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Kindered Lodges Association Spring Festival 2019 

Reiserapport ved Nils Himle  
St. Joh.logen Haakon t.d.g. Hjelm 

 
 
Som ved flere tidligere anledninger var også i år norske frimurere representert ved dette halvårlige fellesmøtet 
for speiderloger i England. Denne gangen var det Nicolai Kiær Holter (St. Olaus t.d.t. Roser, Oslo) og Nils 
Himle (Haakon t.d.g. Hjelm, Stord) som tok turen. 
 
Kindered Lodges Association («KLA») er en sammenslutning av britiske loger som er dannet av, eller i stor 
grad består av frimurere som har tilknytning til ungdomsarbeid, hovedsakelig speiderbevegelsen. Ca. 40 aktive 
loger er i dag medlemmer i KLA. I tillegg til de godt over 1000 frimurere som har sin tilknytning til KLA 
gjennom sin moderloge, er det omlag 150 brødre rundt om i verden som er individuelle medlemmer – for tiden 
8 nordmenn. 
 
Årets «Spring Festival» fant sted lørdag 13. april i Nottingham, med Walesby Forest Lodge No 9674 som 
vertskap. Etter et par timer med tog ut fra London ankom vi Nottingham i god tid til å bli litt kjent i byen og å 
lokalisere møtestedet. Det var fortsatt rikelig med tid til møtestart og vi gikk for å nyte lokale forfriskninger. 
 
Arrangementet ble avholdt i Nottingham Masonic Hall. Et staselig bygg som er møtested for i underkant av 40 
av de totalt ca. 90 «Craft Lodges» (tilsvarende våre Johannesloger) som er organisert under Nottinghamshire 
provinsialloge. 
 
I årets «Spring Festival» i KLA deltok det ca 180 brødre og inviterte speidere. Provincialmester ble ført inn i 
logen, og møtet ble deretter åpnet på ritualmessig måte i 1.grad. Deltakende loger hilste Ordførende Mester. 
Som de eneste utenlandske besøkende gjorde vi det samme, og ble hilst varmt velkommen.  
Etter et kort rituelt møte ble deretter logen formelt avsluttet, og speiderne ble invitert inn for å delta i dagens 
foredrag og instruksjoner.                
 

Provinsialmester ble ført inn i prosesjon                                                                                                                                 
Foto: Paul A. Neal, Walesby Lodge  

 
Dagens vertslosje, Walesby Forest Lodge 9674, ble etablert i 1998 av brødre med tilknytning til speiderarbeidet 
i regionen. En betydelig del av logens innsamlede midler er donert til Walesby Forest Scout Campsite. Dagens 
hovedforedrag var knyttet til dette prosjektet, et permanent aktivitetssenter for speiding og annen virksomhet 
innrettet mot unge mennesker. Foredraget hadde tittelen «Acorns to Oaks», og gjennom ord og bilder fikk vi 
følge Walesby Forest Scout Campsite sin historie gjennom årene fra 1938 fram til i dag, og om hvorledes  
senteret i perioden har utviklet seg fra en liten eikenøtt til et kraftfullt eiketre.  

Walesby logebanner 
Foto: Grand Lodge Nottinghamshire website 
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Møtets øvrige instruksjon bestod i en samtale med broder Tony Harvey omkring temaet Speiding og Frimureri. 
I 2012 ga broder Tony ut boka “Scouting and Freemasonry: two parallel organisations?” Interessen for dette 
tema er stor, ikke minst i Storbritannia der speiderbevegelsen ble stiftet i 1907. Blant annet diskuteres det stadig 
i hvor stor grad stifteren av speiderbevegelsen (Lord Baden-Powell) og hans nærmeste medarbeidere var 
påvirket av frimureriske tanker og verdigrunnlag. Det ble tid for spørsmål, svar og refleksjoner. Dette temaet 
har også lenge vært gjenstand for refleksjon blant norske frimurere med speiderbakgrunn, og på 
frimurerseminaret i anledning speiderlandsleiren i Stavanger i 2013 var broder Tony gjest og holdt en 
instruksjon om dette temaet. Broder Tony ble for øvrig på KLA-møtet nå i Nottingham tildelt det britiske 
speiderforbundets utmerkelse «Silver Acon», som gis som erkjennelse for minst 20 år med spesiell og dedikert 
innsats innenfor speiderarbeid.  
 
Før taffelet ble det mulighet til å nyte forfriskninger  
og å knytte nye kontakter med våre logebrødre i 
Storbritannia. De spesielt innbudte gjestene – en 
kontingent med unge speidere fra Nottighamshire  
krets som skal delta i årets verdensspeiderleir (Jamboree)  
i USA til sommeren – hadde en stand der de presenterte 
sine planer og forventninger til leiren. Ikke veldig 
overraskende profilerte de seg selv som «The Robin 
Hooders».  
 
De samme speiderne var også til stede under 
presentasjonene i logesalen.                 Intervju med Tony Harvey 
            Foto: Paul A. Neal, Walesby Lodge 
 
Brødre og gjester ble kalt til taffel, og på samme vis som her hjemme ble det rikelig anledning til gode samtaler 
og å utveksle mer formelle hilsener. Som besøkende fra Norge takket vi vertslogen for broderlig gjestfrihet og 
et godt møte, med en plakett som ble overrakt logens Ordførende Mester. Speiderne som skulle til Jamboreen i 
USA bistod med servering, og det ble avholdt et lotteri der det under taffelet innkom 1000 pund som ble 
overrakt til «The Robin Hooders» til støtte for deres Jamboree-deltagelse. Det var mange store smil da gaven 
ble overrakt.  
 

 
Speiderne mottar økonomisk støtte til sin jamboree-deltagelse   Ordførende Mester i vertslogen takkes     

          av de to norske deltagerne 
 

 
Taffelet ble avsluttet med den britiske speiderbønnen («The Scout Hymn»), og 
frimurernes avslutningsord:  «Happy to meet,  Sorry to part, Happy to meet again». 
 
Og -- muligheten for igjen å møtes kommer allerede til høsten: dato for  
KLA Autumn Festival er lørdag 19. oktober 2019. Vertskapet vil være  
«Be Prepared Lodge No.9845» og møtet holdes i Berkshire Masonic Centre i 
Sindlesham, som ligger en kort togtur vest for London. Kanskje kan vi stille opp 
med en større norsk gruppe ved den anledningen? 
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Freemasons’ Hall, London 

 
KLA-møtet markerte slutten på vårt frimurerbesøk i England, men før vi tok turen til 
Nottingham hadde vi også tid til kunnskapshøsting og deltakelse i et ordinært 
førstegradsmøte i London. Broder Nic Holter besøkte både British Library og 
biblioteket ved Freemasons’ Hall i London for å høste kunnskap om oldtidsgeometri i 
frimureriet. I tillegg til å erverve kunnskap i den alminnelige verden om 
jernbanestasjoner og rutetider for tog til Nottingham, ble det også tid for undertegnede 
til et nytt besøk i museet i Freemasons’ Hall. Museet inneholder en stor samling 
frimureriske gjenstander, alle presentert på en oversiktlig måte og med gode 
forklarende tekster. Det finnes også en interessant separatutstilling der som ble etablert 
i 2017 i anledning 300-års jubileet for organisert frimurervirksomhet i England. 
  
 
Besøk i Io hos Sowest Lodge No.3797 
 
Fredag ettermiddag fikk vi anledning til å delta i et I°- møte i Sowest Lodge No.3797 i en av de mange 
logesalene i Freemasons’ Hall. Vi innfant oss tidlig og fant fram til den den rette logesalen. I forrommet ble det 
god tid til å hilse på logens embedsverk og øvrige brødre. Logene i England er små sammenlignet med våre 
nordiske forhold. Normalt har hver loge bare 4-5 møter i året. Sowest Lodge er i vekst og har i underkant av 40 
medlemmer, hvorav omtrent halvparten deltok i kveldens møte. Etter å ha blitt testet i gradens kunnskaper tok 
vi plass i logen. Kveldens arbeid var opptagelse av en fremmed søkende til frimurer, i tillegg til valg og 
rapportering. Ritualene er annerledes enn de vi kjenner fra det svenske system, men mye er likevel 
gjenkjennelig. Jeg kan ikke gå nærmere inn på dette her, men anbefaler brødre av IIIo og høyere å unne seg et 
besøk i en loge under «United Grand Lodge of England» for å oppleve ritualet og broderskapet. Kommer man 
alene kan man som regel gjøre avtale om et slikt logebesøk ved å ta kontakt med Freemasons’ Hall tidlig 
samme dag. Reiser flere brødre ifølge, skal et logebesøk varsles på forhånd gjennom Utenrikskontoret 
(utenriks@dnfo.no). (Se for øvrig mer detaljert artikkel om dette i Frimurerbladet 1-2019). 
 
Møtet ble avsluttet på rituelt vis og vi samlet oss deretter til taffel og et mer uformelt samvær og gode samtaler. 
 

 
 

Sowest Lodge i London har knapt 40 medlemmer. Her er 27 av dem.  
På møtet 12. april deltok 22 av brødrene. 

Foto: Logens website 
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