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Gode Ordensbrødre og Gode Ordenssøstre, og gode venner
Da er igjen tiden inne for meg, som Ordenens øverste leder, å skrive en
Leder i vårt Ordensskrift St. Olavposten.
Nå lakker det igjen mot Jul og julefeiring, en eldgammel tradisjon vi fortsatt
pleier og holder ved like, la oss fortsette med det, både som en god
tradisjon, og som en viktig høytid for den som bekjenner seg til
Kristendommen.
Siden jeg skrev min siste leder, har det skjedd veldig mye bra i vår Orden!
Vi har rullet ut et nasjonalt rekrutteringsprosjekt, i den anledning har det
vært gjennomført arbeidsmøter regionalt, og våre St. Olavlosjer er nå for
fullt i gang med å omsette planer til handling lokalt. Og la det være sagt, en
fornyelse av vår Orden i den forstand at nye Brødre blir invitert og etter
hvert innlemmet i vår kjære Orden er usedvanlig viktig.
Alle vi som har lederansvar i vår Orden, fikk på vårt Drott- og Hærmestermøte i Drammen siste
helgen i oktober fullt innsyn i hva Aktverdige Storårmann og hans hjelpere i Rekrutteringskomiteen
har brukt det siste året til, ja mange av oss ble virkelig imponerte, og ikke minst veldig motiverte.
Vi har heldigvis også maktet å ta igjen det meste av etterslepet vi pådro oss under Pandemien i.f.m.
Rikslosjemøter og Gradspasseringer. Våre St. Olavlosjer – Ordenens grunnfjell, er godt i gang med
sine lokale møter.
Våre Provinsiallosjer er også i gang igjen etter Pandemien med sine møter, ja vår virksomhet er nå
heldigvis på vei til å normalisere seg, det skal Dere alle ha stor takk for.
Forskningskollegiet er også i rute med nye Ritualer for gradene 25 – 30, Ritualer for Gradene 19 til og
med 24 er ferdige -og har vært benytte på Rikslosjemøtet på Hønefoss i slutten av september, her
høstet deres arbeid stor anerkjennelse blant Kandidatene.
Jeg må tilbake til Drott- og Hærmestermøtet i Drammen, dette møtet var i alle deler et fantastisk
hyggelig og Broderlig møte, og for meg personlig en bekreftelse på at vi nå langt på vei har lagt
stridighetene som har hjemsøkt vår Orden de siste 10 årene bak oss, og etter hvert har nødvendig
forsoning blitt etablert.
Jeg har vært med på dette viktige møte i en del år, og kan siteres på at jeg aldri har følt en slik varm
og god atmosfære på noen tidligere Drott- og Hærmestermøte. Ja, og det på tross av at møtet i store
deler var delt mellom IT-satsingen vår og de vanlige sakene som skal på saklisten under slike møter
var stemningen bare kjempegod. Forbrødringen på lørdagskvelden får stå som et merke i så måte,
der var kun blide ansikter og hyggelige samtaler mellom Ordensbrødre å registrere. Takk til alle dere
som deltok her for akkurat det!
Nå står snart Installasjoner i våre St. Olavlosjer på trappene som den store aktiviteten inn i det nye
året 2022.
Vi i Ordenens øverste ledelse ber de avgående Embetsmenn gjøre en solid jobb med
kompetanseoverføringen til de som velges til å overta, slik kan vi bidra til at de påtroppende
Embetsmenn får en «flying start» på sine viktige Embetsgjerninger. Videre vil jeg be alle
Ordensbrødre om å bidra under Pkt. 8 i vår møteorden, husk at møtet blir ofte så bra som vi
fortjener, uten Brødrenes engasjement og et godt innhold under Pkt 8, er det lett for at møtene blir
stereotype og litt som å se en film i reprise.
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Vi har usedvanlig mange flotte Ordensbrødre i vår Orden, med mye Kunnskap og Visdom, benytt dem
for det de er verdt, det tjener oss alle, og ikke minst vår Orden.
La den nært forestående Julefeiringen handle om å være snill med sine medmennesker, ta et besøk
eller en telefon til de som er ensomme, syke eller på annet sett ikke kan nyte denne fine høytiden,
jeg kan love dere at en slik enkel gest betyr mye for de som ikke har det så bra. La oss dyrke det gode
samvær med våre nære og kjære, nyte gode måltider sammen - og la julefreden kjennes i det meste
vi foretar oss.

/

Jeg vil på vegne av Ordenens øverste ledelse få ønske dere alle Brødre og Søstre, deres nære og
kjære en Fredfylt og God Jul, takke Dere alle for det Dere har bidratt med til Ordenens Vel og beste i
året som nå snart er bak oss. Og selvsagt overbringe våre beste ønsker for året som kommer.
Det vil jeg gjøre med et dikt av Johan Sorknes:

Det blømer ei rose i vinternatt, eit under i dødens velde.
Så edel ei rose - i klungerkratt, her står vi ved Livsens kjelde.
Det blømer ei rose i frosen jord, der kulde og natt får råde.
Ho løynt er for den som er stolt og stor, men barnet får sjå - av nåde.
Det blømer ei rose så bjart og klår, alt farga av kross og kvide.
Ho fargen sin ber av dei slag og sår som Herren ein gong må lide.
Det blømer ei rose i vinternatt, der finn vi guds kjærleiks gåte,
ei angande rose, ein himmelskatt, guds under - hans fred og nåde.

Med Broderlig Hilsen
Per Støyva
Storkommandør
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KJÆRE ALLE VALKYRJENSØSTRE OG GODE ORDENSBRØDRE
Det nærmere seg jul og tiden med varme, masse lys og omtanke er
høyt prioritert.
Vi i Losje Valkyrjen startet forsiktig opp igjen etter 17 mnd. uten
noen møter. Det er en lang tid. Pandemien tok hardt tak i vår Losje. Nå
håper vi at tiden fremover vil komme oss til gode og med det mener jeg at
vi skal ta godt vare på hverandre og fortsette med det gode arbeidet i vår
Losje. Vi har mye som er på agendaen i året som kommer.
Landstinget vårt som skulle vært i april 2020 blir i april 2022. Da skal vi
komme skikkelig i sammen igjen. Det gleder vi oss til, og til å se søstrene
igjen.
25. august startet vi opp igjen i Losje V Hønefoss. Det var en sann fryd å
komme i vår Hall med å høre den fine musikken og Ritualene, og Taffelet
der Søstrene kunne kose seg med god mat og godt samhold. Landslosjens
Råd takker dere alle i Grunnlosjene og RHK for samarbeidet under
pandemien og vil med dette ønske dere alle, både Valkyrjesøstrer og
Ordensbrødre med familier en riktig God Jul og Et Fredfylt Godt Nyttår.
Søsterlig hilsen fra
Synnøve Brenno
Fungerende Landspresident
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GODE TANKER
Ved Losje XVI Hamars Jubileumsfeiring av sine 50 år, den 27. november 2021, ble det
fremført mange gode ord og gratulasjoner. Losjens Skald, Brede Vardeberg, holdt i
den forbindelse et innlegg «Gode Tanker» som Redaksjonen mener bør komme hele
RHK til del.
«Gode tanker»
Tekst: Brede Vardeberg, Skald
Når vi i dag er samlet til møte her på Ajertun, er det for å feire vår losjes 50 års dag.
Losje St. Olav XVI Hamar, av Ordenen Riddere av Det Hvite Kors i Norden, har oppnådd den høye
alder av 50 år, og dette må markeres med møte her på Ajertun og etterfølgende taffel på Kjøkkenet,
i Hamar sentrum.
En slik markering blir da en milepel i vår losjehistorie, og noe vi vil kunne huske tilbake på med glede,
i lang tid fremover. En milepel som vil bli et viktig skille i vår historie. Vi har jo passert en noe
vanskelig tid for folk i Norge, og også i verden for øvrig, på grunn av pandemien som herjer blant oss,
samt også noen uroligheter i egne rekker. Men nå ser det ut til at det meste er på god tur tilbake til
det mer normale, og hele samfunnet begynner å komme tilbake i tidligere rutiner.
Både på grunn av det som skjer i samfunnet og ved vårt jubileum, så blir det som et slags skille, og vi
kan da trygt bruke betegnelsen RESTART på det som nå skjer videre.
En restart betyr jo at noe begynner på nytt igjen, og at det etterfølger noe som er avsluttet.
Enten det er av det gode eller vonde slaget som er avsluttet, så er det å starte opp noe på nytt igjen
en veldig viktig sak, og skal nå forsøke å unngå de feil og mangler som er gjort tidligere. Så når det nå
tenkes ny drift, så er det viktig at man begynner riktig, og har fokus på det som betyr noe, og som er
oppbyggende og varig.
Noe av det viktigeste vi må ta tak i, er hvordan vi kan bygge opp våre medbrødre og oss selv, til å bli
best mulige medmennesker for hverandre. Her fra Skalds plass skal kjærlighetsbudskapet formidles.
Han er altså hjertets talsmann, og derfor er det viktig at det iblant fokuseres spesielt på dette. Det er
nok slik at det er nødvendig for oss alle å bli minnet om at vi skal arbeide bevisst med vår holdning til
medmenneskelighet og nestekjærlighet.
Vi har jo lovet å vise dette i vår omgang med losjebrødre, og i det daglige livet for øvrig. Det er ikke
alltid like enkelt å huske på dette, og ikke minst etterleve det.
Det sies at konkurranse skal være så riktig og sundt. Jeg er ikke så ubetinget enig i dette, da det så
absolutt kan være både splittende og ødeleggende. Hvorfor kan det ikke heller være en målsetting å
premiere for godhet, samarbeid og hjelpsomhet? Tenk for en mye bedre verden det ville bli å leve i!
Slike tanker og væremåte kommer ikke av seg selv, det må på en måte læres. Vokser vi opp med
bare krig rundt oss, vil vi nesten utelukkende tenke bare krig. Vår måte å tenke og oppføre oss på, er
på mange måter betinget av arv og miljø. Vi lærer ofte å tenke og oppføre oss slik vi har sett
mennesker rundt oss gjøre, spesielt i barne- og ungdomsårene, men også senere i livet, så
eksempelets makt er stor.
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Om vi ikke er klar over det selv, er det nødvendig at noen veileder oss på den riktige vei. Da er det
viktig at som det fokuseres på, gjentas ofte, slik at vi får det med oss som en selvfølgelighet i våre liv.
Det jeg mener er så veldig viktig, er at vi får forståelsen av hvordan vi kan oppøves i Å TENKE GODE
TANKER. Det er nemlig noe det er fullt mulig å bestemme seg for å gjøre. Men dette er ikke nok, vi
må gå videre. Det neste trinnet er da å utvide måten vi tenker og handler på, og da blir målet at vi
må: TENK GODE TANKER OM HVERANDRE.
I disse ordene ligger hele hemmeligheten! Om vi bare er i stand til å lære oss til å tenke positive
tanker om hverandre, og ta ting som måtte oppstå i beste mening, da ville mye uvennskap og
krangling være unngått.

Vi må altså BESTEMME OSS FOR Å TENKE GODE TANKER OM HVERANDRE!
For det er faktisk noe vi kan øve på, og vi vil raskt oppdage at det er med på å gjøre oss gladere i
hverdagen, og i omgang med andre mennesker. Så bestem deg for å prøve å tenke bare positive og
gode tanker om kjæresten din, barna dine, slektninger, kollegaer og andre mennesker du kommer i
kontakt med. Øv deg på å se for ditt indre blikk et skilt der det står: Jeg ØNSKER å tenke gode tanker!
Dette kan ikke gjentas for ofte, og er helt klart kjærlighetsbyggende.
Jeg minner om i den forbindelse med noen ord fra vår kjære Ordenssang, der det blant annet står: «I
den verden som du lever, så et frø av kjærlighet. Det vil spire i sin vorden, give lykke, glede, fred». Og
siste vers avsluttes med ordene: «Lær å elske, ei å hate, gjør du livet lyst og trygt. Da har du og jeg
tilbake livets verdier til sist».
Dette er noe av de små tingene vi kan gjøre, uten at det koster oss noen ting.
Husk at det er summen av alle de bitte små gleder som sammen skaper den store lykken.
Egoismen bør da legges vekk, den slukker lys, mens godheten tenner lys, uansett hvor mørkt det kan
virke rundt oss.

Så kjære Brødre, vi må alle lære oss å tenke gode tanker om hverandre!
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ORDENSSANGEN VÅR
Innsendt av Lærer og Leder av Forskningskollegiet, Bjørn Aasheim
Forskningskollegiet har, så langt forgjeves, forsøkt å spore i våre arkiver, original brevet som
Br. Hjalmar Larsen vedla sin Ordenssang. Om noen av våre Ordensbrødre skulle være behjelpelig
med dette er vi takknemlige?! Vi vet at Ordenssangen ble benyttet i 1957 ved avduking av
minnestein over Broder Hans A. Hansen og ved Rikstinget i 1964.
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I følge, tidligere Riksdrott Karl Flakstad som var Riksdrott 1960-1964, skal Hjalmar Larsen ha sendt et
brev den 23. mai 1960 (under), sitat:

Sitat slutt.
Ordenssangen er et av våre historiske dokumenter. Den viser oss hvordan vi skal møtes, og hvorfor
Broderkjærligheten er selve limet i vår Orden. Vår Ordenslære handler om menneskets forbedring og
foredling, og det er i vår egen Losje vi opplever at vi knytter broderbånd som etterhvert kan utvikle
seg til varige, nære vennskap.
Med ønske om God Jul og Godt Nytt år til alle Brødre, gjengir vi her Ordenssangen i sin helhet (over),
slik at alle Brødre kan lære seg denne: den er verdt å lære seg utenat så man kan fremkalle den,
gjengi den fra hukommelsen: uten å måtte se i en tekst.
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EN BEGIVENHETSRIK HØST FOR RIKSLOSJEN OG RHKs LEDELSE
Tekst: Ivar Sørensen, Storprelat
Foto: Arne Skive, Storstattholder og Ivar Sørensen, Storprelat
Fra tidlig i august til senhøsten har det vært stor aktivitet også i Rikslosjen både administrativt og for
å komme i gang med våre normale møteaktiviteter og møtefrekvens. Ikke minst var det viktig å ta
igjen noe av det tapte med tanke på opptak og forfremmelser for våre ivrige og engasjerte Brødre,
spesielt for de som er utpekt av sine respektive Provinsiallosjer til å danne Embetsmannsgruppe
2023.
Kollegiet gjennomførte en Generalprøve i Gradene 19-24 i dagene 6.-8. august 2021 på Hønefoss. I
disse Gradene var det helt nytt og forbedret innhold i Ritualene som skulle prøves ut og få erfaring
med.
Rikslosjemøter ble gjennomført i Trondheim 27.-28. august 2021. Det ble avholdt møter i 9., 15. og
18. Grad. Møtene ble gjennomført av Storkollegiet og ledet av Storkommandør Per Støyva. Denne
helgen var kombinert med PLO Trøndelagens møter i et godt samspill. Ikke minst må vi takke
Embetsmennene i PLO Trøndelagen og Brødrene der for iherdig arbeid med praktisk tilrettelegging
og rigging av Ridderhallen mellom møtene. Det var svært mange Brødre til stede og det ble en fin og
begivenhetsrik helg.
I det siste møte denne helgen, i 4.-5. Grad ledet av Hærmester Arne
Karlsen, ble det gjennomført en viktig begivenhet i vår Orden, nemlig
Seremoni for Innsetting av ny Første Ærverdige og Opplyste Ridder,
Broder Leif Aker i en fullsatt Ridderhall. Seremonien ble ledet av
Storprelat, med assistanse av Storkommandør og Hærmester i en
høytidelig og fin seremoni. Storkollegiet ønsker ham lykke til i dette viktige
Embetet som Leder av 33. Grad – Senatet.

Første Ærverdige og
Opplyste Ridder Leif Aker

Rikslosjemøter ble også gjennomført i Hønefoss 17.-19. september 2021.
Her var det møter i 19.- 24. Grad. Møtene ble gjennomført av Kollegiet og
ledet av Overkommandør Per Arthur Leknes. Også her var det mange
forfremmelser og mye nytt å forholde seg til for de mange
tilstedeværende. Etter det vi erfarer var det en meget god opplevelse av
møtene og Ritualene for de fleste som var til stede.
Denne helgen ble det også gjennomført gruppeoppgaver for Brødrene. Her
ble besvarelsene fremført av gruppelederne (se bilde lenger ned).

Årets Drott- og Hærmestermøte, helga 30. - 31. oktober 2021, var også en sentral del av høstens
aktiviteter, se egen reportasje derfra.
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Bilder fra Rikslosjens og PLO Trøndelagens møter i Trondheim, 27. - 28. august 2021:

1

2

3

4
Bilde 1 og 2 Fra Banketten, lørdag 28. august.
Bilde 3 Fra venstre, Hærmester i PLO Trøndelagen, Arne Karlsen, Storårmann Trygve Jarholt,
Storkommandør Per Støyva, Første Ærverdige og Opplyste Ridder Leif Aker og Storprelat
Ivar Sørensen.
Bilde 4 Fra lunsjen lørdag 28. august 2021
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Bilder fra Rikslosjemøtene på Hønefoss, 17. - 19. september 2021:

2

1
3

4

6

5

Bilde 1 og 2 Fra forelesningene til Forskningskollegiet 17. - 19. september 2021.
Bilde 3 Storårmann Trygve Jarholt (ytterst til høyre) takker på vegne av Storkommandør for det
flotte arbeidet som Forskningskollegiet har nedlagt. Fra venstre, Rolf Solheim,Overprelat, Bjørn
Aasheim, Ordenens Lærer og Leder av Forskningskollegiet og Nils Helle, Leder av RHK Akademiet.
Bilde 4 Fra venstre Rolf Solheim, Overprelat, Bjørn Aasheim, Ordenens Lærer og Nils Helle, Leder av
RHK Akademiet.
Bilde 5 Forskningskollegiet sammen med gruppelederne i forbindelse med gruppeoppgavene
Bilde 6 Interesserte og lyttende Brødre ved forelesninger på Hønefoss 17. - 19. september 2021
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FRA DROTT- OG HÆRMESTERMØTET 2021
Tekst: Ivar Sørensen, Storprelat og Roar Svendsen, 2. Vikarierende
Storprelat
Foto: Roar Hølen, Losje XIII Hønefoss og Ivar Sørensen, Storprelat
Årets Drott- og Hærmesteretmøte ble som vanlig avholdt siste helgen i oktober, denne gangen fra
lørdag til søndag, 30.-31. oktober 2021. Møtet ble arrangert i Drammen, og fra St. Olavlosjene var
Drott og Kansler invitert. Fra våre Provinsiallosjer var Hærmester og Seglbevarer invitert.
Det var stor oppslutning om disse møtedagene og for første gang på mange år var samtlige St.
Olavlosjer og samtlige Provinsiallosjer representert og ellers øvrige inviterte til stede. Vi i Storkollegiet
og Ordenens ledelse opplevde disse dagene som meget oppløftende. Tilbakemeldingene var meget
gode både hva gjelder innholdet i selve møtet og på sosialiseringen/minglingen, som vi oppfattet stod
i Broderskapets og Harmoniens tegn blant Brødrene.
Av innholdet var det spesielt Rekruttering som hadde hovedfokus på dette møtet.
Her fikk Rekrutteringskomiteen med dens leder, Storårmann Trygve Jarholt, mange gode
tilbakemeldinger og skryt for det meget gode arbeidet som er gjort og som pågår ved samlinger over
hele Losje-Norge. Spesielt interessant og positivt ble fremvisningen av en informasjonsvideo for
Ordenen mottatt. Også første utgave av «Ridderpodden» ble vist for forsamlingen. Det ble oppfattet
som en meget god start for å vise frem Ordensarbeid i form av samtaler mellom Ordensbrødre. Dette
er utvilsomt en riktig veg å gå for å spre vårt budskap og skape interesse for RHK, særlig blant yngre
potensielle kandidater.
Denne helgen gikk vi også over til ny IT-plattform, noe som har kommet istand via Frivillig Norge.
Dette var hovedårsaken til at Kanslere og Seglbevarere var invitert til dette Drott- og
Hærmestermøtet. Det var lagt opp til en todeling av dette Drott- og Hærmestermøtet, for å kunne gi
Kanslere og Seglbevarer nødvendig opplæring og igangsetting av det nye IT- systemet. Dette samtidig
som det også ble gitt oppfrisking i bruken av StyreWeb.
Disse to møtedagene ble gjennomført i god Broderånd, med gode og engasjerte innlegg på de sakene
som det ble orientert rundt. Årets Drott- og Hærmestermøte var kun et orienterende møte, men vi vil
allerede nå minne alle om at Drott- og Hærmestermøtet i 2022, vil være et forberedende møte, kall
det gjerne et arbeidsmøte, før Rikstinget på Eidsvoll i 2023.
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Storkommandørs velkomsttale til Drott- og Hærmestermøtet 2021

N
V

O

Gode Ordensbrødre!
Velkommen til Drott- og Hærmestermøte i Ordenen Riddere av det Hvite Kors i Norden 30. og
31. oktober 2021.
Vi er nå endelig nå tilbake til normaltilstand etter Covid 19 spøkelset som har stoppet vår
virksomhet i våre Ridderhaller i snart 2 år - og Losje møtene våre i hele vår Orden går til stor glede
for oss alle igjen som normalt. Det er vi alle veldig glade for.
Vi har mye å ta igjen, og så langt ser det fint ut i den anledning. Vi har avviklet 2 Rikslosje-møter, et
i Trondheim og et i Hønefoss, der innpå 300 nye Grader er tildelt Brødre som er på vandring.
Jeg håper og ber om at vi alle kan støtte full opp om vår Ordens viktigste oppgave –
REKRUTTERING, et tema som får mye fokus også på dette møte.
Drott og Hærmestermøtet er ikke et besluttende møte, men et informasjonsmøte der Ordenes
øverste ledelse og komiteer som har oppgaver oppdaterer vårt lederskap i Losjelandet på rikets
tilstand- og nye prosjekter og saker blir gjort rede for.
Vi ber om like fullt engasjement fra forsamlingen under møtet, da vi er overbevist om at dialog og
drøftelser i dette fora gir det beste resultatet for R.H.K. i de aller fleste saker som berøres.
Husk vi skal alle med et åpent sinn og et varmt hjerte bidra til Ordenens Vel og Beste.
Et av våre aller viktigste mål er å dyrke Broderskapets Bud, og dyrke vennskap mellom
Ordensbrødre.
Skal R.H.K kunne møte fremtidens utfordringer, ja da må vi stå sammen, gravlegge gammelt agg,
og møtes med respekt, ydmykhet i en Broderlig Ånd, og ikke minst må vi alle respektere og følge
opp alle lovlige vedtak som gjøres i våre ledende organer, ja vi må være lojale til det selv om vi
personlig ikke er enige, slik er våre Ordensreglementer bygget og slik skal de virke.
Husk vi er mennesker med feil og mangler alle sammen, og noen ganger trår vi dessverre feil, skjer
det skal vi alle som en fast regel kunne tilgi, og så gå videre med respekt for individet.
Å stå imot, og bekjempe «angrep» på vår Orden fra utsiden er ingen kunst, det fikser vi alltid. Men
å bekjempe indre ufred er noe ganske annet, der settes følelser i spill og det dannes allianser. Slike
problemer må løses der de oppstår, ikke blåses opp og bli et anliggende for hele vår Orden.
Som dere ser av programmet er Rekruttering og etablering av Outlook som nytt e-post system de
tunge sakene.
Videre skal det orienteres om endringer som nå er foretatt i vår Konstitusjon i.h.h.t. de vedtak som
ble gjort på Rikstinget på Voss.
Videre skal alle våre Rikstingsvalgte og utnevnte komiteer avlegge en status i sitt arbeid til Drottog Hærmestermøtet, slik sett trenger vi tiden.
Jeg ønsker at dette møtet skal foregå med verdighet, varme, vennlighet og at god Broderånd skal
være vårt merke også under dette møte.
Mine Embetsmenn og jeg ønsker dere alle et riktig godt møte, der forbrødring i kveld ikke er minst
viktig.
Gjør Rett – Frykt Intet.
Godt møte!
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Billedkollasj fra Rekrutteringskomiteens foredrag ved blant andre, Broder Even Vegå:
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Storprelats Ord for dagen til Drott- og Hærmestermøtet 2021
Gode Ordensbrødre!
I dette innlegget tenker jeg å ta for meg viktigheten av det å SE og det å bli sett:
SE hverandre, SE våre medmennesker, SE naturen, SE alt det gode og positive vi som mennesker har
av muligheter. Og da mener jeg virkelig å SE inn i noe dypere, ikke bare det overflatiske. Det å ville og
kunne SE inn i detaljer og det store mangfold, både hos mennesker og det menneskelig vesen er
viktige egenskaper, som vi kanskje må velge litt selv og la oss trenes i. Ikke minst å SE detaljer og
mangfoldet i naturen vi er omgitt av vil gi oss ekstra dimensjoner og forundring og ydmykhet over
hvordan alt er blitt til!
Her er vi så heldige at den siste utgaven av St. Olavposten ga oss et solid innblikk i det å SE og dermed
også forstå. Jeg tenker da på artikkelen til vår Broder Morten Strømsodd fra Losje XIII Hønefoss, «På
leting etter det Evige Motiv», som den kunstneren han er. Jeg håper dere alle har lest denne
artikkelen og sett det flotte maleriet som hører til. Nå er det ikke gitt alle å være så heldig å få frem
det maleriske i både verbal beskrivelse og i et fysisk kunstverk, slik Broder Morten klarer. Men vi kan
alle la oss inspirere til å bruke tid og anledning til virkelig å SE dypere inn i det som vårt øye og ikke
minst vårt tanke- og sjelsliv gir oss muligheter til å se og forstå. Med tid og plass for undring,
ydmykhet og refleksjoner. Det kan være et viktig valg for å stresse ned og gi oss en god balanse i livet.
Siden dette Drott- og Hærmestermøtet mye har dreiet seg om rekruttering og det å holde på våre nye
Brødre, kan det være på sin plass å minne om noen av våre Etiketteregler og ikke minst viktigheten av
å SE og bli sett, også i denne sammenheng.
Først og fremst er det viktig at nye Brødre blir sett og blir tatt godt imot av alle på våre møter, helst
med et godt og sterkt håndtrykk og et varmt smil om munnen, og kanskje noen ord ekstra til de
ferskeste av Brødrene! En viktig oppfølging etter hilserunden er at etablerte Ordensbrødre ser seg litt
om og passer på å inkludere de nye Brødrene i samtaler og ved å tilby de å sitte rundt bordet med de
veletablerte Brødrene. Der bør være nysgjerrige på hvem disse er! Her kan det bli mange fine
samtaler. Spør de gjerne litt om hvordan de trives og om de har funnet seg til rette.
I våre Rituelle møter opplever de nye Brødrene noe helt annet og unikt, sammenlignet med alle andre
foreninger eller sosiale sammenkomster. Vi må derfor respektere og respondere på de mange
spørsmål de har om det som skjer i Ridderhallen og hva hensikten er med alt dette fremmede. Det er
viktig å forklare litt om hva vår Orden bygger på, vår historie og bruk av Legender og Symboler.
Legender og Symboler kan jo ha flere betydninger og gi forskjellige assosiasjoner, men i vår Orden
bygger vi på de positive elementene. Be de gjerne spørre om ting de gjerne vil vite noe mere om.
Vi har jo også lært at vi ikke skal ha noen klikkdannelser på våre møter, men i praksis kan det nok
syndes mot dette og at noen av vane sette seg hos de «nærmeste» av våre Brødre. Mao., ingen bør
ha faste plasser! Utenom den Rituelle delen av møtet skal vi alle være likt kledd og derfor like og
likeverdige.
Det bør også oppfordres til at de nye Brødrene møter tidlig opp til møtene, gjerne sammen med
Fadderne, slik at de får bedre tid til å bli kjent med de øvrige Brødre, som ofte møter veldig tidlig opp
til en prat over kaffekoppen før det Rituelle møtet starter. De etablerte Brødrene må gjerne også gi
noen tips til de nye Brødrene som kan få de til å finne seg til rette. Forklare litt om de sosiale
omgangsformer og arrangementer, hva som skjer i Rituelle møter og litt bakgrunnsinformasjon.
Fortell om hva dere selv ser frem til og gleder dere til i Losjemøtene og til kommende arrangementer.
Kan det være musikken som fenger så godt, eller gode ord og innlegg? Kan det være studiekvelder
dere ser frem til? Eller er det Brodermåltidet som ofte er et høydepunkt? Jeg håper f.eks. at alle
Losjer synger Ordenssangen ved hvert eneste møte, det er noe som virkelig løfter Broderflokken!
Og: det må også understrekes at «Nye Brødre» ofte trenger lengre tid til å finne seg til rette, enn vi
kanskje tror, kanskje flere år. Selv om noen ser ut til å finne seg raskt til rette etter noen møter, må vi
likevel være vare på hvordan de egentlig har det.
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Det er nok også eksempler på at enkelte «veltilpassede» medlemmer av vår Orden plutselig uteblir fra
møtene og melder seg ut av Ordenen. Ved perioder med sykdom eller ved vanskelige utfordringer for
den enkelte kan det fort skje at de ikke lenger føler seg sett eller inkludert av alle de øvrige
medlemmene, når de kanskje ikke får så ofte besøk. De kan etter hvert føle på manglende kontakt
eller blir «avspist» kun med noen høflighetsfraser fra enkelte. Her trenger vi også å virkelig SE Brødre
som av en eller annen grunn sliter. Kan hende vi også bør ta kontakt med ektefelle eller nærmeste
pårørende dersom noe av våre Brødre glir inn i en dårlig sinnstilstand.
Det bør være en KJÆR PLIKT for etablerte Ordensbrødre å se seg skikkelig om på ethvert møte for å
påse at alle til stede er inkludert i fellesskapet. Fadderne har selvfølgelig et hovedansvar her, men det
er også alles ansvar.
De Åndelige Embetsmennene; Skald, Prelat og Storprelat har et stort ansvar for å fylle møtene med
godt innhold. De kan også gjerne gi noen «Broderlige veiledninger» av Brødrene når det gjelder
Broderånden, omgangsformer og hvordan vi opptrer i Ridderhallen og ellers innordner oss i
fellesskapet for å skape et grosted for Åndelig utvikling. Jeg håper ikke det vi mener med «Broderlig
veiledning» er gått av «moten» i vår Orden, slik jeg oppfatter at noen har tilbøyelighet til å ta alt som
personlig kritikk. Når noen føler behov for å veilede, skal ikke det handle om «å bry seg», men om «å
bry seg om», noe alle bør være trygge på i vår Orden, og akseptere!
Det er et ord som sier følgende:
Dersom det gjør vondt for deg å kritisere en venn, kan du trygt gjøre det. Men har du det minste
glede av det, skal du la det være.
Jeg mener jo at vår Orden har mye å tilby de fleste mennesker som blir tatt opp, både sosialt,
kunnskapsmessig og når det gjelder selvutvikling i et trygt og godt fellesskap. Og da er det selvfølgelig
viktig at vi viser entusiasme og ser og inkluderer våre nye Brødre i det fellesskapet de fleste av oss
setter så stor pris på! Gjerne med oppmuntring til å være frimodige og komme med egne tanker og
betraktninger om noe de har på hjertet.
Våre arrangementer bør være et sted der det er viktig å SE og bli sett! Ikke som et in-sted som
definerer vår karriere eller popularitet, men så enkelt som at vi blir verdsatt som mennesker og som
den vi er. Vi blir nok aldri for gamle til å sette pris på en slik inkluderende omgangsform, en
omgangsform uten baktanker eller strategier.
Som nevnt: det bør være enkelt å gjøre dette til en KJÆR PLIKT, til beste for oss selv og alle andre!
Et visdomsord av Francois Fénelon helt til slutt, her har vi nok alle en utfordring:
Likegyldigheten er den alvorligste sjelens sykdom!
Takk for oppmerksomheten!
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Aktive og engasjerte Brødre under Drott- og Hærmestermøtet 2021:

En fin "bukett" talere, foredragsholdere og teknisk stab fra egne rekker
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Storårmanns Ideologiske foredrag ved Drott- og Hærmestermøtet 2021
Gode Ordensbrødre
Jeg har tenkt en del på trær i det siste. Nå tenker dere at Ordenens ideolog skal holde et innlegg som
passer bedre på Botanisk hage enn her i RHK.
Men det er noe med trær som vi bruker:
1.
2.
3.
4.

Livets tre
Gå tilbake til røttene
Yggradsil som tre
Trær som beskriver evig liv

Årsaken til at jeg begynte å tenke på trær og RHK er som følgende tre situasjonen.
I våres, under Korona restriksjonene i Oslo området, gikk jeg mye turer i nærområdet. Det er like ved
Tanum kirke og en av de eldste kjente jordbruksområder i Norge. Her finnes det stor tuntrær blant
gårdene og jeg begynte å ta bilde og sende disse til en Broder i Trøndelag. Vi hadde en liten
konkurranse å finne det flottes balanserte treet som viste livets tre.
Hva beskriver RHK? Hvordan blir vi et livets tre?
Og når jeg kom hjem i hagen min så tok jeg vekk den siste grenen av et eple tre. Det treet hadde tre
hovedgrener som vokste i forskjellige tempo. Til slutt kom det i ubalanse og grenene begynte gradvis å
brekke. Da husket jeg min onkel fra Oregon som var «forrester» - skogvokter. Når han besøkte oss for
15 års siden.
«That tree is killing it self – its unbalanced»
Er vi i balanse? Eller er vi i ubalanse? Og dersom vi er i ubalanse – knekker i såfall hver gren?
RHKs grener må vokse i balanse – ellers brekker vi sammen tilslutt.
Det siste treet som har vokst i tankene mine leste jeg om i sommer. Det er «Ketts tree». Robert Kett
ledet et opprør mot myndigheten i 1549. Han sa at jeg vil dømme under dette treet fordi treet
representerte balanse, ro, evighet og innsikt. Han ønsket å vise at treet hadde en rettferdighet og tok
vare på liv.
Men som han sa – jeg dømmer under dette treet fordi treet har sett liv lenge før jeg ble født. Man vet
ikke hvor gammelt treet er.
Ketts tre eksisterer i dag – så det er i hvertfall 500 år gammelt.
Det eldste nålevende tre i England er over 1.000 år gammelt.
Min onkel sa:
5.
6.
7.
8.
9.

Dersom treet er plantet godt i god jord kan det vare evig
Jordsmonnet skal gi grunnlag for vekst
Dersom røttene for vokse gradvis vil det bli solid
Stammen skal vokse, men langsommere enn grenene og rett fra bakken mot himmelen.
Hovedgrenene skal alltid være i balanse mellom seg

Da får du et vakkert tre – balansert og med en helhetlig trekrone
Hvordan ser RHK treet ut?
Hvilket jordsmonn?
Hvordan er røttene våre?
Hva er egentlig stammen vår?
Hvilke hovedgrener har vi? Er de balansert?
Gikk vi tilbake til røttene?
Det er en grunn til at vi nå gjennomgår våre Ritualer på nytt. Det vi hadde en periode var villskudd på
stammen vår. Vi måtte gå tilbake til røttene våre. Hva er vår esoteriske hensikt? Hvilke læringer som vi
må ta vare på som er en del av vår helhet.
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RHK har en stamme basert på vår legende, vår historie og innsikt som tidligere Brødre har med seg
Jeg ser at det vokser tre hovedgrener ut av stammen vår. Tre hovedgrener:
Den første hovedgrenen er det etiske menneske:
1.

Etikk.

Det skal sees på en Broder at han er medlem av RHK. Hvordan jobber vi får at den enkelte Broder når
de høye etiske standardene som forventes av oss i samfunnet.
Har vi utviklet en rettferdighetssans som er unik? Og hva betyr det å ha en god rettferdighetssans.
Rettferdighetssans består av tre ord:
Rett – det å vurdere
Ferdighet – det utviklet en forståelse på hva som er rett og galt
Sans – det er utviklet innsikt som medfører at den enkelte Broder kan skjønne hva de tilbakeliggende
årsakene til hvorfor handlingene blir.
Skal vi utvikle Brødre med en unik rettferdighetssans og etiske nivå.
2.

Den andre hovedgrenen er organisasjonskultur

Vi er en organisasjon som er bygd for å utvikle og foredle Brødre.
Vi skal ha rom for å ta vare på de som kommer inn på en god og verdig måte. Vi er alle Brødre, vi er
like – vi bygger stein på stein.
Vi er en organisasjon uavhengig av religion, politikk og er en ikke diskrimerende organisasjon på alle
nivåer.
Vi er organisasjon basert på toleranse, broderkjærlighet og medmenneskelighet.
Organisasjonens grunnstein er vår Legende og vår Konstitusjon. Hver av oss som er basert på en
organisasjonskultur som tar vare på våre verdier.
3.

Den tredje grenen er læring av den enkelte Broder – den esoteriske veien.

Skal vi bli en esoterisk organisasjon så må vi erkjenne at den reisen vi har på kloden her er å bli bedre
kjent med sitt eget jeg.
Det skal vi gjøre gjennom en læringsprosess som aldri slutter og være ydmyk nok til å skjønne at det vi
lærer gradvis etter hvert som hemmelighetene blir kjent for deg. Ritualene, opplæringsmateriellet,
Losjemøtene, musikken og Broderskapet er et instrument for at flest mulig finner sin esoteriske vei.
Når er du en mester? Du trer ut av lærlingrollen når du er moden for det.
Vi har tre hovedgrener som vokser ut av stammen.
Etikk
Organisasjonskultur
Læringskultur
Alle disse verdiene vokser jevnt og samtidig bevege seg mot lyset:
Så blir RHK treet et balansert tre som ikke brekker slik som skjedde med treet i min hage
Så blir RHK treet det vakreste tun treet du noen gang har sett
Så blir RHK treet betydelige eldre enn Ketts tre
Kan vi blir en esoterisk utviklende organisasjon uten å kjenne stammen?
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Stammen består av vår Ordens Historie. De Brødrene som forvaltet vår Orden tidligere som nå er en
del av stammen.
Gode Brødre – er dere enig at vi utvikler RHK treet sammen?
Vil dere sørge for at utviklingen skjer basert på de røttene som treet vårt er bygd på, stammen som
inneholder vår historie og legende og treets krone som er basert på etikk, organisasjonskultur og den
esoteriske lære
La oss da gå ut av dette Drott- & Hærmestermøtet og vite at vi alle nå sammen bygger dette treet
sammen hver eneste dag.

En trofast Ordenens tjener blir takket av.
Tekst og foto: Ivar Sørensen, Storprelat
Under Drott- og Hærmestermøtet 2021 ble Broder Fred Edgar Thobiassen, fra Losje III Kongsberg,
takket av som Storseglbevarer, en god del forsinket p.g.a. pandemien i 2020 og 2021. Han var
særskilt invitert til dette møte som ble avholdt under mer normale og tryggere omstendigheter
enn hva som var tilfelle tidligere i disse fortsatte koronatider.
Storkommandør Per Støyva hedret ham med en varm takketale og overrakte i denne anledning
Ordenens Krystallvase med Ordensmerket og inskripsjon. På vegne av Ordenen Riddere av Det
Hvite Kors takket Storkommandør Broder Fred Edgar for særdeles vel utført tjeneste.
Broder Fred Edgar har gjennom mange år bidratt med Embetsmannsoppgaver i Ordenens
tjeneste, så vel lokalt som sentralt. Han ble på Rikstinget 2017 innsatt som Storseglbevarer, dette
innebærer også rollen som administrativ daglig leder i RHK, en meget arbeidskrevende oppgave.
Dette Embetet ivaretok han med stødig hånd, men valgte av helsemessige årsaker å be seg fritatt
fra dette Embetet våren 2019. For Ordenens sentrale ledelse var han også utnevnt til rollen som
Kansellisekretær fra 2012 til 2014.

På bildet, fra venstre:
Storkommandør Per Støyva og Broder Fred
Edgar Thobiassen
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FRA LOSJENE:

PLO Miøsen takker sine mangeårige Studieveiledere
Siste studiemøte i PLO Miøsen med Ansten Hegsvold og Brede Vardeberg som studieveiledere etter
16 års virksomhet.
Hærmester i Miøsen Bjørn Myhre takket for innsatsen og honorerte med gode ord og blomster.

Hærmester i Provinsiallosje Miøsen, Bjørn Myhre, flankert av Brødrene Ansten Hegsvold
(t.v) og Brede Vardeberg (t.h) som takkes av etter 16 år som studieveiledere.

Losje St. Olav III Kongsberg er omsider i gang igjen.
Tekst: Tore Storm Ørebech
Foto: Povl Østergaard
Da det herrens år 2021 nærmet seg sommeren var det med stor glede vi i Losje St. Olav III kunne
erfare at myndighetene lettet på alle restriksjoner, slik at Losjene igjen kunne arrangere sine møter.
Losje III benyttet da anledningen til å arrangere et «forberedende» fysisk møte i mai. Dette viste seg
meget nyttig slik at Ritualene kunne bli i fokus og at man igjen kunne følge disse uten å feile. Ut over
dette hadde Losjen hatt to kaffemøter hos Broder Per og Broder Christoffer Bæver Lunde i deres
restaurant Jonas B. Gundersen siden nedstengningen i 2020. Så opphevelsen av møtetørken ble satt
pris på av alle og tatt imot med stor glede.
Den lange tiden med nedlukning hadde medført at ulike aktiviteter var lagt på hold og det var med
stor iver at vi igjen kunne møtes, ta hverandre i hendene og si «Takk for sist».
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Det første møtet etter ferien, 6. september, ble benyttet til utdeling av 40 års Hedersbevisning til
Broder Rolf Ivar Pedersen. Han ble tatt opp i vår Orden 26. april 1981 og slått til Ridder 3. oktober
1983. Broder Rolf Ivar har vært og er en meget ivrig ordensbroder som deltar på alle møter hvor
annet ikke blir gitt prioritet.
Han har innehatt Embeter som 2. Skutilsvein, Ytre Losjevakt, Kansler og ikke å forglemme
Skattmester gjennom 10 år. Som det passer seg, måtte det en Losjekake til for å få til en skikkelig
feiring..
På grunn av covid-19 restriksjoner og usikkerheten rundt oppstart av Losjens møter og hvem som
kunne komme på besøk, var Drott gitt tillatelse til å dele ut Hedersbevisning, hvilket ble foretatt med
heder og verdighet og til stor glede både for Jubilanten og Drott.

Kaken til ære for vår jubilant. Vår 40 årsjubilant Rolf Ivar Pedersen sammen med Drott
Christian Follstad.
I det samme møtet ble vår Ordensbroder Fritz Godberg Andreassen hyllet for sin 90 årsdag den 31.
august. Broder Fritz er også en meget ivrig Ordenbroder som deltar flittig på Losjens møter og er
også en støttespiller i Losjens dugnadsarbeid. Han har innehatt flere Embeter, både 1. Skutilsvein og
Indre Losjevakt gjennom flere år. Han hadde feiret sin store dag gjennom flere dager, blant annet
hadde Losjebrødre besøkt ham hjemme, så feiringen i Losjemøtet var mer å regne som en
oppsummering etter flere feiringer.

Jubilant Broder Fritz Godberg Andreassen og Drott Christian Follstad.
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Losje III hadde sitt neste møte 20. september. Losjen har hatt Brødre på vent til Forfremmelser siden
nedstengningen fant sted så det var stor glede i vår Losje da vi kunne invitere Brødrene Sven-Ivar
Hoel og Bjørn Fredrik Tangen til Forfremmelse til 3. Grad i vår Orden. Dette var en etterlengtet
hendelse som nok dessverre hadde måttet lide under covid 19-regimet i samfunnet.
Forfremmelsen ble gjennomført med stil og verdighet etter våre Ritualer i 3. Grad. Begge var nok
preget av stundens alvor og følte at en ny verden åpnet seg.

De nye 3. Gradsbrødrene, Sven-Ivar Hoel
og Bjørn Fredrik Tangen med Drott
Christian Follstad i midten.

Losje IX Tønsberg har gjennomført opptak av tre nye Brødre og
gjennomført Gradløft denne høsten
Tekst ved: Geir Gurrik, Kansler og Stein Gusdal, Skald
Foto: Stein Gusdal, Skald
På møtet i Losje IX onsdag 20. oktober 2021 ble to av
våre 1. Gradsbrødre løftet til 2. Grad. På bildene står
fra venstre Drott Helge Rivelsrud, Broder Henrik
Aamann Hagebø, Broder Knut Nilsen og Jarl Steinar
Halvorsen. Det skulle vært en til, men han måtte
melde avbud på grunn av sykdom.
Rekrutteringskomiteen i Losje IX Tønsberg hadde i
høst et informasjonsmøte, hvor de tre Kandidatene
som deltok på dette møtet, søkte om å bli andratt til
vår Orden. Etter at de nødvendige prosesser var
utført, var Kandidatene klare for opptak til 1.Grad og
den 17.november ble Brødrene Daniel Karolius Urke,
Hans Marius Kunzmann og Lars Wendt innviet til
hemmelighetene til 1.Grad. Det var flotte opptagelser
og sikkert et minne for livet for våre nye opptatte
Brødre, mange inntrykk og spørsmål som vi Brødre i
Losje IX gleder oss til å ta del i under samtalekveldene På bildet står fra venstre, Drott Helge
Rivelsrud, Brødrene Henrik Aamann Hagebø,
på nyåret.
Knut Nilsen og Jarl Steinar Halvorsen.
Under Brodermåltidet ble det gjort stor stas på de nye
opptatte Brødrene, som hver fikk med seg blomster til å ta med hjem til sine respektive partnere, for
det er viktig å signalisere at vi setter stor pris på at Brødrene kan ta fri hver 14.dag til å dra på
Losjemøter. Alle de fremmøtte Brødre signerte 100 års Jubileumsboken til RHK og de nye Brødre fikk
med seg ett eksemplar hver med seg hjem.
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Under opptaksmøtet og etterfølgende Brodermåltid, var vi beæret med besøk fra Aktverdige
Storårmann, Broder Trygve Jarholt, som også er Fadder til Broder Lars Wendt.
Brødrene i Losje IX Tønsberg takker Aktverdige Storårmann for besøket, et interessant innlegg under
Losjemøtet inspirert av Keiser og filosof “Aurelius”, og deretter en varmende tale under
Brodermåltidet.

Fra venstre: Drott Helge Rivelsrud, Storårmann Trygve Jarholt, Brødrene Daniel Karolius
Urke, Hans Marius Kunzmann, Lars Wendt og Lendermann Knut-Martin Østbye.

Losje St. Olav XII Bergen har gjennomført et aktivt høstsemester
Tekst: Rune Rikstad, Drott
Foto: Broder Cato Johnsen
Jeg velger å si noe om Losjens tanker og opplegg for oppstarten og vårt høstsemester:
Vi Bergensere var igjennom en sjeldent fin sommer i år, og dermed fikk selvsagt de aller fleste Brødre
i Losje XII gode sommerminner. Til tross for den fine sommeren var smittetallene svært høye i
Bergenregionen, og førte til at det har vært vanskelig å gjennomføre arrangement i regi av Losje XII.
Men etter hvert ble samtlige Brødre i Losje XII fullvaksinerte, slik at vi fikk gjennomført det planlagte
opplegget for høsten.
Losje XII startet opp 25. august og vi fulgte oppsatt plan for høstsemesteret frem til Julemøte 4.
desember, som det siste møte. Vi har da avholdt i alt 10 møter denne høsten.
Til sammen 5 Brødre er forfremmet til 3. Grad i løpet av semesteret og vi valgte her å ta i bruk også
en helgedag for å ha en god flyt i hvilke grader vi avholder våre møter. Pr. i dag har våre
Rekrutteringsansvarlige fremmet 1 Kandidat for opptak, opptaket av Broder Simon Opitz Kolstad ble
gjennomført 3. november 2021. I tillegg har 2 Kandidater undertegnet Andragender og klar for
Ballotering. Vi er samtidig i dialog med flere mulige Kandidater, men noe uvisst når disse blir avklart.
Rekruttering er for oss, som for øvrige Losjer det viktigste satsningsområde nå, og for årene
fremover. Derfor ble det også et spennende og godt møte med besøk fra RHK v/ Storårmann Trygve
Jarholt i oktober der vi ble innført i nye rekrutteringsmetoder.
Opptagelsesmøtet til 1. Grad denne høsten har tilført oss energi i alt vårt arbeid i Losjen.
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Ellers, i vårt andre møte denne høsten, avholdt vi Seremoni for Minnelosje. Da
minnet vi iht våre ritualer Broder Truls Birkelid og Broder Tryggvi Malmquist. Det ble
slik at det i løpet av året 2020 gikk bort en rekke Brødre som vi savner, men slik er jo
livet.
Bilder fra Forfremmelser til 3. Grad høsten 2021:

Fra venstre: Fadder Torstein Kvist, 3. Grad Vidar
Narvestad, deretter Drott Rune Rikstad, 3. Grad
Christoffer William Hallås Farestveit og Fadder Arthur
Farestveit.

Fra venstre: 3. Grad Bjørn Caspar
Terkelsen, 3. Grad Roger Magne
Abrahamsen, 3. Grad Arild Klokkernes.
Foran: Drott Rune Rikstad.
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Et meget innholdsrikt høstsemester 2021 for Losje XVII Stavanger
Tekst og foto: Jon Ola Gisnås, Kansler

Etter en lang periode med unntakstilstand grunnet COVID - pandemien, har vi i høst endelig kunnet
avholde gode losjemøter igjen. Det tror jeg alle Brødrene har satt stor pris på. Jeg synes det var på sin
plass å informere litt om de aktivitetene vi har hatt i Losje XVII Stavanger.
Før vårt første møte den 7. september, samlet Rådet seg for å å legge en plan for møtene dette
semesteret. Det var mye på agendaen - vi hadde 7 Brødre som skulle tas opp i 2.grad, og 4 Brødre
som skulle tas opp i 3.grad. I tillegg hadde vi minst to kandidater som var aktuelle for opptak. Og med
7 møter tilgjengelig før det avsluttende Julemøtet, var det klart for oss alle at dette ville bli travelt.
Vi startet vårt semester med festmøte den 7. september, møtet var et vanlig arbeidsmøte, men
ble feiret som en fest. I Losje XVII bruker vi normalt sort dress og slips i arbeidsmøtene, men
denne dagen stilte vi i festantrekket smoking.
Neste møte den 21. september ble også en fest, og vi kunne ønske en ny Broder velkommen da
Broder Paul Birger Bergquist ble tatt opp i 1.grad.

Broder Paul Birger Bergquist

Vi avholdt så et arbeidsmøte den 5. oktober, før vi igjen skulle
ha gradspassering den 19. oktober. I Losje XVII har vi et ønske
om at alle Brødrene skal få være med på så mange møter som
mulig, så på dette møtet startet vi med å sette møtet i 1. grad.
Vi løftet møtet til 3.grad slik at vi kunne løfte Broder Egil
Kristiansen til 3. grad. I mellomtiden hadde Brødrene i 1. og 2.
grad opplæring. Etter oppløftet ble møtet igjen satt i 1. grad,
og Brødrene som hadde vært på opplæring kom inn igjen. Her
presenterte de sine tanker rundt det de hadde drøftet.
Dette fungerte svært godt, men å arrangere møtet på denne
måten tok også mye tid. Det ble derfor ganske sent på kvelden
før vi kunne samles til Brodermåltidet. Vår erfaring er at vi nok
må starte et slikt møte minst 30 minutter før normal tid.

Broder Egil Kristiansen, tatt opp i 3.Grad.

Den 27. oktober hadde vi igjen et rådsmøte, der vi diskuterte hvordan vi skulle finne tid til å løfte alle
de Brødrene som nå ventet på å bli tatt opp i 2. grad og 3. grad. Vi ble enige om å sette av søndag 21.
november. Der planla vi først å ta opp to Brødre til 3.grad. Etter en pause med lunsj, skulle vi starte i
2. grad og forfremme inntil 7 Brødre. FAK ble bedt å undersøke mulighetene for å få lunsj, samt et
varmt måltid så vi kunne ha et skikkelig Brodermåltid i etterkant. Jeg som Kansler, satte umiddelbart i
gang med å sende ut invitasjoner til Brødrene som skulle løftes.
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På vårt neste møte, den 2. november, kunne vi igjen ønske
velkommen til en ny Broder.
Broder John-Petter Egge ble tatt opp i 1.grad.
Vi avholdt så et arbeidsmøte den 16. november. Her var vi så heldige
å få besøk av Broder Arthur Farestveit og Broder Ronald Farestveit fra
Losje XII Bergen.
Supersøndag – 21. november
Kanskje er ordet supersøndag litt flåsete i Losjesammenheng, da det
gjerne brukes i mer sportslig sammenheng. Men for oss i Losje XVII
skulle virkelig dette bli en dag å minnes. Og våre fantastiske
Skutilsveiner skulle få gå såpass mye at det nesten kunne kalles idrett.
Broder John-Petter Egge i 1. Grad

Vi åpnet Losjen klokka 12:00, og kunne så ta opp to nye Brødre i 3.
grad.

Etter en lunsjpause, satte vi Losjen i 2. grad, og tok til sammen opp 4 Brødre i 2. grad.

Foran fra venstre: Broder Stig Hesjedal, 3. Grad, Drott Terje Høiland og Broder Leif Einar
Guttelvik, 2. Grad. Bak fra venstre: Brødrene Sten Burmeister, 2. Grad, Sven Magne Skjørestad,
3. Grad, Leif Erik Gunnesdal 2. Grad og Thor Thorsen, 2. Grad.

Det ble en veldig flott dag for oss i Losje XVII og alle seremoniene ble utført med stil og verdighet,
mye takket være våre to eminente Skutilsveiner. Skutilsveinene byttet posisjoner underveis for
kompetanseoverføring.
FAK hadde gjort en god jobb før møtet, slik at vi kunne arrangere et verdig og flott Brodermåltid
etter møtene.
Vi hadde så arbeidsmøte 30. november, og etter møtet fikk vi et foredrag av Broder Rolf Magne
Larsen og Broder Stig Hesjedal om Ordenens rekrutteringsarbeide. Dette tror jeg alle syntes var
nyttig og interessant.
Når dette skrives har vi i Losje XVII kun Julemøtet igjen, og vi legger bak oss en innholdsrik høst med
mange opptak og forfremmelser. Vi har hatt godt oppmøte, og møtene har vært gode med mye stoff
på de siste punktene på agendaen. Vi gleder oss alle til fortsettelsen i 2022.
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Losje XIX Trondheim har fått tilbake en kjær Broder
Tekst: Peder J. Smehaug, Losje XIX Trondheim
Foto: Tor Erik Dankworth

«Det var så godt å få være til stede på akkurat dette Losjemøtet.»
I fem år har det vært tørke når det gjelder opptakelser av nye kandidater til Losje XIX Trondheim. En
kan lete både lenge og vel til årsakene til at vi ikke har klart å få en eneste ny Broder inn i våre rekker.
Det har bare blitt slik. Vi har i tillegg mistet mange av våre Brødre, det være seg utmeldinger, dødsfall
og fravær over lengre tid.
Men så endelig skjedde det noe positivt: På Losjemøtet 7. oktober opplevde vi gjeninntredelse av en
Broder vi har savnet sårt. Broder John Erik Alvestrand hadde søkt om gjeninntredelse, noe som
selvsagt ble innvilget på høyeste plan.
Det ble en helt fantastisk opplevelse for alle Brødrene som var til stede på dette møtet. Vi satt der i
Ridderhallen og bivånet seremonien, og følelsen over at «tørken» var over, var befriende og
overveldende. Delt glede ble dobbel glede!
Etter Losjemøtet ble det tid for en kort
prat med Broder John Erik, som så
absolutt tidligere har satt sine spor i vår
Losje, blant annet var han vår Drott i 3
år. Han forteller at han syns det er godt
å være tilbake i Ordenen og Losjen,
etter et opphold på tre år.
- Hva var det som gjorde at du meldte
deg ut?
- Jeg valgte å ta en pause fordi jeg følte
at Losjen manglet entusiasme, og
enkelte medbrødre behandlet andre
negativt. Jeg følte tristhet. Men, jeg
glemte ikke alt det positive jeg har fått i
møte med alle mine medbrødre. Jeg har
holdt kontakten med flere Brødre som
jeg har tillit til og som jeg stoler på. Slik
har jeg fått vedlikeholdt Broderskapet.
- Har du følt press i forhold til ny
inntreden?
- Ikke i det hele tatt. For meg er tiden
moden for å fortsette som
Ordensbroder.
Fra venstre: Broder John Erik Alvestrand sammen med Drott i
Losje St.Olav XIX Geir Sivertsvik.
- Gode følelser i dag?
- Ja, alt kom tilbake i dag, det rituelle, sangene og den fine, gode stemningen var der igjen.
- Hvordan opplevde du møtet med Brødrene?
- Det var fantastisk! Jeg følte meg veldig velkommen.
- Hvilken plass vil Losjen og Ordenen få hos deg fra nå av?
- Nest etter familien vil den bli viktigst. Familien består av særboer, 3 barn og 6 barnebarn.
- Kan vi regne med en aktiv Broder inn i framtida?
- Ja, jeg stiller meg til rådighet, og vil bidra etter beste evne.
Jeg takker for denne gode samtalen, og tar ham på ordet og sender invitten videre til valgkomiteen.
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Losje St.Olav XX Haugesund med en skikkelig Restart
Tekst: Birger Nornes, Kansler
Foto: Brødrene Terje Andersen og Nils Trones
Torsdag 27. februar 2020 hadde vi Losjemøte med Opptakelse av Broder Atle Løndalen. Ingen visste
at dette ble det siste møte på 18 måneder.
Så kom høsten 2021 med bedre tider og vi startet opp 2. september med 1. Gards/3. Gradsmøte med
Ballotering med 29 Brødre til stede.
Smokingparaden, se bildene, begynner 16.september med Opptakelse av Broder Paul Aga. 30.
september har vi 2. Grads møte med Oppløft av tre Brødre. Dette er Broder Jan Inge Arnø, som
egentlig skulle løftes den 13.mars 2020 men vi ble jo nedstengt den 12. mars, videre Broder Leif Einar
Falnes og Broder Jan Tore T. Nilsen.
14. oktober var det nytt 1. Grads møte med Opptakelse av Broder Konrad Ve Sæbø og 28. oktober var
det 2. Grads møte med Oppløft av Brødrene Guitaras Arunas Valiulis og Atle Løndalen.
11. november ble Broder Øyvind Jensen Winterhus tatt opp i 1. Grad. Neste møte inviterer vi damene
med på ettermøte med julemat og da blir det vel et Hederstegn på en og annen.
Så langt har det vært en god møtehøst med godt fremmøte.

27.02.2020: Jarl og 1. Fadder Øivind Vikre,
Broder Atle Løndalen, Lendermann Roald
Thorsen.
16.09.2021: Nyopptatt Broder, Paul Aga.
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30.09.2021: Fra venstre: Brødrene Jan
Inge Arnø, Jan Tore T. Nilsen og Leif Einar
Falnes.

14.10.2020: Fra venstre: Storkantor og 1.
Fadder Ellef Wahlstrøm, Broder Konrad
Ve Sæbø, Ytre Losjevakt og 2. Fadder
Rold Øygarden.

11.11.2021: Fra venstre: Storkantor og 1. Fadder Ellef
Wahlstrøm, Broder Øyvind Stensen Winterhus og
vikarierende Drott Øivind Vikre.
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ELSK DIN NESTE SOM DEG SELV!
Tekst: Roar Svendsen, Kansler i Losje St. Olav XXV Steinkjer
Høye Drott, Brødre Embedsmenn, Gode Ordensbrødre og venner.
Hva betyr det å elske din Neste?
Og hvordan skal man gjøre dette?
Uttrykket «å elske sin neste» finner vi igjen i vår felles kristne etikk og moralbegreper, med disse
viktige pekepinnene:
Vi skal dele med de fattige, ikke stjele, ikke lyve, ikke fare med svik, ikke sverge på løgn, ikke ta fra
noen hva hans er, ikke holde tilbake lønn, ikke banne en døv, ikke legge stein i veien for en blind,
ikke holde med noen fordi han er fattig, ikke gi noen rett fordi han er mektig, ikke dømme
urettferdig, ikke baktale noen, ikke drepe, ikke hate en bror, ikke hevne oss på noen, ikke gjemme
på vrede, men også irettesette vår neste når det behøves, slik at vi ikke skal få noen synd på oss for
dennes skyld.
Men er dette så enkelt? Vel mine Brødre, det er dette vi skal øve oss på, i vårt virke som en
Ordensbroder i vår Orden, Ordenen Riddere av Det Hvite Kors i Norden. Dette arbeidet skal gjøres i
våre Losjer, gjennom flittig deltagelse i Losjens møter og aktiviteter. Vi skal øve oss på å bli en bedre
utgave av oss selv. Men da må vi også tørre å gå den veien, som våre Ritualer, våre Symboler og våre
Lover viser oss.
I første omgang må vi begynne med å lære oss selv å kjenne. Dette kan være en svært vanskelig
opplevelse, og det kan lett bli enklere å bare fortsette som før. Begynn allerede i dag, kast av deg det
du eventuelt har av agg eller motforestillinger til dine medmennesker. Si til dine nærmeste at du er
glad i dem, minst en gang for dagen. Gi en hjelpende hånd, når du ser at du kan hjelpe et annet
menneske. Lån ditt øre til et medmenneske som trenger noen som kan lytte, det er en grunn til at vi
har fått to ører, og kun en munn!
Hver kveld før du går til sengs, så tenker du igjennom hva du har gjort. Det viktigste å tenke på da, er
om er det noe du har gjort som gjerne kunne vært ugjort? Har du gjort noe som ikke nødvendigvis har
gagnet deg, men som har blitt til hjelp for noen andre?
Din Neste er nettopp alle andre medmennesker, med alle de lyter og goder som deg selv. De er alle
mennesker født som du er, med feil og mangler, men innerst inne finnes et frø av Kjærlighet. Du eller
jeg skal aldri dømme våre medmennesker, men vi skal forsøke å sette oss i hans sted, for husk at det
ikke er menneskets lodd å dømme på denne jord. Lær deg å skille mellom det som er viktig, og det
som er mindre viktig. Den som tenker på sin endetid, og som regner med alt i sine gjerninger og
handlinger, ja han klarer lett å skille mellom viktig og uviktig.
Gode Ordensbrødre, ja kjære venner, jeg er umåtelig glad i dere alle, og jeg tenker hver dag på hva jeg
kan gjøre godt for dere alle. Jeg håper at det jeg har meddelt dere i dag, kan være til hjelp i deres
videre søken, fremover og oppover i vår Orden, i det godes tjeneste.
Gjør rett – Frykt intet
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BERGPREKENEN
Tekst: Rolf Solheim, Overprelat
Kjærlighet fra Gud
er det store bud,
er det eneste jeg vet.
Bli i kjærlighet
og du har Guds fred
ti Gud selv er kjærlighet
Ja, som teksten i denne sangen sier så handler også vår Ordenslære mye om kjærlighet. Man setter
altså likhetstegn mellom kjærlighet og Gud, hvilket i praksis betyr at den kjærlighet vi føler vår Gud
utstråler til oss skal vi gjennom en eksemplarisk vandel videreføre til våre medmennesker. Gjennom
det å være en medbroder lærer vi å strekke ut en hjelpende hånd – være et lys i hverdagen. Denne
hjelp måles ikke etter størrelse, men heller etter evne – man skal støtte en nødlidende Broder med
den kjærlighet og den yteevne man har. Selv den minste hjelp kan være av stor betydning i en
vanskelig stund.
Vi må lære oss å være ydmyke overfor hverandre – kanskje har min motpart litt rett allikevel. Ved å
tenke etter var det han sa kanskje ikke så dumt som jeg først antok. Det å kunne lytte er viktig – det å
kunne ordlegge seg er vel så viktig slik at det ikke oppstår misforståelser i en dialog. Vi lærer å rekke
ut en hånd istedenfor å reise pigger eller ri kjepphester. Vi lærer at tiden som vi har fått utdelt er
begrenset og må nyttes til kjærlige handlinger – vi må bestrebe oss på å elske, ei å hate. Vi må bruke
tiden positivt på oss selv, våre nærmeste og våre Brødre – livets verdier er ikke penger og makt, men
det å kunne legge opp dagen slik at vi, når vi går til ro, føler en indre god harmoni med vår
samvittighet og at vi ikke har noe uoppgjort. Klarer vi dette, har vi kommet langt og vil kunne leve et
godt liv i harmoni med Guds kjærlighet, og således bli en del av denne.
I de senere år viser det seg at flere og flere mennesker som har alt de kan tenke seg av gods og gull
går åndelig tomme. Lykke og kjærlighet er blitt tomme ord. De oppsøker miljøer som forskjellige
kirkesamfunn, ordener eller lignende organisasjoner for nettopp å finne seg selv og mange finner ut
at det er gjennom det å gi at man får. Og det er nettopp dette bergprekenen handler om. Jesus
samlet sine disipler på et fjell for å lære dem om livets realiteter og den belønning de skulle få om de
klarte å leve opp til denne målsetting.
Ingen av oss er fullkomne og ingen av oss vil bli det, men vårt mål må være å bestrebe oss på å
nærme oss denne fullkommenheten etter beste evne. Dette er vanskelig, og det krever en stor
bearbeidelses-prosess med oss selv og da spesielt i det stikkord som tidligere er nevnt – nemlig
Ydmykhet. Det å pleie venner er viktig – vi må gi av oss selv og ikke gi oss ut for å være noe vi ikke er,
det blir før eller siden avslørt – kjøpte venner er ikke venner. Man må være villig til å yte noe for å
kunne få noe positivt igjen.

Som Ordensbrødre bør vi derfor være beredt til å strekke ut en hjelpende hånd når
det trengs.
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DUFTEN AV FERSK VED OG ANDRE DUFTER, TANKER INN MOT EN NY JUL
Tekst: Peder J. Smehaug, Losje XIX Trondheim og Væpner i Senatet
Duften av fersk ved er noe av det du seinest vil glømme når slørene trekkes for.
Duften av hvit fersk ved i savatida om våren:
Det er som sjølve livet går forbi barbeint med dogg i håret.
Den underlige nakne angen kneler kvinnemjuk og blond
i stillheten inne i deg, spiller siljufløyte på knoklene dine.
Med tæle under tunga leiter du etter ild til et ord.
Og du veit, mildt som sønnavind gjennom sinnet,
at ennå finnes det ting å stole på i verden.
(Hans Børli)

Hvem har ikke, i likhet med skogsarbeideren og lyrikeren Hans Børli, opplevd lukten av fersk ved og
sevje? - Det har nok alle som har holdt på med vedhogst og vedarbeid et forhold til. Nå i sommer
prøvde jeg å lære opp to av barnebarna mine på å lukte på de ulike treslaga, å kjenne lukta av bjørk
fra lukta av hegg for eksempel. Det ble etter hvert ganske vanskelig, fordi jeg trylla fram over 10 -12
ulike treslag. Men for en dreven bestefar var det ingen sak!
Å kunne bruke luktesansen er ganske viktig for oss mennesker. Den henger ganske nært sammen
med smakssansen. Tap av denne sansen kan føles ganske betydelig. Jeg opplever nå at jeg må hjelpe
min kone til å lukte, fordi hun har tapt denne sansen etter en hjerneoperasjon.
Å huske lukter rimer liksom ikke, men faktum er at vi opplever at vi husker akkurat den og den lukta.
Forskerparet Moser, som for noen år siden mottok nobelprisen i Medisin, sier at lukt er en av
knaggene til å huske ting en har opplevd i livet.
- Jeg kan ennå huske lukta av blekket på blekkhuset på pulten i barneskolen. Jeg husker lukta når
blyanten ble spisset, av våte ullgensere hengende rundt på pultene, av tranflaska, som stod ved siden
av blekkflaska i skapet ved katetret, og av matpakka som hadde ligget i ranselen i flere timer før den
endelig ble pakket opp og spist.
Om noen dager går vi inn i en tid som har i seg et vell av lukter i seg – ikke minst fra tida da vi var
barn. Jeg husker at far min fortalte at det han husker best fra da han var ung, var juledags -morgenen
da hans mor kokte sjokolade, og eimen fra den steig opp gjennom ljoren fra kjøkkenet til
soverommet hans. Fra min egen barndom husker jeg lukta av grønnsåpe over hele huset ut på dagen
julaften, og ikke minst angen av juletreet når det kom inn i stua, finstua, som bare ble brukt i høytider
og i andre viktige begivenheter. Jeg husker den sterke lukta av lutefisken som blanda seg med angen
fra røykelse og angen fra bjørkeveden som ble lagt i vedovnen. Og ute var det hvitt og kaldt, slik det
alltid var i vår barndom.
Så senket freden seg over hus og stall. Knytter vi ordet jul til fredsbegrepet får vi julefred. Etter min
mening et meget dekkende ord for nettopp fred. De fleste av oss husker de gamle julekortene som
folk sendte til hverandre før jul, med fromme ønsker om god jul og ikke minst julefred. Der lyste
julefreden fra glanspapiret.
Hans Børli sier i siste linje i verset jeg siterte: - ennå finnes det ting å stole på i verden.
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Ja, gjør det det? Kan vi stole på at freden kommer med julefreden? Ser vi på TV julaften, får vi et streif
av julefred verden over. For en stakket stund kan vi føle fred og samkvem med en hel verden. Men
bakom teppet aner vi hva som kommer når hverdagen er der igjen. Jeg satt og tenkte på dette da jeg
overvar Høymessen i Nidarosdomen på FN-dagen 24. oktober. Jeg var der fordi det også var
markering av Veterandagen. Samtidig ble det markert at det var innsamlingsaksjonen «Barn, ikke
brud». Nettopp der, i dette storslagne kirkerommet, er det lett å la tankene fly. Jeg tenkte på barna,
på framtida, på ungdommen. Ja, hva slags framtid kan vi tilby barn og ungdom i årene vi har framfor
oss? Det beror ikke bare på deg og meg, men en hel verden, med milliarder av mennesker. I sannhet,
et stort og kanskje et spørsmål som er alt for vanskelig å svare på?
For 2021 år siden, tentes et håp i Betlehem. La oss holde fast ved dette håpet ennå en stund.
Jeg vil avslutte med en vakker julesang som vi sang hver eneste julaften hjemme hos oss i min
barndom. Den er skrevet av salmedikteren Brorson, med en opprinnelig melodi fra en svensk
folketone.

Mitt hjerte alltid vanker
Mitt hjerte alltid vanker
I Jesu føderum,
Der samles mine tanker
Som i sin hovedsum,
Der er min lengsel hjemme,
Der har min tro sin skatt,
Jeg kan dig aldri glemme,
Velsignet Julenatt!
Den mørke Stall skal være
Mitt hjertes frydeslott,
Der kan jeg daglig lære,
Å glemme verdens spott.
Der kan med takk jeg finne,
Hvori min ros består,
Når Jesu krybbes minne
Mig rett til hjertet går.

Jeg ønsker dere alle, mine Ordensbrødre:
En riktig GOD JUL og et fredfylt GODT NYTT ÅR!
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MITHRAS “SOLENS FØLGESVENN”, SOL INVICTUS
Tekst: Bjørn Aasheim, Lærer

Jula er den største høytidsfeiringen i Vesten i moderne tid og utgjør en viktig del av de
kulturelle tradisjonene som blir videreført i dagens samfunn. For mange er det å spise julemat og godt
drikke med familien, og gi hverandre gaver og hilsener - det sentrale når de skal feire jula.
Mens andre igjen har gleden av å gå i kirken og høre på julesanger og fortellingen om
juleevangeliet under denne store høytiden. Ikke alle er klar over hvilket mangfold av tradisjoner
denne høytiden er bygget på og hvilke dype røtter som ligger til grunn for den både når det gjelder
den kristne og den hedenske bakgrunnen. Disse to bakgrunnene medfører kanskje en tosidighet ved
jula som fremdeles i stor grad er opprettholdt i dag? Gjennom ”troen” på nisser og den mer folkelige
feiringen på den ene siden, og den mer høytidelige feiringen av Jesu fødsel på den andre siden.
Hva ville vel mørke desember vært uten alle julelysene i hjem, gater og forretninger? For oss
Ordensbrødre, skal det vonde, kalde mørket vike for det gode lyset, ordet og loven! Lyset er sterkere
enn mørket, og det er derfor ikke noen grunn til å miste motet. Julen er således kanskje den viktigste
årsfesten i verden, men kan den også ha vært noe mer enn en religiøs høytid?
Hinduistisk tradisjon har markert 25. desember som solguden Mithras festdag siden år 1300 før
Kristus. Betyr det at hinduene anerkjenner julens religiøse innhold? Eller betyr det bare at de ser på
vår jul som kultur? Eller begge deler?
Jeg har selv ikke noe godt svar på dette, men jeg fikk lyst til å skrive litt om det i dette nummer av St.
Olavposten:
Mithra(s) var en indisk-iransk gudeskikkelse fra 2. årtusen fvt., som også ble en viktig gud innenfor
zoroastrismen. I Lilleasia ble navnet etter hvert endret til den greske formen Mithras.
Hva er det så vi egentlig ser på bildet av Mithras og Tyren (ovenfor)?
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En utfordring, men jeg prøver:
Først og fremst må vi merke oss den runde ringen rundt Mithra(s) og Oksen. Denne ringen er nok
Zodiak med de 12 stjernetegn, og oksen, det er stjernebildet Tyren. Tegningene innenfor Zodiak er fra
oldtiden, for det var bare i perioden fra 4000 f.kr - 2000 f.kr. vi i dag kjenner til at solen reiste seg
helikalsk i stjernetegnet Tyren (Taurus) tidlig på morgenen, ved høstjevndøgn. Men, i det solen
kommer frem vil Tyren forsvinne for fullt - det betyr at Tyren ble slaktet - og som du ser - det er
nettopp det Mithra(s) gjør - han stikker en dolk (sverdet) i halsen på Tyren. Det skal nok symbolisere
slutten på at man er til stede i Tyrens tegn - en ny Tidsalder er i emning.
Alle figurene på bildene av Mithra representerer stjernekonstellasjoner som ligger mellom Antares og
Aldebaran. Stjernen Antares er en klar rød stjerne, som i oldtiden markerte høstjevndøgn. Dens plass
på himmelen var der hvor solen viste seg på den første dag om høsten (høstjevndøgn).
Stjernen Aldebaran, er en annen funklende rød stjerne er lokalisert 180 grader rundt ekliptikken fra
Antares. Dette medfører at Aldebaran da presis markerte vårjevndøgn, når Antares stod i
høstjevndøgn. De primære stjerner blir da aksen Scorpio (Ørnen/Skorpionen) og Taurus (Tyren). Den
motgående akse i himmelen blir da aksen Løven til Vannmannen som vil danne Sommersolverv og
Vintersolverv – til sammen danner de det himmelske kors.
De andre stjernekonstellasjoner som du ser på bildet (fra venstre) og som du gjenfinner på
himmelekvator er: Canis Major (Store Hund - Sirius), Hydra (Slangen), Crater "Begeret", Corvus
(Ravnen). Det er også andre astronomiske tegn i bildet: f.eks. såret i Tyren's skulder, og det ligger
nøyaktig der hvor stjernekonstellasjonen Pleiadene (en av 'Syvstjernene') ligger. Hovedaksene som da
synliggjøres mellom Skorpionen (Ørnen) og Tyren, symboliserer sannsynligvis himmelportene for innog utgående sjeler.
Men det er mer, mye mer.
Bildet vi ser er et sinnbilde på Kosmos, med dyrekretsen, planetene, solen, månen, og stjernene.
Mithras trekker Tyrens hode ved å ta tak i hornene (på andre bilder tar han tak i neseborene) og
stikker dolken sin i den utsatte nakken med sin hånd - symbolsk faller Tyrens blod (sæd) ned på
jorden og skaper gode avlinger med fruktbarhet av sin fuktighet. Dèt tror jeg nok er noe av
symbolismen her; Tyren er således Solens gave til fruktbarhet for avling, mennesker og dyr, alle som
representanter for livet på jorden. Ser du hodeskallen inne i kornakset?
Solen og Månen observerer ofringen: det er de to fakkelbærerne du ser på bildet.
Den ene holder fakkelen sin opp, den andre med fakkelen ned. De representerer sommer- og
vintersolverv og sammen med linjen mellom vår- og høstjevndøgn i.e. Skorpionen (Ørnen) vs.
Tyren - danner de korset i himmelen. Sommersolverv er symbolisert med den som bærer fakkelen
opp, som representerer lys, sommer, liv, ånd og en frigitt sjel. Vintersolverv symboliseres så av
personen som holder fakkelen vendt nedover mot, møket, vinter, død, og sjelen som er fanget inne i
menneskekroppen. Slangen eller Hunden drikker av Tyrens blod. Andre symbolske objekter
inkluderer ravnen (ref. Odins ravner) over, og en skorpion som nipper i Tyrens tekstikler. Slangen
representer Satan (Ahriman) - Mørket's Prins og det onde.
Mithras er Lyset, men Mørket er det Onde.
Den samme symbolisme finner vi fra Egypt, hvor Osiris var det gode, men Seth representerte det
onde. Mithras ble under det Persiske riket benevnt som Sol-Guden; "Gi ære på Solen, som de
Kaller Mithras, og Månen og Aphrodite, og Jord, Ild, Luft og Vann" - ble det sagt. Mithras er også en
lysbærer - guden for lys - det Himmelske Lys - en åndelig Sol - fienden til Mørket.
Han sendte regn fra himmelen og lys fra solen - han hjalp sine medmennesker ved å slakte ur-oksen han var faktisk Logos - "Ordet " på sin tid.
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Han var Verdensjelen, nøkkel-holderen, på samme måte som symbolet Ank var nøkkelen til Isis.
Innviede måtte rituelt være rene og renselsens vei var dåpen.
1. Den laveste grad var Corax (symbol: en ravn - planet Merkur), deretter fulgte:
2. Nymphus (symbol brudgom - planet Venus).
3. Miles (symbol: soldat. planet Mars).
4. Leo (symbol: løve - planet Jupiter).
5. Perses (symbol: Luna - Månen).
6. Heliodromus (symbol: en budbringer av Solen - fakkelbærer).
7. Pater (symbol Fader - planet Saturn)
Ved nivå 3 (etter 3 grader), altså som 3. grads Broder Miles, ble den innviede symbolsk merket med et
kors på pannen - dette for å understreke at som soldater av Mithras skulle de alltid kjempe 'den Gode
Sak'.
Hva så med kvinnene? Jo, de tilba Cybele, Isis.
I Mithraismen var 'Kong Salomo’ og ’Jørgen Hattemaker' likeverdige. Tilbedelsen av Mithras tok plass
i kirker benevnt som grottos, dette var enten imitasjoner av huler, men andre steder i reelle huler
eller katakomber. En smal avlang plass med et buet tak (lik en kuppel) ca. 7-10 meter bredt, dekorert
med ut-hoggede relieffer, statuer og malerier. For å få det hele til å ligne en natur-hule, så var det
ikke uvanlig at man dekket taket med knuste leirvarer for å gi det en best mulig likhet med
narturstein i fjell. Taket hadde ventiler som ga tilgang til sjakter med lys. En trang gang omkring 10-20
meter lang gikk nedover midten av rommet med steinbenker på hver side, som ca. to dusin
medlemmer kunne sitte på.
Vi gjenkjenner det samme blant Manikeerne og blant Katharene. Sagnet om den persiske profeten
Zarathustra (gresk:Zoroaster - Zoroasterismen) sier at han levde i 7 år på et fjell, i en hule, dekorert
som Kosmos. Platon symboliserer også verden som en grotte. Symbolismen i dette er at: Huleboeren
(den ikke innvidde) må stige opp fra sin verden i hulen - i mørke - og ta imot viten fra Lyset - eller
oppstandelsen fra mørket til Lyset er en oppstigelse av den udødelige sjel. Vår Broder skal ledes i
oppstigningen fra mørket. Man finner dualismen også igjen i Hodeskallen og Kornakset på bildet over.
Dersom rommet ble innredet som en grotte, så ble spisebenker (måltid) arrangert i 2 rader nedover
lengden av rommet. Ved enden av gangen, på motsatt side av inngangen, var et symbolsk veggmaleri,
et relieff av Mithras som dreper Tyren - dette veggmaleriet var plassert slik at det var godt opplyst i
den ellers dunkelt opplyste grotten.
Tenker du etter, så kjenner du deg kanskje litt igjen?
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Nye Brødre
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Siden forrige utgave av St. Olavposten har Losjene klart å gjennomføre mange gode
fysiske Losjemøter, og ikke minst i den sammenheng fått tatt opp mange nye Brødre
til vår Orden. Igjen gratulerer så mye til disse, både Brødrene og Losjene!
Be inn interesserte menn til informasjonskvelder og til aktive og frimodige samtaler
som kan resultere i interesse for vår Orden. Benytt da RHKs nye informasjonsfilm og
vis frem Ridderpodden for både nåværende medlemmer og potensielle kandidater,
men gjerne også oppmuntre nåværende medlemmer til å ta en titt på dette. Dette
håper vi vil bidra til å få opp entusiasmen for rekruttering blant alle våre Brødre og i
alle ledd i organisasjonen!
Rekrutteringsarbeidet må i hovedsak skje lokalt, men samarbeid gjerne med
Ordenens aktive og dyktige Rekrutteringskomite om målsettinger og virkemidler.
Fortsatt lykke til!
Nye Brødre fra 30. september 2021 fram til 14. desember 2021
E�ernavn

Fornavn

Losje

Startdato

Grøtan
Sivertsen
Sæbø
Fæste
Kristoffersen
Egge
Kolstad
Winterhus
Dahlgren
Kunzmann
Urke
Wendt
Helgesen
Kristiansen
Olsen
Helgeland

Thomas
Jon Martin Dahle
Konrad Ve
Per Christian
Cato
John-Petter
Simon Opitz
Øyvind Stensen
Mats
Hans Marius
Daniel Karolius
Lars
Remy
Daniel Braastad
Morten
Kristian

Losje St. Olav XIX Trondheim
Losje St. Olav V Fredrikstad
Losje St. Olav XX Haugesund
Losje St. Olav VII Moss
Losje St. Olav VII Moss
Losje St. Olav XVII Stavanger
Losje St. Olav XII Bergen
Losje St. Olav XX Haugesund
Losje St. Olav V Fredrikstad
Losje St. Olav IX Tønsberg
Losje St. OLav IX Tønsberg
Losje St. OLav IX Tønsberg
Losje St. OLav II Oslo
Losje St. Olav II Oslo
Losje St. Olav XVI Hamar
Losje St. Olav XIII Hønefoss

07.10.2021
13.10.2021
14.10.2021
28.10.2021
28.10.2021
02.11.2021
03.11.2021
11.11.2021
13.11.2021
17.11.2021
17.11.2021
17.11.2021
23.11.2021
23.11.2321
02.12.2021
08.12.2021

Vi ønsker våre nye Brødre velkomne blant oss
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FRA REDAKSJONEN

I St. Olavpostens utgave for Julen er det naturlig å prioritere innlegg som
omhandler nettopp det, Julen!
Ved siden av en god del innlegg fra Losjene har dette hatt vårt hovedfokus frem
mot denne utgivelsen. Det er naturlig også å ta med noe rapportering og innslag fra
Rikslosjens hovedaktiviteter denne høsten, med stor deltagelse på Rikslosjemøtene,
og Drott- og Hærmestermøtet.
Vi mener dette nummeret samtidig viderefører søkelyset på de Åndelige og
Esoteriske elementene i vår Orden, og forhåpentligvis skaper ytterligere interesse
og nysgjerrighet for dette hos den enkelte Broder og Søster, i alle Grader og på alle
nivåer i vår Orden. Så ta dere god tid til lesingen!
Vi er også veldig takknemlig for interessen for bladet ute i Losje-Norge ved at svært
mange Brødre og Losjer har sendt oss tekstinnlegg med et bredt og variert innhold
dette året, samtidig som vi ser at bildekvaliteten fra mobiltelefoner stadig blir
bedre. I enhver utgivelse av St. Olavposten vil vi prioritere å få med alle innsendte
innlegg om Losjenes aktiviteter, så ta bilder når noe skjer og send oss litt tekst!
I 2022 kan St. Olavposten feire 50 år, siden de første utgivelser i 1972. I den
forbindelse vurderer vi en ekstrautgivelse med fokus på bladets og dermed litt om
Ordenens historie og utvikling. Vi har også fått tilsendt noen lydfiler av historisk
interesse som vi vil forsøke å lage et resyme fra, i en slik utgave. En del nyskrevne
artikler av historisk stoff ligger også disponibelt, sendt inn fra vår gode bidragsyter,
Broder Knut A. Olsen i Fredrikstad, som vi da tenker å samle i en slik utgave av
historisk stoff.

Redaksjonen ønsker alle våre Brødre, Søstre og lesere god lesing i håp
om en fredelig Julefeiring og et Godt Nytt År for dere alle!
Med Broderlig Hilsen
Redaksjonen
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Brødre som har gått bort
Avdøde Brødre fra forrige nr. fram til 14. desember 2021
Etternavn Fornavn

Losje

Død dato

Gloppen

Lars Johan

VII Moss

09.10.2021

Rambo

Kåre

IX Tønsberg

08.12.2021

Andreassen

Trygve

VII Moss

09.12.2021

N

V
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Ordenen Riddere av det
Hvite Kors i Norden

Vi lyser fred over deres minne!

Redaksjonen for ST. OLAVPOSTEN:

rhkposten@losje.org
Ansvarlig redaktør: Per Støyva, Storkommandør
Redaksjonsleder:
Ivar Sørensen, Storprelat
Lay-out/grafisk :
Roar Svendsen, Losje XXV Steinkjer
Redaksjonsmedl.:
Åge Brenna, Storseglbevarer
Arne Skive, Storstattholder
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JA, VIRGINIA, JULENISSEN FINNES!
Redaksjonen har blitt tipset om en fin Julekrønike fra USA, som kan være til
ettertanke og refleksjon for oss som lever i verden hvor SKEPSIS er blitt et mantra for
mange. Tilliten til mangt og mye er blitt borte, men i vår fantasi og i våre hjerter bør
vi fortsatt kunne ta med oss noen «goder» som ikke nødvendigvis er påviselig rent
fysisk.
Denne teksten er oversatt fra den kjente lederen i "The New York Sun" anno 1897, hvor redaktøren
får et uvanlig spørsmål å besvare...
Vi har gleden av å bringe videre denne brevveksling, og samtidig utøve vår evige takknemlighet for at
dens hengivne forfatter er sett på som venn av "The Sun":
Kjære redaktør...
Jeg er en 8 år gammel jente. Noen av mine små venner sier at Julenissen ikke finnes. Pappa sier at
"Står det i The Sun, så er det sånn det er". Vær så snill å fortelle meg sannheten, finnes Julenissen?
Virginia O'Hanlon
Virginia, våre små venner tar feil. De er blitt påvirket av skepsisen i en skeptisk alder. De tror ikke på
noe de ikke kan se. De tror at ingenting kan finnes som ikke kan fattes av deres små sinn. Alle sinn,
Virginia, enten de er voksnes eller barns, er små. I vårt store univers er menneskets intellekt som et
lite insekt, en maur, sammenlignet med den grenseløse verden rundt, i forhold til det intellekt som
kan fatte og forstå all sannhet og kunnskap.
Ja, Virginia, Julenissen finnes. Han finnes like mye som kjærlighet, generøsitet og hengivenhet finnes,
og du vet at de fyller ditt liv med den ytterste skjønnhet og glede. Skjønt, hvor trist ville ikke verden
vært hvis det ikke fantes noen Julenisse? Det ville være som om det ikke fantes noen Virginia'er. Da
ville der ikke være noen barnlig tro, ingen poesi, ingen romantikk som kunne gjøre vår eksistens
tålelig. Vi ville ikke ha noen gleder, unntatt i syn og sanser. Det tilstedeværende lys som barndommen
fyller verden med, ville bli slukket.
Å ikke tro på Julenissen! Du kan like gjerne la være å tro på féer. Du kunne få din pappa til å leie inn
menn for å passe på alle skorsteinene på julaften slik at de kunne fange Julenissen, men selv om du
allikevel ikke fikk se Julenissen, hva ville vel det bevise? Ingen ser Julenissen, men det betyr ikke at
Julenissen ikke finnes. De mest virkelige ting i verden er de som ingen kan se, hverken barn eller
voksne. Har du noengang sett féer danse på plenen? Selvfølgelig ikke, men det betyr ikke at de ikke
gjør det. Ingen kan fatte eller tenke seg alle vidundre som finnes, usette og usynlige, i verden.
Du kan rive i stykker babyens ringle og se hva som lager lyden, men der er et slør som dekker den
usette verden, som ikke engang den sterkeste mann, ja ikke engang den samlede styrken til alle de
sterkeste menn som noen gang har levd, kan rive i stykker. Kun tro, poesi, kjærlighet og romantikk
kan skyve til side dette teppet og avsløre denne uovertrufne skjønnhet og herlighet. Er alt det
virkelig? Å, Virginia, i hele denne verden finnes det ikke noe annet mer virkelig og vedvarende. Ingen
Julenisse! Takk Gud for at han lever og at han alltid vil leve. Ett tusen år fra nå, Virginia, nei, ti ganger
titusen år fra nå, vil han fortsette å gjøre barndommens hjerte glad.
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Det var kvelden før 1. Juledag
Det var kvelden før juledag, og i vårt hus
var det intet som rørte seg, ikke en mus,
men ved vår kamin der hang strømpene tomme
i håp om at Sankt Nikolas ville komme.

Hva var det jeg hørte på taket der over?
Det danset og stampet av harde små klover.
Jeg snudde fra vinduet, for i et blunk
ned pipa kom Sankt Nikolas med et dunk!

Og barna lå hver og en trygt i sin seng
med drømmer om svisker og godter i fleng. For
mamma og meg var det også på tide ja, mamma hun slumret alt søtt ved min side.

Han var helt kledd i pels, fra hode til fot,
og klærne var sølt til av aske og sot,
og sekken var fylt opp med leketøysting.
Han lignet en kramkar som reiser omkring.

Da kom det fra hagen slik knirking og ståk. Jeg
spratt opp av senga, hva var det for bråk? Ok
bort til et vindu jeg føk som et lyn,
fikk lemmene fra, og da så jeg et syn:

Med glitrende øyne og roser på kinn
og hvitskjegget hake, så trivelig trinn,
med smilehullssmil vist for meg og enhver
og med nese som var som et kirsebær!

På nyfallen snø skinte månen så klart
at alt som i dagslys ble grant åpenbart.
Hva så jeg med undring i skyggen av greiner?
Så liten en slede med åtte små reiner.

En snadderstump hang det i munnviken hans,
og røyken den lå rundt om hodet i krans,
og magen var rund så det riktig forslo.
Den disset og skalv som gelé når han lo.

En underlig kjørekar, liten og kvikk.
Jeg skjønte med en gang at det var sankt Nick!
Så rappe som ørner fløy reinsdyra hans.
Han hyppet, så hver av dem spratt som i dans.

Han ga meg et nikk, denne lystige vette.
Jag lo da jeg så ham, jeg skjønte med rette
at her var det en som nok sto for sitt rykte.
Han mente det vel - her var intet å frykte!

"Hei, Danser, hei, Deiser, hei, Keiser og Hulder!
Hypp, Lynhild, hypp, Morild, hypp, Dunder og
Bulder!
Til taket på huset, ja, skynd dere opp!
La gå nå, la gå, ja, la gå i galopp!"

Han sa ikke ett pip, men ga seg i kart
med å fylle hver strømpe, og det i all hast.
Og med enda et nikk, men foruten et ord
opp av pipa til slede og reinsdyr han for.

Som løv mår det farer for vindenes kast
og møter en hindring, til værs i en hast
fløy reinsdyra opp for mitt undrende blikk
me en sledefull av leker og med sankt Nick!

Og her må jeg slutte med denne epistel,
for vekk fløy de alle som dun fra en tistel.
Jeg hørte ham rope da turen tok fatt:
"God Jul nå til alle, til alle god natt!"
C. Moore
Side 43 St. Olavposten 4/2021

Vinternatt
Jeg ser deg i sølvlys, for månen står
i skogen av rim på ruta.
Det er som flyter du på ditt hår
som ringer seg mørkt over puta
Min kjæreste, sover du?
Innunder risbjørka der vi satt
i kvitveis-lyset på bøen,
der ligger en orrfugl i fonna i natt
og blunker og hakker i snøen
Min kjæreste, sover du?
Jeg ligger i stillheten, vaken og vár,
jeg stryker deg lint over håret,
men tanken er underlig kuldslått klar;
Det vintres på stiene våre ...
Min kjæreste, sover du?
Ei veggklokke tikker. Timene går,
og angsten stirrer i bringen.
For klemt mot de rimfrosne rutene står
et tomøyd ansikt. - Ingen - Min kjæreste, sover du?

Hans Børli

