på vegne av Storkollegiet ansvarlig for flyttingen. Vi fylte opp to store
hengerlass i tillegg til fulle biler med utstyr. Jeg hadde på veien til Losjelokalene i Tønsberg vært
innom materialforvalteren i Tønsberg, Broder Stein Gusdal, for å hente en god del utstyr som
han hadde lagret etter retur fra Rikstinget 2020. Pålessingen fra Losjelokalene gikk greit og vi
slapp heldigvis unna regnværet de timene vi brukte til dette.
I Hønefoss ble vi mottatt i Losjelokalene av Brødrene Terje Orebråten, Roar Kristiansen Hølen
(ny Materilaforvalter) og Nils Helle, alle fra Losje XIII Hønefoss. Ved hjelp av heis opp til
matsalen gikk det greit å få opp alt utstyret, også her slapp vi unna regnværet som kom og gikk i
løpet av dagen.
Både Åge, Per Arne og undertegnede hjalp til på Hønefoss med gjennomgang/litt ekstra
merking og forklaringer av utstyr og materiell. På Hønefoss har de arbeidet iherdig for å få
ferdig de nye lagerfasilitetene. De er stort sett i mål med bygningsmessige tilpasninger, og vi fikk
plassert alt materiell på en ryddig måte. Med et mer samlet lager på ei flate vil det uansett blir
enklere med rigging av Ridderhallen ved avholdelse av Rikslosjemøter enn det som var tilfelle i
Tønsberg.
Vi fikk også tid til en pizza-lunsj, så det ble hyggelige og gode samtaler rundt bordet. Jeg tror de
nye «forvalterne» var fornøyd med at vi tok oss god tid der oppe, men de trenger selvfølgelig
litt tid til å bli kjent med alt og de ber også om litt hjelp til de første riggingene. Det var veldig
godt å få gjort denne sjauen før sommeren.
Vi må gi en stor honnør og takk til Losje IX Tønsberg og Brødrene der for det ansvaret de har
hatt i mange år for lagerhold og rigging av Ridderhallen i forbindelse med Rikslosjens møter.
Som nevnt har det ikke vært de enkleste lagerforholdene å arbeide under der. Likeledes en takk
for at Brødrene i Losje XIII Hønefoss har påtatt seg tilsvarende ansvar på Hønefoss fremover.
Og tusen takk til alle som deltok på denne dugnaden, selv med søndagsjobbing blir det hyggelig
og fint å være sammen med Gode Ordensbrødre.
Med Broderlig Hilsen
Ivar Sørensen
Storprelat
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Siden forrige utgave av St. Olavposten har stort sett all rituell
møtevirksomhet vært nedstengt. Det er derfor heller ikke denne våren
gjennomført opptak av nye Ordensbrødre. Vi vet imidlertid at det er en god
del Kandidater som er klare for opptak så snart forholdene ligger til rette for
igjen å avholde fysiske møter i våre Losjer, noe vi forventer skjer fra normal
oppstart kommende høst. En del Losjer har arbeidet godt med rekruttering
også i disse vanskelige tidene, så det skal bli en glede å ønske mange nye
Brødre velkommen.
Det stilles samtidig nå store forventninger til alle Losjene om at de kommer i
gang med rekrutteringsarbeidet på selvstendig grunnlag, men også at en
samarbeider med Rekrutteringskomiteen i RHK om målsettinger og
virkemidler.

Her følger en ajourført oversikt for møter i de Høyere Gradsavsnitt
fremover.
Tekst: Åge Brenna, Storseglbevarer

Ut ifra de signaler som myndighetene nå gir om pandemi- og smittesituasjonen i Norge, må vi
kunne regne med at følgende møter kan gå som planlagt som fysiske møter:
Rikslosjemøter 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. - 19. september, med
Gradsforfremmelse til 19.-24.Grad.
Det planlegges dessuten et Rikslosjemøte i oktober/november for å ta opp de mange Brødre
som venter på opprykk til 9. Grad. Dette møtet er planlagt gjennomført i Hønefoss, men dato
er ikke endelig fastsatt.
Jeg vil avslutte med å ønske alle en riktig god sommer!
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FRA REDAKSJONEN
Nok en innholdsrik utgave av St. Olavposten foreligger i digital
form. Denne gangen også med forsøk på direkte lenker til omtalte
musikkstykker, inklusive god sommermusikk.
Redaksjonen takker for positiv velvilje hos de vi særskilt har
kontaktet om å bidra til denne utgaven. Ledelsen i RHK er spesielt
opptatt av rekruttering, men også meget opptatt av å utvikle den
Åndelige Søylen i vår Orden.
Utvikling av den Åndelige Søylen skjer bl.a. gjennom
Forskningskollegiets utarbeidelse av læremateriell og nye rituelle
tekster og opplegg ved gradhevinger. I tillegg har Redaksjonen
siden høsten 2020 og fremover, søkt å få inn interessant åndelig
og historisk stoff ved å kontakte kunnskapsrike og engasjerte
Brødre som kan gi oss en dypere forståelse for de grunnleggende
elementene som vår Orden bygger på. Samtidig er det også
innenfor musikk og tonens kunst mye verdifullt å hente, og
kanskje også forklare, så vi håper artikkelen Musikk, gir mening
faller i smak. Musikken skal underbygge det øvrige innhold i
Losjemøtene og tilføre oss noen åndelige visjoner.
Redaksjonen ønsker å fortsette i dette sporet i de kommende
utgaver og vi håper leserne vil sette pris på dette stoffet. Vi er
overbevist om at arbeidet med den Åndelig Søylen vil gi Brødrene
interessante perspektiver som også kan fremheves når gjelder
kontakt med mulige nye Kandidater, noe vår Orden sårt trenger.
Redaksjonen ønsker alle våre Brødre og lesere god lesing og en
riktig god sommer!
Med Broderlig Hilsen
Redaksjonen
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nummer: 31. august
2021

Brødre som har gått bort
Avdøde Brødre fra forrige nr. fram til 20. juni 2021

Neste nummer
kommer ut
september/oktober
2021

Etternavn Fornavn
Brunborg
Naley
Jensen
Karlsen

Arne Olav
Kaare Gerhard
Ingar Harry
Tore

Losje

Død dato

XXI Voss
V Fredrikstad
II Oslo
I Drammen

25.03.2021
08.05.2021
10.05.2021
10.06.2021

N

V

O
S

Ordenen Riddere av
det Hvite Kors i Norden

Vi lyser fred over deres minne!

Side 43 St. Olavposten 2/2021

God sommer!
Et tidvis fattigslig Losjeår er over, hva skjer nå?
Norge åpner nå opp og vi skal vel lettelser få?
Hold ut og vær klar for å møtes til høsten,
Det er på tide, og får være den store trøsten.
Gled deg over familie og venner nå i sommer.
Gi deg god tid og ta ting mer som de kommer.
Gi hverandre rom for stillhet og litt meditasjon.
Tenk gjerne dype tanker med fantasi og pasjon.
En Losjebroder må først ta vare på seg og sitt.
Men møter vi en annen Broder så smiler vi blidt.
Kanskje med håndtrykk og føle varmen, den rette.
Så vi igjen kan takke for at vi får delta i dette.
Vi får ønske hverandre hjertelig velkommen;
til høstens møter, og noen slår på stortrommen:
Nye Brødre er på vei inn i vår kjære Broderring.
Alle må vi ta imot med varme og begeistring!
Ivar Sørensen
Storprelat
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