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Gode Ordensbrødre og Ordenssøstre
En god del har skjedd i vår Orden siden siste nummer av St . Olavposten ble sendt 
ut, det faktum er gledelig, og veldig bra for vår kjære Orden .
Vi har fått produsert, distribuert og ratifisert delvis nye hjelpehefter til bruk i 
opplæringen av våre Brødre i Gradene 4 – 14, her har Lærerkollegiet igjen levert 
vare av første klasse . Videre har vi fått på plass nødvendige Embetsmannsinstrukser 
for våre PLOer, vi har nye Ritualbøker for våre PLOer under produksjon, og disse 
vil være ute i Losjene innen utgangen av dette året . 
Vi har avviklet Drott- og Hærmester møte på Gardermoen, som vanlig den siste 
helgen i oktober . Drott- og Hærmestermøtet oppfattet jeg som et fantastisk positivt 
og flott møte . Der var alle våre Losjer representert, og de positive og gode bidrag 
mange bidro med under møtet, førte til at møtet ble så bra som det faktisk ble . 
Stor takk til alle våre Losjer for den gode Broderånd som uten unntak her ble 
fremvist under nevnte møte .
Selv om vi i Storkollegiet, våre Komiteer og Utvalg nå etter vår oppfatning har fått mye av det vi hadde planlagt dette 
året på plass, er vi absolutt ikke blitt arbeidsledige . Vi har alle store og viktige arbeidsoppgaver for Ordenen og til våre 
Ordensbrødres beste, som venter oss i det nye året . At vi som Ordenens øverste ledelse virkelig skal bidra positivt å 
være til hjelp og støtte for våre Ordensbrødre og for Deres utvikling er selvsagt, ja det er vår fremste oppgave .

R .H .K sin største og viktigste utfordring for 2018, bli nok Rekruttering av nye Ordensbrødre og Ordenssøstre . RHK 
hadde dessverre i 2017 en liten netto nedgang av Ordensbrødre, slik kan det ikke fortsette . Jeg er på tross av negativ 
utvikling i vår medlemsmasse, trygg på at den nye Rekrutteringskomiteen som vil være fulltallig på plass første 
kvartal 2018, og da med innslag fra hele Losjelandet i R .H .K vil snu denne trenden . Gjennom sitt arbeide vil de bidra 
til å snu den negative utviklingen vi har sett de seneste årene, og sammen med Dere vil de sørge for at vi ved godt 
planlagt, koordinert og dedikert gjennomføring av tiltakspakker, vil se RHK som Orden vokse og utvikle oss positivt . 
Forutsetningen for det, har aldri vært bedre, om man ser på hva Ordenen RHK nå har å tilby nye søkende mennesker .
Vi må også selvsagt sørge for at våre eksisterende Ordenssøstre og Ordensbrødre trives i sin Losje, og at hver eneste 
av disse blir tatt godt vare på i Losjene . Dette må vi alle tenke på hver eneste dag . Derfor er kvaliteten i møtene våre 
viktig, de må fylles med godt innhold også ut over våre faste Ritualer, og vi må pleie Søster- og Broderskapet også 
utenfor Losjesalen . Samtidig er det viktig at vi gjør hver enkelt Ordenssøster og Ordensbroder oppmerksom på at de 
selv også er nødt til å ta aktivt del i Ordensarbeidet, for å oppnå selvutvikling .
Rett inn i det nye året står Installasjoner i våre St . Olavlosjer for døren, her håper jeg at alle våre Losjer har funnet 
godt skikkede kandidater til å besette de poster som etter loven skal være på plass, og at alle våre Losjer foretar 
nødvendig opplæring på de nye Embetsmenn, og da særlig innenfor det som skal skje i StyreWeb med Referater, 
Rapporter og Regnskap . Jeg ber ydmykt våre avtroppende Embetsmenn om å fullføre sin jobb, å sørge for at fullverdig 
overtakelse finner sted, da inkludert kompetanseoverføring til den nye Embetsmannen .

Nå står snart Julehøytiden for døren, nyt denne tiden i familien og Barnas tegn . Nyt lange frokoster i en samlet 
familie, nyt den gode samtale, nyt god mat og godt drikke, nyt freden og en god bok i godstolen, nyt en tur i frisk luft, 
og ikke minst gled deg over hyggelige besøk til og fra familie og venner .  NYT JULEFREDEN - Men glem ikke at all 
nytelse bør være med måte .
Jeg vil avslutningsvis på vegne av hele mitt Embetsverk, våre Komiteer, våre Utvalg og meg selv, fra hjertet få takke 
Dere for den gode innsats Dere har utvist i året vi snart har bak oss . Samtidig vil jeg benytte anledningen til få ønske 
Dere alle Kjære Ordenssøstre og Ordensbrødre med Deres respektive familier en Riktig God Jul og et Fredfylt og 
Fremgangsrikt Nytt År i vente . 
Jeg drister meg også til å komme med følgende forslag til Edle, Varige, og Rimelige Julegaver: 

Til din fiende gir du - tilgivelse. 
Til en motstander gir du - toleranse. 
Til en venn gir du - ditt hjerte. 
Til en kunde gir du -  service. 
Til alle mennesker gir du - nestekjærlighet. 
Til hvert barn gir du -  et godt eksempel. 
Til deg selv gir du -  respekt.

Med Broderlig hilsen                                                                                                          
Per Støyva
Storkommandør 
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Høyverdige Storkommandør, Aktverdige medlemmer av Storkollegiet, Første 
Ærverdige og Opplyste Ridder, Høyst Ærede Hærmestere, Høye Drotter og 
Gode Ordensbrødre! 

Nok en gang er vi samlet til Drott- og Hærmestermøte her på Gardermoen. 
Møtet er i all hovedsak av administrativ karakter, men vi kan ikke la en slik 
anledning går fra oss uten at vi samtidig får litt påfyll av mer Åndelig karakter.  
Som Ordenens Storprelat er det min kjære plikt å holde innlegget «For Hjerte 
og Ånd», slik at vi alle kommer i den rette modus før vi tar fatt på de 
administrative sakene. 

Det temaet jeg har valgt for dette innlegget er knyttet til ordene «Tro» og 
«Kunnskap».  

La meg ta utgangspunkt i noe jobbrelatert. Når det kommer til min profesjon 
jeg en typisk realist og har mitt daglige virke i en kunnskapsbedrift. De ansattes 
verdi for bedriften er kunnskap. Vi bidrar med teknologi og kompetanse som 
gjør at våre kunder kan fatte viktige beslutninger på et best mulig grunnlag, 
rene fakta. Som en tidligere sjef av meg en gang sa: «Tro er noe du kan gjøre 
mellom 11 og 12 på søndager, ellers skal du vite!» 

Jeg tenkte akkurat da at han egentlig kunne mene hva han ville, for jeg har så 
absolutt en tro og har nesten alltid hatt en tro. Begrepet «Troen på en Høyere 
Styrelse» passer godt i mitt tilfelle.  

Som gutt likte jeg å gå tur i mørke høst- og vinterkvelder sammen med min 
gode barndomsvenn Cato under stjernehimmelen. Vi studerte stjernene og 
snakket frem og tilbake om stjernebildene, melkeveien, avstandene i tid og rom 
og undret oss hvordan det hele kunne ha blitt til.  

Det meste kan i dag forklares rent vitenskapelig. Det spenstigste er kanskje 
teorien om «The Big Bang», hvor en kjempemessig eksplosjon en gang langt 
tilbake i tid skal ha vært starten på dannelsen av universet med alle sine 
stjerner og planeter. Alt beveger seg visstnok utover fra ett punkt hvor denne 
eksplosjonen en gang fant sted. Vitenskapen henger med helt til det stopper 
opp ved spørsmål som «Hva fantes før the Big Bang?», «Hva finnes utenfor 
Universet?» og hvis Universet en gang går under – «Hva vil finnes etterpå?». 
For tid og rom kan ikke uten videre bare begynne og slutte, det er 
uendeligheten vi snakker om. Det er her selv garvede vitenskapsmenn også 
starter å tro. Ved å filosofere over slike emner innså også jeg tidlig at det måtte 
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være noe mer der ute enn det som kan forklares. Kanskje er det en Høyere 
Styrelse som styrer det hele? 

For å få fullt utbytte av et medlemskap i vår Orden er det en klar fordel, men 
ikke noe krav, at man har en tro. Man bør i alle fall ikke benekte muligheten for 
at det kan finnes noe mer enn det vi mennesker kan ta og føle på. Vårt 
Ordensarbeid er tuftet på den kristne etikk og morallære og vi benytter en 
rekke kristne symboler i vårt arbeide. Dette må på ingen måte forstås dithen at 
vi er noen kristen sekt. Vår Orden er religionsuavhengig, og driver ingen form 
for forkynnelse. For oss er alle mennesker like verdifulle, uansett kulturell og 
religiøs tilhørighet. Det er ingen ting i veien for at en muslim kan bli medlem i 
vår Orden, så lenge kravene for å bli medlem gitt i Konstitusjonen er oppfylt og 
vedkommende er villig til å respektere våre kristne symboler og har en 
livsførsel som ikke er i strid med den kristne etikk. Enkelte vil kanskje være 
skeptisk til en slik tanke. I så fall bør man komme i hu hva man har lært om 
ydmykhet og respekt – overfor alle medmennesker! 

Hva legger så vi Brødre i Ordenen Riddere av Det Hvite Kors i begrepet «En 
Høyere Styrelse»? 

 Til det er det bare en ting å si – det er helt individuelt og opp til den enkelte 
Broder å finne ut av. Jeg har allerede sagt litt om hva jeg selv legger i begrepet. 
En God Ordensbroder sa nylig til meg: «Jeg tror En Høyere Styrelse er det 
samme som kjærligheten, noe som kommer innenfra». For en annen 
Ordensbroder kan «En Høyere Styrelse» være det samme som den kristne Gud. 
Dette er helt individuelle tanker som vi gjennom Ordensarbeide ikke på noen 
måte skal legge føringer for. Her er det ingen fasit. Dette spørsmålet må den 
enkelte Broder finne ut av selv.  

Vårt Ordensarbeide, og da særlig Losjemøtene, er en fantastisk arena for å 
arbeide med dette spørsmålet, som er større enn de fleste. Ved å være til stede 
i Losjemøtet settes vi i den rette modus til å skue innover i oss selv og filosofere 
over livets store spørsmål. Det å studere våre Symboler og Ritualer og finne ut 
hva vi selv legger i dem av dypere mening hjelper oss litt på vei. Forhåpentligvis 
har vi klart å konkludere og finne harmonien i livet før vi kommer dit at 
Myrtekvistene faller. 

Men vi trenger likevel hjelp og veiledning. Ved å tilegne oss kunnskap i ulike 
emner av betydning for vårt Ordensarbeide kan vi lettere finne frem til den 
dypere betydningen som ligger i våre Symboler og Ritualer. Emnene spenner 
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fra Religionshistorie til Astronomi, fra Etikk og Morallære til Geometri. Dette er 
emner som det kan være krevende å forstå. Derfor er det så umåtelig viktig at 
vi ut over det rent Rituelle i Losjemøtene også gjennomfører studier, i grupper, 
hvor vi fordyper oss i bakenforliggende kunnskap i fellesskap.  Vi er så heldig å 
ha et fantastisk studieopplegg i vår Orden. Nå har vi også fått på plass igjen en 
gruppe Ordensbrødre, et Lærerkollegium, med både bred og dyptgående 
kunnskap og som med stor iver ytterligere videreutvikler vårt studiemateriell 
og på den måten tilfører alle Ordensbrødre ny kunnskap. Alt tyder på at vi som 
Brødre i vår Orden går en høyst spennende og lærerik tid i møte.  

Basert på kunnskap skal vi steg for steg utvikle troen på en Høyere Styrelse. 
Likevel må vi være bevisst på at ingenting i vårt Ordensarbeide må betraktes 
som absolutte sannheter. Det er farlig, da begir vi oss snart ut på forkynnelsens 
vei. Enhver Broder må selv finne ut av den dypere meningen i vår 
Ordensarbeide.  

Som ledere i Ordenen, enten vårt Embede er av administrativ eller Åndelig 
karakter, er vår oppgave å være til for hver enkelt Broder og hans personlige 
utvikling. En utvikling basert på Kunnskap.  

La oss ha dette i minne når vi nå tar fatt på de administrative sakene. Jeg 
ønsker dere alle et godt Drott og Hærmestermøte i beste Broderånd. Tusen 
takk for oppmerksomheten! 

 

 

 
Gode Ordenssøstre og Brødre

Juletiden er en tid som jeg føler kommer tidligere hvert år, jeg kunne 
godt tenke meg at vi snudde på dette og holdt oss til desember det går 
allikevel fort til neste jul igjen, men slik er det og intet å gjøre noe med, 
når det er sagt så er det en tid hvor vi minnes på de vi har mistet både i 
Losjesammenheng og privat, vi har ingen å miste og vi blir minnet på at 
livet er en tidsbegrenset gave. 
Vi Søstre skal snart ha årets julemøte og det er alltid en veldig hyggelig 
kveld med tradisjoner og god julestemning i noen av Losjene kommer 
jammen nissen også.
Når året er omme så er det tid for heving til 3 Grad i Losje XIII Steinkjer, det gleder jeg meg 
veldig til det er alltid veldig hyggelig og høytidelig å utføre de handlinger som hører med til 
dette, og da er de endelig voksne og kan gjøre alle de gjøremål som er i vår Orden selv.
Kjære alle Søstre og Brødre la oss alle vise omsorg og kjærlighet til våre familier og venner 
samt vise nestekjærlighet til dem som trenger det mest, vis at du bryr deg.
Med dette ønsker jeg alle på vegne av Landslosjens Råd en riktig Gledelig Jul og et Godt 
Nytt År.

Med Søsterlig hilsen

Vibeke M Helland, Landspresident

LANDSPRESIDENTENS JULEHILSEN
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Valkyrjedamer fra Moss og Brødre fra Losje VII Moss m/ledsagere på tur til «Moskusens rike» 
på Kongsvold, fra  28 september til avreise etter frokost 1 oktober 2017

Første gruppe ankom Kongsvold med tog torsdag 28 september. Den 
andre gruppa ankom fredag 29 september med tog og bil. Da hadde 
første gruppe allerede gjort seg kjent i området rundt Kongsvold, med 
fottur i området, ”sågar” to turer har det kommet meg for øre. 
Nå var vi til sammen 24 personer og alle samlet til en herlig 3 retters 
meny, som smakte fortreffelig.  Deretter en trivelig aften, som seg ” hør 
og bør ”, når vi er på tur. 

Lørdag ble den store omvisningsdagen med tur 
til Eysteins Kyrkja  på Hjerkinn med foredrag av 
tidligere Prest og nå leder for Pilegrimsleden  fra 
Otta til Trondheim: Hans – Jacob Dahl og det 
første han fortalte var at Eysteins Kyrkja var en 
ung kirke. Bygd i en vifteplan ( Betong ) 1969 
i Dovre kommune, med arkitektur fra fjellene 
på Dovrefjell. Snøhetta er spesiell med sine 
tager, når den beskues fra lang avstand. Det var 
kjent fra Aslak Bolts jordebok, at det lå en kirke på Hjerkinn i middelalderen. Kirka er åpen, som 
pilegrimskirke i sommer måneder. 
Han tok tak i historien om Eysteins Kyrkja som går helt tilbake fra  1100 -tallet. Historien forteller 
at det var Øystein I Magnusson, sønn av Kong Magnus III Berrføtt: og ble selv Konge sammen 
med halvbrødrene Sigurd Jorsalfare og Olav Magnusson, som har gitt navn til KYRKJA. ( Må ikke 
forvekslet med Erkebiskop Eystein )
Broren Olav døde tidlig, og etter at Sigurd kom hjem fra sin ferd til Jerusalem og Miklagard, delte de 
to brødrene styret av landet, ved å bytte på  å oppholde seg nord og sør i landet.
Mens broren Sigurd var på reise til Det Hellige Land, utviste Øystein stor aktivitet som riksbygger.
Fra Øysteins virksomhet kjennes det til at han grunnla kloster, kirker og anla fjellstue på Dovre. 
Videre bygget han havner som Agdenes ( i dag kjent som Kong Øysteins havn )   

Nå tok foredragsholder og hoppet litt lenger tilbake i historien og tok for seg fjellfolket ( JOTNER 
) og fortellingen om Harald Hårfagre som først ble kalt ( Dovrefostre ) Tilnavnet ” Dovrefoster” 
kommer av at han etter en sagntradisjon  skulle ha blitt oppfostret hos et troll som het Dovre, men som 
kan tolkes som Odin selv.   

Videre tok foredragsholder for seg: Allerede på 1100 – tallet, lot Kong Eystein anlegge sælehus for 
ferdafolk på veien over Dovre, slik at de kunne få mat, drikke og en seng for natten. Sælehus lå på 
Fokstugu – Hjerkinn – Kongsvold. Det var tidligere en dagsmarsj imellom hver fjellstue og da var 
været tatt med. Dårlig vær på fjellet tar tid å gå i.
Pilegrimsleden som foredragsholder tok for seg var Oslo til Nidaros også kalt Gudbrandsdalsleden, 
643 KM og 32 DAGER , som også er den lengste  Pilegrimsleden i Norge og var hovedveien til 
Trondheim, ( NIDAROS ) i middelalderen . 
Han fortalte også at Kristin Lavransdatter var nevnt i Sigrid Undset sine bøker der hun vandret over 
Dovre. Hun la ut på en tung botsvandring, til Olavs grav for å legge ned krans der.   
Etter et fantastisk foredrag av Hans – Jacob Dahl som ga oss masse nyttig lærdom om Kyrkja – 
Dovrefjell og den gamle veien ( Leden ) over fjellet,
var det vår tur til ta fatt på den Gamle Kongeveien over Hjerkinnhø til  Kongsvold. 
Det var noe bratt i starten og etter den første rasten, flatet fjellet ut og vi nærmet oss toppen på

PÅ TUR TIL «MOSKUSENS RIKE» 
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Kongeveien. Selv om det var overskyet fikk vi en fin følelse av å være på over 1200 meters høyde 
ved å beskue naturen rundt Dovrefjell og Folldal, samt nedover Vårstigen og inn i Trøndelag. Det var 
fortsatt farger i fjellet og det gledet oss. 
En må ikke glemme de små kose rastene og ”sågar” stor rastene med medbrakt matpakke og kaffe og 
noe ”kose avec’”, som seg hør og bør, når det går lett nedover.
Det var også noen som benyttet anledningen å ta turen opp til Viewpoint Snøhetta og der kom de på 
Moskus, de fantastiske dyrene som holder til på Dovre i sammen med Villreinflokken under Snøhetta.   
Kom tilbake til Kongsvold ut på ettermiddagen. Noen spiste lett suppe ved ankomst og  andre roet seg 
ned i påvente av kveldens kulinariske 4 retters Kongsvoldsmeny , som besto av noe av det beste fjellet 
kan by på. 
En meny det sto respekt av , samt vin som passet til rettene for de som ønsket det.
Søndag ble dagen med oppbrudd og lang frokost -  med togtur og bil tilbake til Moss. Vi fikk oppleve 
en fantastisk lang weekend på Kongsvold og Dovrefjell. Og foredraget til Hans – Jacob  Dahl, av en 
sådan kunnskapsrik forteller, brente seg fast. Det var Moskus å se, på vei til opp til VIEWPOINT  som 
ligger på Tverfjellet.     

Broder Allan Verner Wold
Losje VII Moss

ORDENENS HOVEDOPPGAVER

Enhver Broder som ferdes i våre Ridderhaller blir «bombardert» 
med synsinntrykk og svært mye av det som åpenbarer seg fortones 
merkelig og fremmedartet. Ritualene og Symbolene presenterer 
seg som mektige og bærer preg av gammel, historisk opprinnelse. I 
den forbindelse er det viktig å påpeke at alle de elementene som er 
en betingelse for at en Ridderorden som R.H.K. skal fungere etter 
intensjonene må tas på største alvor og seriøsitet. 
En av ordenens hovedoppgaver er å skape medmenneskelige 
relasjoner og foredling   gjennom bearbeidelse av de rituelle og 
symbolske budskap. Disse budskap er ofte skjult og derfor ikke 
tilgjengelige for de som ikke er innviet i Ordenen Riddere av det 

Hvite Kors. Likevel er de synlige for alle og enhver som ferdes i hjemmene til de nevnte Riddere. 
Deler av vår viktigste veileder, Charteret, henger godt synlige i disse hjem og skaper stor nyskjerrighet 
og undring for de uinnviede. Dette utsnittet av charteret pryder vår Ordens Certifikat, som til deles alle 
som blir slått til Riddere. For ordens skyld, det er ikke meningen at dette Certifikat skal gjemmes bort i 
en skuff. Tvert i mot skal det vises frem med stolthet fordi man skal jo være en formidler av den ideelle 
lærdom som høstes under Ordenens paraply og en ambassadør for det etiske miljø som er fremtredende 
i alle våre Losjer. 
Charterbildet inneholder informasjon om Ordenens opprinnelse og  formål og er derfor en viktig 
veileder i vårt arbeid med oss selv og vår streben etter å etterleve de etiske retningslinjer som er 
fremtredende i i vårt Ordensarbeid. Dette vakre bildet er meget stimulerende og kommer med vektige 
hint om hvordan vi skal leve våre liv i harmoni med alle våre Brødre og øvrige medmennesker. Den 
vesle familien er i den forbindelse meget viktig og har en stor symbolsk verdi og mening. Renselse, 
Rettferd og Seier er her stikkord. 
Utenfor Ridderhallen og i dette bladet kan man ikke komme nærmere inn på dette men la dette være 
en spore og oppfordring til å se nøye på dette mystiske bildet slik at det blir, for den enkelte Broder og 
Søster, den veileder det er ment å være.      
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ÅRSAKEN TIL REFORMASJONEN 
Det er i år 500 år siden begynnelsen av reformasjonen i datidens Danmark/Norge. Her er litt av 
årsaken til innføringen av Luthers protestantiske lære og den evangeliske- lutherske lære som 
ble offentlig religion og dermed slutt på katolisismen. I 2017 er de to religionene gode venner, og 
i Norge er det full religionsfrihet.

Vidar Lunde (tekst)

For 500 år siden hadde Den romersk 
katolske kirke dårlig med likvide midler med 
tanke på blant annet å fortsette byggingen 
av den enorme Peterskirken i Vatikanet/
Roma. Avlatshandelen ble igangsatt som en 
inntektskilde der de troende kunne betale seg 
fri fra sine synder. Et kjent uttrykk fra dem 
som solgte avlatsbrev: «Når pengene i kista 
klinger, da sjelen ut av skjærsilden springer». 
Med andre ord slapp troende å tenke på en 
evig fortapelse i «mørke» når de hadde betalt 
seg fri for synder i levende live. 

Martin Luther
Det er ingen hemmelighet at det var fra øverste 
hold i Vatikanet at avlatshandelen ble planlagt. 
En ide og gjeninnførelse som fikk større følger 

enn pavekirken trolig hadde forestilt seg. For 50 år etter pave Alexander VI  og andre paver, kom 
augustinermunken og professoren i bibelteologi Martin Luther «på banen». Han reagerte kraftig på 
avlatshandelen og 31. oktober 1517 slo han opp 95 teser (setninger) mot avlatshandelen på kirkedøren 
i sin hjemby Wittenberg hvor han blant annet foreleste ved byens universitet. Godtroende trodde 
Luther at han gjorde paven en tjeneste ved å informere om dette.

Riksdagen i Worms
Luther ble bannlyst for det han hadde igangsatt. Til slutt ble han innkalt til Riksdagen i tyske Worms 
for sitt religiøst oppvigleri og motstand mot avlatshandelen. Riksdagen fant sted i 1521. Et sted mange 
av Europas konger og keisere var samlet. Også den norsk/danske kongen Christian III var til stede. 
Han fant mye religiøs fornuft i det Luther fremsatte i sin forsvarstale mot avlatshandelen. 

Dømt fredløs
Flertallet av de tilstedeværende konger og keisere dømte 
Martin Luther som fredløs, noe som innebar at hvem 
som helst kunne drepe ham. Men Luther rømte fra byen 
før domsavsigelsen og fikk via venner tilflukt på borgen 
Wartburg hvor han blant annet oversatte Det nye testamentet 
til tysk. 

Protestantismen
Den dansk-norske kongen Christian III som var tilstede ved 
Riksdagen, hadde fått muligheten til å snakke personlig med 
Luther. Hans tanker og beslutning endte med at Norge/Danmark ble protestantisk i 1536. Det endte 
med at samtlige katolske prester og embetsverk ble utvist. Det vil si at fra 1536 innførte Norge og 
Danmark den lutherske-evangeliske retningen som fremdeles er rådende i Norge.
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Den salige Hosanna Andreasi ble født den 17. januar 1449 i Carbonarola i provinsen Mantova i 
regionen Lombardia i Nord-Italia. Hun døde 18. juni 1505 bare 56 år gammel. 

Hosanna var datter av den rike patrisieren Nicola Andreasi og hans hustru Agnese Gonzaga, som var 
i slekt med de regjerende hertugene av Mantova. Hosanna var eldst i en stor søskenflokk. Noen av  
hennes søsken skulle være under hennes omsorg resten av hennes liv.Hun opplevde visjoner fra tidlig 
barndom, men holdt disse erfaringene for seg selv. Da hun som seksåring gikk alene langs elva Po, så 
hun en engel, og senere møtte hun Jesusbarnet som bar et kors og en tornekrone. Han fortalte henne 
at han hadde en spesiell kjærlighet til barn og renhet. Hun ble så imponert at hun straks viet sitt liv til 
Gud og søkte om opptak i flere klostre, men ble avvist over alt på grunn av sin unge alder.

Bønn og bot 
Hosanna tilbrakte lange timer i bønn og bot og gikk ofte i en tilstand av transe, som fikk hennes forel-
dre til å bli bekymret for at hun led av epilepsi. Hun tryglet sin far om å la henne få lære å lese slik at 
hun kunne be tidebønnene. Han avslo hennes ønske, for det var bortkastet for en kvinne som var for-
ventet å bare oppdra en familie, og han argumenterte med at lærdom var vanskelig for kvinner. Hosan-
na kunne ikke forklare hvorfor hun ønsket å lære det, for hun kunne ikke avsløre sine planer for faren.
Da hun var 14 år og visste at faren drev og arrangerte et ekteskap for henne, gikk hun i hemmelighet til 
dominikanerkirken og mottok drakten til en dominikanernovise. (Det vil si at hun var under opplæring 
til å bli nonne). Da hun kom hjem i sin dominikanerinnedrakt, forklarte hun faren at hun hadde 
avlagt et løfte og måtte bære den inntil hun hadde oppfylt sitt løfte. Hennes fromme far aksepterte 
forklaringen en stund. Men etter hvert som månedene gikk, begynte han å mistenke hva som hadde 
skjedd. Han hadde allerede nektet henne tillatelse til å tre inn i klosteret, og han var ikke fornøyd 
med at hun skulle forsøke å leve som «tertiar» i hans hjem. Men til slutt smeltet farens hjerte og han 
tillot Hosanna å fortsette sine rutiner med bønn, bot og nestekjærlighet resten av livet. Hun avla sitt 
nonneløfte ca. mars i 1464 (15 år gammel), men gikk ikke inn i kloster og forble  novise (opplæring til 
å bli nonne).

I de fattiges tjeneste
Etter foreldrenes tidlige død brukte Hosanna sin store formue i de fattiges tjeneste. Hun fortsatte å bo i 
Andreasi-palasset og ta seg av sine brødre og deres familier. Hennes andaktsøvelser ble utført så privat 
som mulig i en ånd av stor tilbakeholdenhet og ydmykhet. Hennes hus ble et senter for folk som ønsket 
å diskutere åndelige spørsmål, for de trengende og de syke, for de velstående og de fornemme. Det 
blir sagt at hun i likhet med den hellige Katarina av Siena lærte å lese på mirakuløst vis. En dag hun 
så et stykke papir med to ord på, sa hun: «Disse ordene er Jesus og Maria». Fra da av kunne hun lese 
alt som var forbundet med åndelige spørsmål. Ved samme slags nåde lærte hun også å skrive. Det kan 
også være at hun lærte å lese og skrive ved at hun lærte av sine brødre.

Mystiske erfaringer
Hosanna hadde mange mystiske erfaringer som det finnes bevis for. I en alder av 18 år hadde hun en 
visjon hvor Jomfru Maria gjorde henne til en Kristi brud, og Kristus satte en ring på hennes finger. 
Hun sa at hun alltid kunne føle den, selv om den forble usynlig for andre. I en alder av 28 år mottok 
Hosanna i 1477 sårmerket i Jesu side, forårsaket av en lang nagle. I de neste årene viste flere av de 
hellige sår seg, inkludert tornekronen. Andre så dem bare på onsdager og fredager og i Den stille uke, 
men det synes som om de var synlige for henne og forårsaket både smerte og glede. Hun hadde flere 
visjoner av Kristus som et korsfestet barn. Hennes medtertiarer trodde at hun bløffet eller til og med 
var besatt av djevler, og i en periode led hun under noe som lignet forfølgelse fra dem. Hun prøvde å 

DEN SALIGE HOSANNA ANDREASI AV MANTOVA 
(1449-1505)
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skjule sine religiøse erfaringer for de andre, men visjonene kom uten forvarsel og ofte på ubeleilige 
tidspunkt.

Klok og besluttsom 
På denne tiden følte Hosanna behov for en åndelig rådgiver og ba om å få en med klokskap, tålm-
odighet og forståelse. Hun fant ham under messen da en indre stemme sa til henne: «Det er ham du 
trenger, han som leser messen». Hosanna syntes han var for ung, men da hun møtte ham i skriftestolen 
et par dager senere, forsvant all tvil. Hennes «åndelige samtaler» ble nedtegnet av en nær venn, og de 
er fortsatt bevart.

Hosanna var en ledende kraft i samfunnslivet i Mantova, og grev Fredrik aktet henne høyt. Da han dro 
i krigen i Toscana i 1478, sendte han bud etter henne og ba henne ta ansvaret for hertuginnen og deres 
seks barn mens han var borte. Hun fortsatte å bo i Andreasi-palasset og ta seg av sin egen familie, 
men tilbrakte mye tid i hertugpalasset. Hun ser også ut til i praksis å skjøtte hertugens embete som 
byens hersker, og hun tok mange kloke beslutninger til tross for sin ungdom og mangel på erfaring. Da 
hertugen kom tilbake, konsulterte han henne ofte. En gang da hun hadde reist til Milano under press fra 
sine dominikanske overordnede, skrev han og tryglet henne om å komme tilbake. Hele hertugfamilien 
betraktet henne som sin nærmeste venn og rådgiver.

Urettferdighet og korrupsjon 
Hosanna Andreasi levde stille og ba ikke om noe for seg selv, men grep ofte inn på vegne av noen i 
nød – en fange eller et offer for urettferdighet. Hun underholdt tiggere og delte ut brød i gatene under 
en hungersnød. Mange mennesker kom til henne for råd og hjelp, og hun avviste dem ikke. Hennes 
brev, som er bevart, forteller om hennes hellige liv, like strukturert som hvilken som helst nonne, om 
hennes bønner og botsøvelser, og om hennes frykt for verden utenfor hennes lukkede krets. Hun var 
forferdet over korrupsjonen i Kirken på den tiden, og dette kan forklare noe av hennes nøling med å bli 
enda tettere identifisert med den.

Hun ba oppriktig for enkeltpersoners og nasjoners frelse. Italia på den tiden var i en tilstand av 
religiøs uro og politisk turbulens, og pavedømmet var sunket ned i vanry. Vi vet fra hennes disippel 
Girolamo da Monte Oliveto at hun leste botspredikanten om «Korsets triumf» i timer som hun stjal fra 
søvnen. Hun fortalte Girolamo at hun hadde bedt tre ganger for pavens frelse. Paven var den tidligere 
beryktede og korrupte spanske kardinalen Rodrigo de Borje som fikk navnet Alexander VI Borgia 
(1492-1503) da han ble valgt. Han kjøpte seg paveembetet ved å bestikke kardinaler som sammen 
med ham var samlet for å stemme frem ny pave. Da han ble valgt til pave, innsatte han blant annet 
en av sine sønner som kardinal for blant annet å «luske rundt i gangene i Vatikanet», lytte til pavens 
motstandere som i verste fall ble tatt livet av.

Hosanna Andreasi dør 
I 1501 avla Hosanna endelig løftene som dominikanertertiar. Hun døde den 18. juni 1505 i Mantova. 
Hertug Frans og hertuginnen var hos henne da hun døde. Hun fikk en strålende begravelse, og familien 
Andreasi ble fritatt for all skatt i tjue år som en anerkjennelse av hennes tjenester for hertugens hus. 
Etter hennes død ble sårmerkene synlige for alle. Det vokste straks frem en folkelig kult.

Hosanna ble gravlagt i kirken San Domenico, men i 1813 ble hennes friske legeme overført 
til katedralen i Mantova, hvor det fortsatt hviler i et krystallskrin under alteret for Vår Frue av 
Rosenkransen. Den dyrebare relikvien vises høytidelig frem tre ganger hvert år: Den 20. juni, når en 
spesiell messe feires til hennes ære, den 1. november, som er Allehelgensdag, og på søndagen etter 11. 
november, når de troende ærer Mantovas skytshelgen.

Siste skritt før helgenkåring 
Allerede kort etter hennes død tillot pave Leo X (1513-21) i 1515 at Hosanna ble æret i bispedømmet 
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Mantova. Hun ble saligkåret (siste skitt før helgenkåringen) den 27. november 1694 ved at hennes kult 
ble stadfestet av pave Innocent XII (1691-1700). Hennes minnedag er dødsdagen 18. juni, men 20. juni 
nevnes også. 

I kunsten fremstilles hun som en dominikanertertiar med tornekrone, omgitt av lysstråler (ikke en 
helgenglorie), en lilje, et sønderbrutt hjerte med et krusifiks som springer frem fra det, med djevelen 
under føttene og to engler, en med en lilje og en med et kors. Hosanna er skytshelgen for skolejenter.
Sommeren 1965 ble hennes relikvier undersøkt i nærvær av visekansleren i den biskoppelige kurie 
i Mantova. Sjefslegen ved anatomisk avdeling på sykehuset i Mantova og to vitner var også med. 
Alle bevitnet at legemet, som er hasselnøttbrunt av farge, er tørket, mørket og rynket av tiden, men er 
fortsatt beundringsverdig godt bevart.

Hvorfor «oppsto» Mantovakorset? 
Nå forstår vi bedre bakgrunnen for Mantovakorset som opprinnelig kommer fra den norditalienske 
byen Mantova. Men det tilkommer flere opplysninger til årsaken til at korset brukes i mange kristne 
land.

Mantovakorset er i mange land et symbol på hva Hosanna Andreasi sto for når det gjelder sin 
ustoppelig hjelpsomhet og fromhet i sitt levende liv. 
Korset står i følge historien for: «Nestekjærlighet og å hjelpe fattige og syke. Likeledes bekjempe 
urettferdighet». Nettopp i trår med hva Hosanna Andreasi sto for. 

Kilde: Wikipedia
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Dei stod paa Stiklestad,
fylka til Strid,
den gamla og so
den nya Tid,
      det, som skulde veksa,
      mot det, som skulde siga,
      det, som skulde falla,
      mot det, som skulde stiga.

So drog dei Sverdi
i sama Stund,
den bjarte Kong Olav
og den graa Tore Hund.
      Og Herropet dunde,
      so Jordi ho dirra,
      og Spjoti dei suste,
      og Pilarne svirra.

Men so er det sagt,
at ein gasta Kar,
Tord Foleson, Merket
hans Olav bar.
      Og denne Tord Merkesmann,
      honom me minnast,
      solenge i Noreg
      Merkesmenn finnast.

Daa Tord han kjende,
han Banasaar fekk,
der fram i Striden
med Merket han gjekk,
      daa støyrde han Stongi
      so hardt han kunde,
      i Bakken ned,
      fyrr han seig innunde.

Og gamla Soga,
ho segjer so,
at Tord han stupa,
men Merket det stod.
      Og soleis maa enno
      Mannen gjera,
      skal Framgangs-Merke
      i Noreg han bera.

Mannen kann siga;
men Merket det maa
i Noreg si Jord
som paa Stiklestad staa.
      Og det er det stora,
      og det er det glupa,
      at Merket det stend,
      um Mannen han stupa.

Tord Foleson
Av Per Sivle
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LIVETS GRUNNLOV
Gode Ordensbrødre, vi er på så mange måter heldige som bor i et fredelig land der de aller fleste har 
det godt. De fleste av oss trenger ikke tenke på de to nederste nivåene i Maslows behovspyramide. I 
toppen av pyramiden kommer (selvrealisering). For å komme dit må vi ha trygghet, føle tilhørighet og 

annerkjennelse.
Losje arbeidet gir oss muligheten til 
å utvikle oss i de øverste nivåene på 
pyramiden.
På 200-års dagen for NRGESRIGES 
GRUNDLOV, la årets 17. Mai taler i 
Kopervik, Trygve Sørvaag, frem et forslag 
til «LIVETS GRUNNLOV» - en huskeliste 
til folk flest om gode leveregler.
Sørvaag hadde tatt utgangspunkt i en 
undersøkelse om hva døende mennesker 
angret mest på å ikke ha gjort i løpet av 
livet. Underveis i prosessen har han blant 
annet søkt råd hos en munk, en filosof og 
fungerende biskop i Oslo.

I likhet med Grunnloven, består «Livets Grunnlov» av 11 forslag. Disse er ment som et tips i hvordan 
man kan leve et liv man ikke angrer på:

1: Vær tro mot deg selv og ikke lev det livet andre forventer av deg.
2: Grip livet med begge hender og ikke vent med å leve.
3: Bli flinkere til å utrykke følelsene dine og ikke vent til det er for sent.
4: Gjør andre glad og bli selv glad.
5: Vær glad i deg selv og vær takknemlig for den du er og det du har.
6: Forvent mindre, unngå skuffelser og bli lykkeligere.
7: Hold kontakt med venner og familie. Det beriker og utfordrer.
8: Velg å se det positive i ting og ikke let etter problemer.
9: Den beste måten å fylle livet med mening, er å leve det så godt du kan og fylle dagene med 
hobbyer, venner og egne interesser.
10: Sett av tid til stillhet og refleksjoner. Det gir deg en indre ro.
11: Ta en revisjon av livet. Prioriter de og det som virkelig er viktig for deg.

Ved håndsopprekning vedtok så den store forsamlingen «Livets Grunnlov», ordfører Aase Simonsen 
signerte den, og folk stilte seg i kø for å skrive under.
Sørvaag håper at «Livets Grunnlov» kan bli en tankevekker for mange i en tid preget av karrierejag og 
tidsklemme. – Dersom jeg kan bidra til at noen bruker grunnlovsjubileet til å tenke gjennom livet sitt, 
så har jeg oppnådd mye med bare det, sier han. – Det er snakk om enkle ting som vi gjerne har hørt 
før og som stikker dypt. Dette kommer ikke fra meg, men fra mennesker som har studert hva som er 
viktig i livet. Det er tunge meninger som ligger bak, og enkle setninger som kommer ut av det.
Mine Brødre. Måtte vi alle ta med oss denne «Livets Grunnlov» og søke å praktisere den i vårt daglige 
Losje arbeide.

Jeg ønsker dere alle en God Jul og måtte 2018 ble et godt og rikt Losje år.

MBH
Hilberg Ramstad
Losje St.Olav XX - Haugesund
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FELLESMØTE FOR LOSJENE I TELEMARK OG 
VESTFOLD
Tekst: Ivar Sørensen

Et godt besøkt Fellesmøte for St.Olavlosjene VIII Larvik, IX Tønsberg, X Skien og XI 
Sandefjord ble avviklet i Skien den 18.10.2017.

Alle Losjene var representert og det ble et riktig flott og innholdsrikt Losjemøte, inkludert flotte 
sangopplevelser. Med så høystemt sang føler en virkelig at dette er givende i et godt og inkluderende 
fellesskap.

Fellesmøtene mellom Losjene i Telemark og Vestfold er avholdt to ganger i året en del år nå. Det 
er liten tvil om at dette er et gode for alle våre losjer i regionen. Det har bidratt til bedre og enklere 
kontakt med medbrødrene i de andre losjene og samtidig er alle sikret noen «høydepunkter» i løpet av 
året, til inspirasjon og ny glød for både eldre og yngre Brødre.

Aktverdige Storstattholder, Ivar Sørensen, forestod overrekkelse av 25-års Hederstegn til Broder 
Fredrik Helland fra Losje X Skien, en Broder som gjennom mange år har hatt et meget høyt 
engasjement i vår Orden og som han karakteriserte som en ekte entusiast for både små og store 
oppgaver.

Ved Brodermåltidet var det også god stemning og ikke minst en ny, flott sangopplevelse med 
Ordenssangen. Med særdeles god mat, inkludert tilslørte bondepiker til dessert, tror jeg alle var 
fornøyd med arrangementet.

På bildet ser vi fra venstre mot høyre:
Storstattholder Ivar Sørensen, Jubilant Broder Fredrik Helland og Drott i Losje St.Olav X Skien Bjørn Inge Haraldsen.
Foto: Odd Caspersen



LOSJETREFF I PUERTO RICO
1. november

Igjen var klimaflyktningene fra RHK samlet til en hyggelig  stund her nede i varmen.
Denne gangen var vi på en  ny møteplass, Olas Lokas.  Her var det meget hyggelig, god mat og koselig 
plass. Vi var ikke mer enn 3 Losjebrødre og 1 Valkyrjesøster. Alle med sine respektive. Vi hadde et 
trivelig møte og ser fram til neste møte, forhåpentlig med noen flere.

Bjørn Aker

Fra venstre:
Gunnar Andersen IX, Reidulf Hansen VII,
Bjørn Aker VII. (Foto: Wenche Aker)
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Fra venstre: Wenche Aker Valkyrjen X Moss, Reidulf Hansen Losje Vll Moss, Anita Rud Valkyrjen X Moss, Bjørn Aker 
Losje Vll Moss, Jan Olav Olsen Losje  XII Bergen,  Alf Johan Lorentzen Losje XII Bergen, John Helge Olsen Losje XXII 
Stiklestad , Arne Skive Losje XXII Stiklestad,
Øivind Hagen Losje XXVII Drøbak, Gunnar Andersen Losje Vlll Tønsberg var ikke tilstede da bildet ble tatt.

LOSJETREFF I PUERTO RICO
15. november

Igjen var vi samlet til en hyggelig stund på Olas Locas. Det var 
16 som  møtte opp. Praten gikk livlig og alle koste seg.

Bjørn Aker

Her var det meget hyggelig, god mat og 
koselig plass.

Møtedager for 
resten av vinteren

2018:
Januar:10, 24
Februar: 7, 21.
Mars: 7, 21.

Husk at vi har endret 
tidspunktet til kl. 14:00.

Kontaktperson høsten: 
Bjørn Aker, 
0047 95135302, 
bj.aker@online.no
Kontaktperson våren: 
Vidar Lunde 
0047 95751676, 
lunde.vidar@gmail.com
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Fra venstre Arne Høyås. Harald Boehlke. 

OPPTAK 2.GRAD OKT. OPPTAGELSE I 
VALKYRIELOSJE X

Camilla Jeanette 1. grad

TORSTEIN JYHNE 70 ÅR
24. september 2017 fylte Torstein Jyhne 70 år.

Torstein ble tatt opp i Ordenen 17. september 1997, altså for bare 20 år siden. På disse 20 årene har 
Torstein hatt en mengde verv og medlem i flere komiteer. De siste årene har han vært Prelat i Viken og 
samtidig Drott i Losje II. Dagen ble feiret på Grand Canaria med familien, kone og datter. Min kone 
Wenche og jeg var så heldige å bli invitert til en veldig hyggelig lunch på en restaurant i Patalavaca. 

Bjørn Aker

Fra venstre:
Linn Therese , Torstein, Gunn, Bjørn og Wenche. Bilde: 
Wenche Aker



18 St. Olavposten 3/2017

RIKSLOSJEMØTE I TØNSBERG 
22. OG 23. september

Bak fra venstre: 1. Stormarskalk Øystein Andersson, Storstattholder Ivar Sørensen, Storseglbevarer Fred Edgar Thobiassen 
og 2. Stormarskalk Gunnar Torp.
Foran fra venstre: Storkantor Roar Svendsen, Storårmann Svein Gaarder, Storkommandør Per Støyva, Storprelat Knut 
Olav Sunde og Storvokter Edgar Brentebråten.

Vidar Lunde (tekst og alle bilder)

Den nest siste lørdagen i september var det stor stas i Norges eldste by. Ikke bare hadde Hovedlosjen 
og Storkollegiet hatt møte dagen før, men lørdag 23. september ble i alt 40 Brødre, representert 
fra samtlige PLO’er i RHK, oppgradert til 9. Grad. Det ble mye «husker du og takk for sist». 
Flere fikk også nytt bekjentskap med Brødre rundt om i Norge. Det seremonielle ble avsluttet med 
Brodermåltidet. Et måltid hvor Senatsmedlemmene, Storkollegiet, andre oppgraderte og ikke minst de 
40 oppgraderte i 9. Grad deltok. Bortsett fra deltakelse på Rikstinget, er det sjelden så mange Brødre er 
samlet til bords og synger «Brodersangen». 
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SLIK FIKK JULENISSEN NAVNET SITT
Julen nærmer seg, og eventyrskikkelsen julenissen er snart like sentral som budskapet om Jesu fødsel. 
Men hvordan oppsto nissenavnet? Leser du videre, får du vite at nissefar har sin bakgrunn fra den tyrk-
iske helgenen St. Nicolas som ble til Santa Claus. 

Vidar Lunde (tekst)

I år 280 ble det født en gutt i tyrkiske Xanthos. Guttens foreldre var både vel-
stående og velgjørende. Faren og moren hans hadde vært gift i årevis, og nesten 
gitt opp å få en arving da lykken smilte til paret da moren Anna fødte en sønn. 
Hennes bror – Nicolas, var byens biskop og hva var mer naturlig enn å oppkalle 
broren som hadde bedt så mye, for at søsteren skulle føde en sønn. 

Foreldrene dør
Lille Nicolas vokste opp med store materielle goder rundt seg. I tillegg var han 
omgitt av lærere som ga han en skolegang få andre jevnaldrende hadde mulighet 

til. I tidlig alder utdannet han seg til prest. Kort tid etter døde begge foreldrene av pest. Nikolas arvet en stor for-
mue som han i hemmelighet ga han bort til de fattige. Historien forteller at foreldrenes død satte preg på Nicolas 
som forandret sitt forhold til materielle goder. 

Nicolas blir biskop
Nicolas onkel, biskop og navnebror, bygget et kloster der den yngre Nicolas ble innsatt som abbed. Noen år 
senere døde onkelen og Nicolas ble valgt til byens biskop for et bispedømme han raskt satte i en mye bedre for-
fatning. Legendene forteller at Nicolas også utførte mirakler og ikke tilegnet seg jordisk godt, tvert i mot, ga han 
det meste bort til trengende. 

Forfølgelse og død
Da den romerske keiseren Galerius Maximinus igangsatte kristendomsforfølgelse ca. 310, ble Nicolas feng-
slet, torturert og mishandlet. Men han overlevde og da den kristne romerske keiser Konstantin innkalte til det 
berømte kirkemøtet i Nikea i 325, var Nicolas en av deltakerne. Han døde ca. 349, rundt 70 år gammel. Hans 
levninger ble til slutt satt ned i italienske Bari under (kirken) Basilika di San Nicola.

Helgen
Allerede i levende livet, ble Nicolas omtalt som helgen, men det var først lenge etter hans død det ble formali-
sert. Det ble anlagt flere kirker og klostre i Nicolas sitt navn hvor pilegrimer strømmet til. Flere2 hundre år etter 
at Nicolas var død, ble St. Nicolasbasilikaen bygget i Konstantinopel. Den første kirken i Roma ble bygget i 
Nicolas sitt navn i det 9. århundret. Denne kirken lå i nærheten av et fengsel hvor kirkens geistlige var pålagt å 
gi fangene sjelesorg. St. Nicolas ble derfor regnet som fangenes fremste vernehelgen.

Julenissenavnet
Det hevdes at 2000 europeiske kirker er viet i St. Nicolas sitt navn. Han skal 
også være en av de mest populære helgener ved siden av jomfru Maria og 
Jesu apostler. Historien sier at St. Nicolas fødselsdato er 6. desember. På 
grunn av hans store omsorgshjerte, gavmildhet og alltid var et «ja-menne-
ske» feires hans fødselsdag med at barn får gaver. Dette ga forretningsfolk 
inspirasjon til Julenissen. I mange land identifiseres julenissen med navnet til 
Nicolas. I Nederland ble navnet til Sinterklaas som ble til Santa Claus da for-
retningsstanden i de engelsktalende landene omformet navnet til «udødelige» 
Santa Claus.

I mange kirker står det statuer av biskop St. Nicolas. I alt 2000 kirker bærer navnet etter 
denne ydmyke og velmenende mannen som hadde et stort hjerte for fattige og fanger.

Navnet til helgenen St. Nicolas ble etter over tusen år omgjort til 
den engelske eventyrfiguren Santa Claus som i Norge ble til Julenissen.
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EN HEDERSMANN TRER TILBAKE
Vår kjære Broder Thore Johannes Kirkevold fylte 80 år den 6. april. Dagen før ble jubilanten 
feiret på Broder Thores «hjemmebane» i Losje IX, Tønsberg hvor han har hatt utallige verv i 
vår Losje. Men den 14. oktober overlot han vervet som Første Ærverdige og Opplyste Ridder 
(FÆOR) til sin arvtaker Broder Tormod Fjære.

Vidar Lunde (tekst og alle foto)

Lang fartstid
Da Broder Thore var 31 år gammel ble han tatt opp i 1. Grad i 
Losje IX Tønsberg, men det stoppet ikke der. Da han den 8. mars 
2003 ble oppgradert til 33. Grad, hadde han 35 år bak seg i RHK. 
Bare unntaksvis hadde Broder Thore skoftet et Losjemøte. Ju-
bilanten har fartet landet rundt for å fremme vår kjære Losje, og 
Embeter har det også blitt mange av på den guttaktige og lærde 
Broderen som nesten aldri har brukt ordet «nei» i Losjesammen-
heng. Han ble installert som Jarl i Losje IX, Tønsberg i 1976, 
Drott i samme Losje fra 1978 – 82, Riks Skald fra 1984 – 86, 
Riks Jarl 1986 – 90, Riks Drott 1994 – 98, Riks Seremonimester 
fra 1992 – 2002,  Hærmester i PLO Kaupang fra 2007 – 08. 

Trer tilbake
I 2014 ble Broder Thore Kirkevold val-
gt som Første Ærverdige og Opplyste Rid-
der. Et verv han hadde til 14. oktober da 
han på møte i PLO Kaupang i Tønsberg, 
overlot Senatsvervet til Broder Tormod 
Fjære som ble installert av «Første Fader 
av Norden» Even Granlund. Nå er Broder 
Thore «bare» vanlig Losjebror, men sprer 
fortsatt kunnskap og holdninger til dem 
han kommer i kontakt med. Den 11. mars 
2018 har Broder Thore Kirkevold vært Losjebror i 50 år. 

Storkommandøren takket
Storkommandør Per Støyva hadde tatt turen fra Voss til Tønsberg for å kaste 
glans over denne spesielle dagen for Broder Thore. Broder Storkommandør 
holdt en fin takketale der han blant mange superlativer sa det samme som alle 

som kjenner Broder Thore ville sagt: «Du har gjort en fantastisk jobb for RHK på en fin og ryddig og 
diplomatisk måte».

Roligere dager
Broder Thore trapper nå ned noe av sin aktivitet i vår Orden. Trolig blir nok hans kjære kone og føl-
gesvenn gjennom livet, Anne-Lise glad for å få litt oftere hjelp i hagen i deres hyggelig hjem på øya 
Føynland, i Nøtterøy kommune. 

Sykdom
Broder Thore har vært alvorlig syk og operert, men med sitt optimistiske sinnelag er dette en utfor-
dring «gutten fra Sem» tok på strak arm. I følge kirurgene på Ullevål sykehus er Broder Thore frisk-
meldt. Og som «humoristen» selv uttrykker det: «I fremtiden blir det mindre med poteter og mer salat 
og grønnsaker». 

Den 14. oktober overlot Broder Thore 
Kirkevold (t.v.) lederansvaret for 
RHKs Senat til Broder Tormod Fjære 
fra Losje VIII (8) Larvik. Han ble 
dermed Losjens nye «Første Ærver-
dige Opplyste Ridder» (FÆOR). Den 
høytidelige og stemningsfulle sere-
monien ble ledet av «Første Fader av 
Norden» Evan Granlund.  

«Første Fader av Norden» 
Even Granlund ledet 
det seremonielle på en 
høytidelig og korrekt måte 
da RHK fikk innsatt ny 
Første Ærverdige Ridder.
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Broder Thore Kirkevold har vært over alt 
hvor det er RHK-losjer og har ofte hatt 
en finger med i «spillet» i sin kjære Losje 
hvor han snart har vært medlem  i 40 år. 
Han gleder seg fortsatt til alle Losjemøter.

STORKOMMANDØRENS TALE VED 
INNSETTING AV FÆOR
Høyst Ærede Hærmester, Høye Drotter

Ærverdige og Ærede Riddere

og Gode Ordensbrødre

Avløsning og innsetting av Losjens «Første Ærverdige og Opplyste Ridde»

Jeg vil først få takke Høyst ærede Hærmester og hans Embetsverk i PLO 
Kaupang for fin innføring og for et meget vel gjennomført Losjemøte. 
I tillegg skal jeg hilse forsamlingen fra alle mine Embetsmenn i 
Storkollegiet.

Det er alltid godt å kjenne den «ro og harmoni» som hersker i våre 
Losjesaler under våre møter, den «Ro og Harmoni» føler jeg også var 
til stede her i Tønsberg, i mitt første besøk som Storkommandør i PLO 
Kaupang. 

Denne ro og harmoni er også blandet med et visst vemod, da vi i dette møtet har bevitnet avløsing 
av vår «Første Ærverdige og Opplyste Ridder» Broder Thore Johannes Kirkevold som har bedt om 
avløsning, Broder Thore Johannes er en Ordens Broder vi trygt kan kalle en bauta i vår Orden. 

Broder Tore Johannes Kirkevold ble tatt opp i vår Orden RHK i Losje IX Tønsberg den 11. mars i 
1968. Da var jeg akkurat fylt 10 år!

Broder Thore Johannes har i sitt snart 50-årige Ordensliv innehatt Embeter i egen Losje, Losje IX 
Tønsberg, både som Jarl og Drott i flere perioder. Ved Rikstinget i 1984 ble Broder Thore Johannes 
valgt inn som Embetsmann i vårt øverste ledelsesapparat i Rikslosjen, hvor Broder Thore Johanns har 

Storkommandør Per Støyva 
kom helt fra Voss til Tønsberg, 

for å overvære skifte av 
FÆOR. Han takket Broder 

Thore Kirkevold for gjennom 
mange tiår å ha gjort en 

kjempejobb i RHK.
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Med Broderlig Hilsen

Ordenen Riddere av det Hvite Kors
I Norden

Per Støyva 
Storkommandør

hatt Embete både som Riks Skald, Riksjarl, Riksdrott og Riks Seremonimester i en lang rekke år.

I PLO Kaupang har Broder Thore Johannes hatt Embete som Hærmester fra 1 mars 2007 til 28. februar 
2009. 

Det er således en ekte senior som i dag blir avløst. Jeg vil på vegne av Storkollegiet, meg selv og hele 
Losjelandet, fra hjertet få takke deg for den enorme innsats du har lagt ned for vår Orden i snart 50 år. 
Du har satt tydelige merke etter deg, merker som vil være til glede for vår Orden i all fremtid. Tusen 
takk for Innsatsen Kjære Broder.

Det er heller ingen lettvekter som overtar den viktige rollen som Ordenen RHKs Første Ærverdige og 
Opplyste Ridder, nemlig Broder Tormod Fjære. Han ble tatt opp som medlem i vår Orden og i Losje 
VIII den 22 januar i 1976, det var en god måned før jeg fikk mitt første sertifikat til bil som 18 åring. 

Broder Tormod ble første gang Embetsmann i egen Losje i 1981 og frem til 1993 tjente han Losje VIII 
i mange forskjellige Embeter, herunder Jarl og Drott. På Rikstinget i 1994 ble Broder Tormod valg 
inn som Embetsmann i Rikslosjen, hvor han gjorde tjeneste som Rikslosje Indre vakt, 1 og 2. Riks 
Skutilsvein og Riks Lendermann frem til 2002. 

I 2003 ble Broder Tormod valgt til Hærmester i Hovedlosjen, for å sørge for at sammenføyningen av 
våre høyere kapiteler som skulle jobbe i Gradene 1 til 30, skulle la seg gjøre. Denne jobben sluttførte 
han på beste måte, dog ikke uten sverdslag, men som sagt, han fikk det til. Noe det står stor respekt 
av, og som alle våre Ordensbrødre i dag burde takke han for. Broder Tormod satt i dette Embetet til vi 
fikk en Rikslosje, og RHK fikk sin første Storkommandør Ærverdige Ridder Leif Aker som ble satt 
inn på Rikstinget den 28. februar 2012. Samme dag ble Broder Tormod valgt som Leder for RHKs 
Konstitusjonskomite og satt som leder for Konstitusjonskomiteen frem til Rikstinget på Steinkjer i 
2017.

Jeg er derfor hundre prosent sikker på at vår nye Første Ærverdige og Opplyste Ridder definitivt 
innehar den tyngde, kunnskap og klokskap som skal til for å besette, - og betjene dette viktige embetet 
i vår Orden. 

Jeg vil på vegne av Ordenen RHK, mine Embetsmenn i Storkollegiet, og meg selv, få ønske deg 
hjertelig til lykke med dagen, og med ditt arbeid som RHK sin Første Ærverdige og Opplyste Ridder. 
Jeg og mine Embetsmenn i Storkollegiet ser virkelig frem til å samarbeide med deg i fremtiden til 
beste for vår Orden og våre Ordensbrødre.
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Ærverdige Ridder Knut O. Ingvoldstad rundet 
95 år 9.september, og holdt åpent hus for sine 
Ordensbrødre. Han er vel vår ivrigste og mest 
trofaste Broder, og vi i Losje XVIII er stolte over å 
ha han i våre rekker. En Broder som er et forbilde 
for oss alle. Gratulere kjære Knut!

RUNDE ÅR

FRA ÅREMÅLSDAGEN OG 
ETTERMØTE I LOSJE V 
FREDRIKSTAD 

Knut Olsen fikk blomster av drott.

22. november 2017

Etterpå var det hyggelig samvær.
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FELLESMØTE FOR TRØNDELAGSLOSJENE OG 
MARKERING AV LOSJE XXII STIKLESTADS 
30. ÅREMÅLSDAG 2. SEPTEMBER 2017
Fellesmøte mellom Trøndelagslosjene ble avholdt i Losje St. Olav XXII Stiklestad sine 
møtelokaler på Levanger. Det deltok mange Brødre fra de andre Trøndelagslosjene, deriblant 
Drott Øystein Haavik i Losje XIX Trondheim og Hærmester i PLO Trøndelagen Arne Karlsen.
I tillegg deltok Broder Harald Rønningen fra Losje X Skien.
Vi var også beæret med besøk av Ordenens Storkommandør Per Støyva sammen med 
Storkantor Roar Svendsen og Storsegelbevarer Fred Edgar Thobiassen.

Under Losjemøtet ble Brødrene Bjørn Tore Andås, Losje XIX Trondheim og Klaus Myran, Losje XXII 
Stiklestad tildelt 25 års Hederstegn av Storkommandør Per Støyva.

I anledning av Åremålsdagen var også ledsagere invitert, og de ankom Losjehuset sammen med 
Losjebrødrene. Her ble de ønsket velkommen av to av våre Losjebrødre, som sørget for at de hadde 
tilgang til snitter, kaker og forfriskninger mens Losjemøtet pågikk.

Etter Losjemøtet fikk også ledsagerne adgang til en nedrigget Ridderhall. 
Straks etter ankom en for anledningen innleid «Olav Haraldsson», ledsaget av fire våpenføre menn. 
Han fremførte en prolog, som for øvrig ble publisert i dette bladet i 2004.
I tillegg fikk vi høre nydelig sang av to meget dyktige lokale aktører, Jeanette Hoseth, akkompagnert 
av Steffen Flasnes på piano. 
I etterkant orienterte Broder Arne Skive nærmere om vår Orden, og om mulighetene til å bli medlem i 
vår Damelosje Valkyrien.

Markeringen av Åremålsdagen ble holdt i form av en Festbankett på Thon Backlund Hotell på 
Levanger, der det ble servert en femretters
gourmetmiddag bestående av kun lokale råvarer. Som drikke inngikk en øl-pakke fra en anerkjent lokal 
produsent.
Ved ankomst ble det servert en aperitiff, før vi benket oss ved bordene.

Kveldens Toastmaster var Broder Per Tore Vågø fra vår Losje.
Det var 70 personer til bords.
I forkant av serveringen fikk vi en interessant innføring i lokal ølbrygging av representanten fra 
produsenten, med spesielt fokus på de varianter av øl som vi senere skulle bli servert.
Under Festbanketten fikk Brødrene Bjørn Tore Andås og Klaus Myran overrakt blomster i forbindelse 
med at de hadde blitt tildelt Ordenens 25 års Hederstegn.
Sistnevnte holdt også tale til damene.

Før desserten var det lagt inn en underholdningssekvens med sang av Jeanette Hoseth, nå sammen med 
enn annen dyktig lokal aktør, Tore B. Granås, som også sang og akkompagnerte på gitar. 
Et flott innslag som holdt et høyt nivå.

Et så omfattende måltid må nødvendigvis ta noe tid, og kvelden nærmet seg midnatt før Hærmester 
Arne Karlsen kunne takke for maten.
Losje XXII Stiklestad vil takke alle Brødre som var til stede, og gjorde dette til et stilfullt fellesmøte, 
og alle ledsagerne som bidro til en minnerik 30-årsmarkering.
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Kake for 
Åremålsdagen.

Noen av 
våre blide 
ledsagere.

Jeanette Hoseth 
underholder.

Olav 
Haraldsson 
/Lars B. 
Hallem 
fremfører 
prolog.

Vi er klare for å 
sette oss til bords.

Storkommandør Per Støyva. Blomster for 25 års medlemsskap til Klaus Myran og 
Bjørn Tore Andås. 
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FJORTEN OPPGRADERINGER DEN 14.
Vidar Lunde (tekst og alle foto)

Det var folksomt i Losjelokalene i Norges eldste by, Tønsberg, lørdag den 14. oktober da 14 Brødre 
Riddere i PLO Kaupang ble oppgradert. Det vakte litt stolthet fra «talerstolen» til Hærmester Sigmund 
Bell Rysst da han summerte opp at hele åtte Brødre Riddere hadde studert seg frem til 14. grad. I Losje 
X Skien arbeides det godt, for av de 14 kom seks fra «Ibsenbyen». Fra Losje IX Tønsberg var tallet 
fem, fra Losje XI Sandefjord to Brødre Riddere og fra Losje XXIV Arendal hadde Drott Brynjulf 
Tveråmo tatt turen nordøstover for å delta på denne flotte og minnerike feiringen.

Senhøstes ble hele 14 Brødre i PLO Kaupang 
tatt opp i 14. Grad. 

Bak fra venstre: Broder Helge Dyngen (Losje 
X Skien), Broder Vidar Nilsen (Losje XI San-
defjord), Broder Per Willy Lolland (Losje XI 

Sandefjord), Broder Einar Johansen (Losje IX 
Tønsberg) og Broder Trond Presterød (Los-
je IX Tønsberg). Foran fra venstre: Broder 

Øystein Eilertsen (Losje IX Tønsberg), Drott 
Losje XXIV Arendal Broder Brynjulf Tveråmo, 

Hærmester i PLO Kaupang Sigmund Bell Rysst 
og Broder Hans Jørgen Marthiniussen (Losje 

IX Tønsberg).

Nye 6. Grads Brødre i PLO Kaupang. Fra venstre: Broder Heljar 
Kvandal (Losje X Skien), Hærmester i PLO Kaupang Sigmund Bell Rysst 
og Broder Roger Åshol (Losje X Skien).

Navn på nye 4. Grads Brødre i PLO Kaupang. Fra 
venstre Broder Steinar Halvorsen (Losje IX Tønsberg), 
Broder Trond Thoresen (Losje X Skien), Broder Steinar 
Hotvedt (Losje X Skien) og Broder Ben Tony Aarhus 
(Losje X Skien).
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GODE ORDENSBRØDRE OG ORDENSSØSTRE
Hjelp oss med stoff til ST. Olav Posten 

Redaksjonskomiteen og ansvarlig Redaktør for vårt medlemsorgan St. Olav Posten ønsker selvsagt å 
lage et så godt magasin som mulig til glede for våre Ordensbrødre og Ordenssøstre.
For at dette skal skje er vi avhengig av at alle våre Losjer sender inn stoff til vårt magasin. 
Her kan det være alt fra gode innlegg i Losjen til referat fra hyggelige møter og fester, eller sammendrag 
fra Turer som er gjennomført av 1 eller flere Ordensbrødre eller Ordenssøstre. Legg gjerne også med 
bilder eller illustrasjoner, det gjør seg i et magasin
Det eneste krav Redaksjonen stiller, er at stoffet har almen interesse for alle våre Ordensbrødre og 
Ordenssøstre. Vårt håp er at hele Losjelandet etter hvert vet og benytte vårt organ til å fortelle litt om sin 
Losjes virksomhet. 

Vår adresse for mottak av stoff er : rhkposten@losje.org 

Med Broderlig hilsen  
Per Støyva 
Storkommandør – Ansvarlig redaktør for ST. Olav Posten 
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FORFREMMELSE FOR NYE RIDDERE
Et minneverdig forfremmelsesmøte for nye Riddere i Losje St. Olav X Skien

Tekst: Ivar Sørensen

Lørdag 18.februar 2017 ble en meget minnerik dag med hele 7 Brødre som ble forfremmet til 3.grad 
i vår Orden, Riddergraden. Det ble en meget høytidelig og fin opplevelse for alle som var tilstede. Alt 
ble gjennomført på en verdig og stilfull måte. Brødrene som ble forfremmet denne dagen var: Bjørn 
Tore Elstad, Knut Halfdan Jørgensen, Jo Inge Larsen, Svein Inge Nikolaisen, Atle Erik Skogen, Jan 
Ivar Slåttedalen og Trond Karsten Aasulfsen.

Losje St. Olav X Skien har de siste årene fått mange nye medlemmer og har valgt å ta dagtid på 
lørdager til hjelp for forfremmelser til 3.grad, men aldri for så mange som denne gangen. Slike møter 
tar lang tid, men blir nok minner for livet for de som deltar. Vi avsluttet det hele med et velfortjent og 
hyggelig Brodermåltid.

På bildet ser vi fra venstre mot høyre:
Knut Halfdan Jørgensen, Atle Erik Skogen, Svein Inge Nikolaisen, Jo Inge Larsen, Drott Bjørn Inge Haraldsen, Trond 
Karsten Aasulfsen, Bjørn Tore Elstad og Jan Ivar Slåttedalen.
Fotograf: Helge Dyngen
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LOSJEMØTE I LOSJE VALKYRJEN VI  
TIL ORDENEN RIDDERE AV DET HVITE KORS
Tekst og bilder av
Søster Wenche

28 Valkyrjesøstre var samlet på møte 11. oktober. Vi var 8 Søstre fra Losje X som også kom.
Det er alltid hyggelig å dra på besøk til hverandre.

På ettermøtet var vi samlet i salongen der viseadministrerende direktør for avdeling for psykisk 
helsevern og somatikk på Sykehuset Østfold Kalnes, Irene Dahl Andersen
holdt et fint foredrag. Hun snakket om “ Helt menneske og helhetlig behandling. Utviklingen, 
ambisjoner og muligheter innen psykisk helsevern.” Vi fikk høre om hvor farlig det er når ingen bryr 
seg med eller om hverandre. De fleste som er syke kan en ikke se det på. De som ikke kunne ta vare 
på seg selv her i Østfold ble sendt som pasient til Veum ved Fredrikstad. Denne institusjonen ble bygd 
for 100 stk. men det kunne være 400 der. Veum ble lagt ned og alt flyttet til det nye sykehuset på 
Kalnes. På Veum kunne det være innesperring, overgrep, tvang og makt. Mye mystikk, fordommer 
og oppbevaring. Det var ikke lett å jobbe der for de ansatte. Ikke lett for noen. Nå får pasientene god 
helsetjeneste, åpenhet og  blir godt ivaretatt. Det er fokus på det livet de skal leve. Det vises respekt og 
verdighet.
Heldigvis er vi kommet mye lenger i dag.
Et fint foredrag som vakte følelsene frem for oss som var tilstede.

Rådet i Losje Valkyrjen VI

Fra venstre: Gry H. Andersson 
(Søster Vakthavende), Mona 
Grønberg (Søster Kasserer), Tove 
Myrvold (Søster Visepresident), 
Aud Ingvild Odsbu (Verdige 
President), Elisabeth Teien  (Søster 
Rådsfrue), Gro Hansen  (Søster 
Sekretær), Brit Lislerud (vikarierende 
Søster Marsjall da Søster Reidun 
Rasmussen ikke var tilstede).

Foredragsholder : 
Irene Dahl Andersen

Fra venstre. Gro Haugerud Losje X, Else 
Marit Marberg Losje VI og 
Jeanette Bach Mikkelsen Losje X



Nye Brødre

Nye Brødre fra forrige nr fram til 29 . november 2017
        

Etternavn Fornavn Losje

Gunnestad Stian Hovet Losje St.Olav X Skien
Haug Erik Losje St.Olav X Skien
Ostad Egil Losje St.Olav XXV Steinkjer
Gravlie Kristian Losje St.Olav VII Moss
Johansen Geir Arne Losje St.Olav VII Moss
Olsen Karsten Andre Gjelsvik Losje St.Olav VII Moss
Sundstrøm Åge Losje St.Olav VII Moss
Helgeland Rune Losje St.Olav XIII Hønefoss
Killingstad Hans Petter Losje St.Olav XIII Hønefoss
Kristiansen Jan Willy Losje St.Olav XVII Stavanger
Nelson Gary Wayne Losje St.Olav XXVI - Eidsvoll
Lund Christoffer Losje St.Olav XIV Kristiansand
Smith Henrik Earle Losje St.Olav XIV Kristiansand
Vik Jostein Losje St.Olav XVII Stavanger
Johansen Roger Losje St.Olav III Kongsberg
Stokkland Terje Losje St.Olav X Skien
Kaldal Ole-Jonny Losje St.Olav XXVI - Eidsvoll
Pedersen Øyvind Losje St.Olav XXIV Arendal
Stoveland Jørn Magne Losje St.Olav XXIV Arendal
Baltzersen Ivar Losje St.Olav XXVII Drøbak
Frykberg Stein Gunvald Losje St.Olav I Drammen
Kyvik Anders Losje St.Olav VII Moss
Marken Stig Magne Losje St.Olav XXII Stiklestad
Stubberud Tore Asmund Losje St.Olav XVI Hamar
Eliassen Einar Losje St.Olav I Drammen
Årthun Simon Losje St.Olav II Oslo
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St . Olavposten, 
c/o Ark-Trykk as, Parkvn . 23, 1405 Langhus
St. Olavposten skal være et bindeledd mellom Ordensbrødre og mellom Valkyriesøstre. Det er Ordenens ledelse, St. 
Olavlosjenes ledelse og Valkyrielosjenes ledelse, samt enkeltbrødre i St. Olavlosjene og enkeltsøstre i Valkyrielosjene 
som gjennom administrative og åndelige innlegg, samt formidling av opplevelser i sosiale samvær skal bidra til større 
forståelse og kunnskap om Ordenen og hverandre over Losjegrensene.

Frist for stoff til neste 
nummer: 1 . februar . 

Neste nummer 
kommer ut i løpet 
av mars 2018 .

Redaksjonen for ST. OLAVPOSTEN:  rhkposten@losje.org 
Ansvarlig redaktør: Storkommandør 
Redaksjonsleder:  Håkon Bach Mikkelsen, Losje VII Moss
                 Arnljot Kristiansen, Losje XXVII Drøbak
                 Jeanette Bach Mikkelsen, Losje X Valkyrien, Moss
 Hærmester PLO Borgar Stein Erik Murud, Losje VI Halden  

Vi lyser fred over deres minne

Brødre som har gått bort
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Avdøde Brødre fra forrige nr  fram til 1 . desember 2017

Etternavn Fornavn Losje  Død dato 

Follesø Ole XII Bergen 09.11.2017

Celius Bjørnar I Drammen 23.09.2017

Borge Leif VIII Larvik 30.08.2017

Dåsvatn Egil XIV Kristiansand 26.08.2017

Bentsen Terje Steffen II Oslo 28.07.2017

Eriksen Viggo Lorang IV Sarpsborg 17.07.2017

Bratteng Knut Ove VII Moss 13.06.2017
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