
Hilsen fra Ordenens Stormester 

Det er en stor glede for meg, som Ordenens Stormester, å kunne 
ønske  
Gran Canaria St. Johannes Frimurergruppe  hjertelig og broderlig 
til lykke med 25-årsdagen og jubileet. 

Ordenens oppgave hva angår medlemmenes foredlingsarbeid er å 
tilføre det enkelte medlem kunnskaper i "Den Kongelige Kunst", 
nærmere bestemt kunnskap om de menneskelige idealer, kunnskap 
om hva som bør være målet for den enkeltes arbeid med seg selv, og 
kunnskap om hvordan han gjennom langsiktig arbeid kan nærme seg 
dette målet. Hvorvidt det enkelte medlem faktisk tilegner seg og 
anvender kunnskapen kan bare det enkelte medlem selv svare for. 
Helt fra stiftelsesdatoen har embedsmenn og brødre i  
frimurergruppen virkelig arbeidet med sikte på brødrenes 
foredlingsarbeid. 

Denne frimurergruppen er vår Ordens sydligste utpost og dere går 
inn for å gjøre gruppen kjent både ved hjelp av dem som har besøkt 
dere, og gjennom små, opplysende artikler i flest mulig frimurerblad. 
På denne måten vil mange norske frimurere få vite om dere. 

I lys av dette er det med respekt og beundring jeg konstaterer at 
frimurergruppens brødre har forvaltet sin 25-årige arv, slik at 
jubilanten fremstår som eksponent for noe av det fineste i frimureriet:  
Edelt brodersinn og inspirerende atmosfære. Dette er noe som ikke 
kan vedtas, men som utvikler seg gjennom brødrenes gjensidige 
trang til å skape og vedlikeholde en atmosfære som gjør at man 
trives. 

Med alle gode ønsker for fremtiden 

TORE EVENSEN 
Ordenens Stormester	
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Hilsen	fra	OM	i	St.	Olaus	til		den	hvide	Leopard		
Bjørn	Frang	

	

Leoparden ønsker med dette å gratulere Gran Canaria St. 
Johannes Frimurergruppe  
med 25-års jubileumet.   

Det dere gjør for brødre som enten bor eller besøker Gran 
Canaria er viden kjent.  Brødre melder tilbake om inkludering 
i Gruppen, og om det gode miljøet de inviteres inn i.  Dere har 
også rukket å bli så kjent, at brødre som besøker deres gode 
og varme øy  gjerne orienterer seg om hvordan man skal få 
kontakt og kunne delta i deres forskjellige arrangementer. 

Dette er til ære både for dere og for frimureriet i sin 
alminnelighet.  Det er flott å erfare at det budskapet vi 
befordrer er så sterkt at medlemmene også føler tildragning i 
både pensjonist- og ferie sammenheng - og at dere er gode 
formidlere av dette.Fra Leopardens side er det godt å bli 
orientert om de gode erfaringer som brødre som besøker dere 
bringer videre. 

Vi ønsker dere alt godt i framtiden, og bidrar gjerne sterkere 
til i vår alles søken etter sannhet og lys i framtiden. 

Med broderlig hilsen 
Bjørn Frang Ordførende Mester 
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Hilsen	fra	Leder	Torbjørn	Wilhelmsen	 
 
25 år med frimurerisk arbeid på Gran Canaria 

Gratulerer med dagen, mine brødre og alle besøkende venner 
av Gran Canaria Frimurergruppe. 

Jeg vil i denne stund minnes med stor takknemlighet de første 
brødre som 19.2.1988 ble enige om å sende søknad til Den 
Norske Store Landsloge og be om tillatelse til å stifte en 
frimurergruppe på Gran Canaria. Disse var: Svein Michelsen, 
Harald  Marelius Haug, Gunnar Andreas Osa og Johan 
Henrik Hansen, som på vegne av brødrene sendte søknaden. 
Hva som skjedde videre er godt beskrevet i Jubileumsskriftet. 
Det er nå 5 år siden siste feiring, og det er med stor glede at 
jeg kan skrive at frimurergruppa har vokset og styrket sitt 
embetsverk i denne perioden. 

Jeg vil rette en spesiell takk til de embetsmenn som har fungert 
de siste 6 årene under min ledelse, og spesielt til mine 
nærmeste rådgivere, dere har alle utvist en stor iver og 
arbeidsvilje i utførelsen av deres plikter. Kameratskapet har 
vært stort, og har vært en avgjørende faktor til at vi har lykkes. 

En annen faktor har vært våre lørdagstreff med damer. Dette 
må kunne kalles en suksess. Kameratskapet og trivselsfaktoren 
har fått et løft gjennom disse treffene. Treffene har også vært 
en god reklame for oss i forhold til de besøkende brødrene, 
som møter opp med sine respektive, og forteller hjemme om 
hvor hyggelig vi har det. 
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Men vi må ta med oss  -  og minnes de ord som vår nye OSM 
Tore Evensen skriver til oss, om «trivsel» i sin kronikk i 
januar 2013: 

«I vår diskusjon om trivsel, må vi hele tiden ha med oss 
at vi skal relatere begrepet til en Orden, en 
institusjonsform som i utgangspunktet er forskjellig i 
forhold til sosialt fellesskap i andre sammenslutninger. 
Vi må derfor, i vår iver etter å skape trivsel, ikke gå på 
akkord med forhold som er fundamentale for Ordenen 
som sådan.» 

Dette må vi være oppmerksom på, og om ikke, regner jeg med 
at vår selvjustis vil gripe inn og regulere dette. 

Som avslutning vil jeg takke Leopardens tidligere Ordførende 
Mestre Tor Ole Kjellevand og Leif Jan Bjørnson som gjennom 
sine velvalgte, oppmuntrende og veiledende ord har inspirert 
meg og embetsverket til å yte vårt beste. En stor takk også til 
sekretariatet med Jan Gustav Stenhagen i spissen, som alltid 
har vært vennlig og hjelpsom når vi har hatt behov for det. 

Kjære brødre. Frimurergruppas etablering her på Gran 
Canaria har vært viktig og riktig, det er tiden, oppmøtet og 
vår aktivitet et bevis på. Vi er blitt et viktig ledd i broderkjeden, 
og siden starten er det avlyst bare ett møte, og det var pga 
OSM Syver Hagens død.  Dette viser styrke og samhold! 

Torbjørn Wilhelmsen 
Leder 
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Hilsen	fra	OBr	i	Costa	del		Sol	St.	Johannes	
Broderforening 

 

Kjære brødre på Kanariøyene! 

Utlendighet både gleder og smerter. Solen skinner, knærne 
bøyes og strekkes som nysmurte nav, og eventyrlysten bobler 
og koker. Allikevel lengter en etter besøk av venner og familie, 
og kanskje til og med etter en tur på ski.  

Kulturen og språket er fremmed, og en viss grad av isolasjon 
kan ikke skyves under en stol. Et samvær med brødre og hva 
det innebærer er et viktig tilskudd for vårt indre, og danner 
også ofte et grunnlag for samvær utenfor losjen. 

På 25 år har gruppen på Gran Canaria gledet mange  -  både 
fra nært og fjernt, og har rukket å få en plass på 
frimurerkartet  -  et sted hvor den søkende kan komme. 

Brødrene på Solkysten ønsker dere «feliz 25 cumpleanos».  

Vennlig og broderlig hilsen 
Jens Næsgaard 
Ordførende Broder 
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Hilsen	fra	OBr	i	Costa	Blanca	St.	Johannes	
Broderforening 

Costa Blanca St. Johannes Broderforening gratulerer og 
ønsker lykke til med 25-års jubileet 
for frimurerisk virksomhet på Gran Canaria.  
Vi ønsker frimurergruppen alt godt i fortsettelsen. 
  
  
Med Broderlig hilsen 
Costa Blanca St. Johannes 
Broderforening! 
  
V/ VOB 
  
Anders Sørbø 
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Omtale	av	de	2	siste	lederne		

Vår	leder	Torbjørn	Wilhelmsen 
 

fra Hammerfest kom inn i St. Johanneslogen Ultima Thule i 
Hammerfest i april 1999, og var kantor siste halvår det året. 
Deretter vABB ut våren 2003, og dro så til GC. Her var han 
CM i april og november 2006, hvoretter han var nestleder ut 
2007, og leder fra 2008.  
 
Som ny leder av gruppa ville han prioritere oppgavene med å: 
- styrke embetsverket, ved spesielt å få på plass br T og kantor, 
- styrke gruppas økonomi, 
- fordele arbeidsoppgavene på en inkluderende og 
ansvarliggjørende måte, 
- det skal avholdes taffeltale på hvert møte. 

Dette var store oppgaver som krevet mye jobbing over tid med 
kollegiet. Spesielt er arbeidet med å styrke embetsverket noe 
som krever mye av en leder, et arbeide som aldri stopper opp. 

Torbjørn Wilhelmsen fikk sin VIIIo i 2010.  
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Vår	forrige	leder	Bjørn	Astor	Tønnessen 
	

fra Horten tok mesterbrev som Norges yngste urmaker, 19 år 
gammel.  Han kom inn i Frimurerlogen som 26-åring i St. 
Michael til det lysende Kors i Tønsberg. Senere fungerte han i 
St. Andreaslogen Vestfold, først 1 år som vStB, og så 7 år som 
vCM.  

Han kom til GC i 1997, men ble innkalt til Stamhuset for å få 
sin Xo 11.november samme år. Allerede 4.desember var han 
CM hos oss, og var det i 4 år. I denne perioden hadde vi 
møtene våre i et rom i den katolske kirken, hvor han sto for 
rengjøring, samt opp- og nedrigging. Han overtok som leder i 
februar 2001, og var det ut 2007. Deretter nestleder igjen i 6 år. 
Fram til vårt 25årsjubileum har han da vært leder eller 
nestleder halve tiden! 
Bjørns kunstnersinn, skaperevne,  humør og utrettelige arbeid 
har vært og er en støtte for frimurergruppen. F.eks. laget han 
til vårt 10årsjubileum i 1999 et arbeidsteppe. Det brukes 
fortsatt. Han laget også hele utstyret til vårt arbeidsrom, eller 
sto for innkjøp av det.  
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De	tre	gamle	gutta		
 

Johan Henrik Hansen (f. 3.11.1927) fra Fraternitas i Arendal, er en 
av dem som i 1988 skrev under på søknaden om at vi skulle 
godkjennes som frimurergruppe. Han har vært trofast på møtene, 
tidvis som S, opp gjennom disse 25 årene. 

Gunnulf Tinne (f. 30.6.1926) var ABB da Den gamle Ek på 
Notodden var deputasjonsloge under Humanitas. Han kom inn i 
embetsverket på GC i 1996, og har fungert som T,  som  ABB, og 
som CM. Men primært som S, nærmest uavbrutt fra november 2001 
til sommeren 2011, det vil si til fylte 85 år!  

Hans Gran (f. 6.12.1922) fra Kolbein i Oslo er vår og DNFOs eldste 
fungerende embetsmann.  Under krigen var han med på å starte en 
illegal idrettsfront og var dermed også med i Hjemmefronten.  
Til vårt 20-årsjubileum i 2009 laget Hans en sang på 4 vers som 
synges ved hvert taffel, og han laget 20-årsberetningen vår. 
I februar 2013 ga Hans 200 euro til frimurergruppen til innredning 
av de nye lokalene i restauranten La Marea. Vi kjøpte en ny bibel for 
pengene som erstatning for den gamle, som forøvrig var skrevet med 
gotisk skrift. Bibelen kom i 2012 i ny utgave. Truls Norby fra 
Humanitas sa seg villig til å ordne med innkjøp, og påskrift på 
2.omslagsside om giveren, siden han allikevel skulle komme ned til 
GC og holde foredrag på vårt møte 4.3.2013. Og  på dette møtet ble 
Hans ført frem til alteret, og OB Torbjørn Wilhelmsen ba Hans legge 
bibelen på sin rette plass der. OB takket Hans for gaven på vegne av 
frimurergruppa og de tilstedeværende brødre. 

Han er den som har lengst uavbrutt funksjonstid i vårt embetsverk, 
som ABB, fra julemøtet i 1997 og er det fortsatt! I skrivende stund er 
han også den suverent eldste fungerende ABB i DNFO. 
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Gran	Canarias	historie		
 

Kanariøyene, hva er nå det? Jo, det er en spansk øygruppe på 
28 grader nordlig bredde utenfor Marokko, der det er godt å 
være for nordmenn! Årlig kommer over 10 millioner turister 
hit, og av dem er ca. 460.000 norske. I 2012 foretrakk av dem 
315.000 Gran Canaria, dvs over 6% av den norske befolkning! 

Gamle greske myter omtaler "De saliges øyer" i Hesperidenes 
hage, langt vest i havet. Men han som virkelig satte 
Kanariøyene på kartet var Hanno, sjøfarer og konge av 
fønikernes viktigste by Kartago (i nåværende Tunis), ca 500 år 
f.Kr. Han så at den ene øya hadde et fjell som var hvitt øverst 
(Teide på Tenerife), og en annen hadde store byggverk, og der 
fant de grotter med balsamerte hunder. Det kan være Gran 
Canaria, som ikke betyr Den store Kanariøya, for den er bare 
den 3.største, men hund er canis på latin. 

Da bodde det bare innfødte på Kanariøyene. De er genetisk 
beslektet med berberne i Nord-Afrika. Den romerske 
historikeren Plinius d.e. skrev i år 77 at de kalte seg canarii. 
Og muligens har det har gitt øygruppen navnet. Seler var det 
mye av her, og de ble kalt sjøhunder på latin, romernes språk. 
For Roma slo fønikerne i den siste av de 3 puniske (romerne 
kalte fønikerne for punere) krigene i 146 f.Kr., og overtok 
dermed herredømmet over Kanariøyene. Men da 
Vestromerriket gikk til grunne rundt år 400 gikk Europa inn i 
det mørke tusenåret, og med det kjennskapet til Kanariøyene.  
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Så kom renessansen, som betyr gjenfødelsen, og spanjolene 
gjenoppdaget Kanariøyene på 1400-tallet. Da møtte de noen 
svære hunder på Gran Canaria. På latin blir det kanskje canis 
grande.  

Turisme var i praksis en ukjent næring her, inntil utviklingen 
av flymaskiner kom så langt at man for en overkommelig pris 
kunne fly fra Europa og hit, på 1970-tallet. 
	

Gran	Canaria	St.	Johannes	Frimurergruppes	
historie	
	

Etter hvert slo også noen frimurerbrødre med ledsagere seg 
ned her -  på Solens og Kjærlighetens øy, primært av 
helsemessige grunner. Og brødrene savnet et sted hvor de 
kunne treffe likesinnede! 

Den 19.2.1988 samlet 4 brødre seg. Det var brødrene Svein Z 
Michelsen (IXo, St. Olav til det gyldne Kors på Lillehammer), 
Marelius Haug (Xo, Haakon til de tre Lys i Oslo), Johan 
Henrik Hansen (VIIIo, Fraternitas til de tvende Fyrtaarn i 
Arendal) og Gunnar Andreas Osa (IXo, St. Olaus til de tre 
Søiler i Oslo). De underskrev og sendte en «andragelse» til 
Den Norske Store Landsloge ved OSM om å få danne Gran 
Canaria St. Johannes Frimurergruppe. 

Den 4.3.1988 skrev St. S. Sverre Krokaas til Svein Z. 
Michelsen: "Vi har mottatt brev av 19.2.1988 vedrørende 
andragende om å danne en frimurergruppe på Gran Canaria. I 
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den forbindelse vises til rundskriv nr 8-1979/80 pkt 2 som 
omhandler hvilken loge gruppen eventuelt skal legges 
administrativt. De to andre frimurergruppene i Spania Costa 
Blanca og Costa del Sol er under Den Norske Store Landsloge 
med SMP br. O.Knutrud som kontaktmann i Norge. Vennligst 
send noen ord om dette." 

Og vi refererer fra noen av de 11 punktene i et brev av 
1.5.1988 fra br Svein Z Michelsen til SMP Ola Knutrud:  

"1) Det var i november 1986 at jeg var oppe hos OSM 
Bernhard Paus og St. S. Sverre Krokaas og snakket om 
opprettelse av en Gran Canaria St. Johannes Frimurergruppe, 
siden vi er noen brødre som bor her i vinterhalvåret. 2) Jeg 
fikk med meg LL's rundskriv nr 8-1979 og 4-1984/85.  ....   10) 
Besøk i spansk loge: Br Ingemar Palin er svensk ..  Han har 
invitert oss til den spanske logen i Las Palmas ...  De har en 
frimurerloge i Spania for kristne troende som vi er invitert til, 
og en for gudsfornektere  -  ateister.  Den siste heter Oriente. 
Hvordan stiller LL seg til dette?" 

 Knutrud oversender brevet til Paus som noterer ut for 
punktene 1 og 2: "Ola. Det er vel ikke noe i veien for å gi 
tillatelse. Vi har leder og nestleder. Vil du påta deg ansvaret 
slik som for de andre i Spania? 12/5-88 BP".   Knutrud 
noterer i margen: "Alt ligger vel tilrette for å gi tillatelse   -   
med SMP som kontakt   -   slik som de øvrige på spansk 
område. OK (sign)." Og Paus noterer ut for punkt 10: "Vi har 
forbindelse med Gran Logia de Espana. Det er nå bare 
spørsmål om Las Palmas-logen tilhører denne." 
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I brev av 25.5.1988 meddelte Landslogens Storsekretær Sverre 
Krokaas at OSM Bernhard Paus ga sin tillatelse til dette. Og: 
«Vi ber opplyst dato for stiftelsen, slik at dokument kan 
utferdiges.» Gruppen skulle stå under tilsyn av SMP Ola 
Knutrud. 

Den 10.11.1988 ble det avholdt forberedende møte i 
frimurergruppen. Møtet ble ledet av Svein Michelsen, og 
Harald Haug førte protokollen. Det var 13 brødre til stede.  

Så ble det to møter 1.12. og 15.12.1988 hvor det ble diskutert 
antrekk, ritualer, og program for stiftelsesmøtet. 

Møtet 19.1.1989 ble et stiftelsesmøte. Her møtte Svein 
Michelsen, Harald Haug, Arne Yggeseth, Sjalg Lund, Karl 
Synning, Gunnar Johansen, Erling Moen, Trygve Skinnarland 
og Johan Henrik Hansen. Dessuten møtte Sylfest Grinde fra 
Tenerife, tilsammen 10 brødre. Referatet, ført i pennen av 
Harald Haug, sier: «Svein Michelsen orienterte om skriv fra 
OSM	med godkjennelse av gruppen, og stadfestelse av 
stiftelsesdagen 19.januar. Han refererte videre hilsen fra SMP 
Ola Knutrud, som tilbød all mulig hjelp hvis det var ønskelig, 
og uttrykte begeistring for at ordenens interesser ble ivaretatt.» 

Det ble valgt en ledergruppe: Leder Svein Michelsen, 
nestleder Harald Haug, sekretær Sjalg Lund, skattmester 
Erling Moen og revisor Arne Yggeseth. Kontingenten ble satt 
til 2000 pesetas/år (ca 120 kr). 
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Gruppen kom inn i Matrikkelen, og møtedagene ble 
bekjentgjort i Frimurerbladet. 

Av spesielle begivenheter i startåret nevnes at på møtet 
4.3.1989 fikk vi besøk av provinsialmesteren for Kanariøyene, 
underlagt Gran Logia de Espana, Alberto Cuyas, og den 
svenske OM Ingemar Palin fra loge nr 77 Las Palmas. 

Rapporten fra første arbeidsår viser at det har vært avholdt 12 
gruppemøter, og  -  gruppen var raskt ute med  månedlige 
festlige sammenkomster med damer! 

Svein Michelsen satt som leder ut 1989, og var aktiv helt til 
sin død i 1995. I 1990 var Harald Haug leder og Erling Moen 
nestleder. Gunnar Johansen ledet i årene 1991-94, med 
nestleder Arne Yggeseth, BBr Harald Sveen og Albert Steiro. 
Harald Rogstad var ofte benyttet som taler.  

På møtet 3.11.1994 overtok Lars Storaas som leder, til mars 
2001. Ledergruppen hans besto av nestleder Harald Haug, 
FBB Erik Krogstad,  ABB Albert Steiro, CM Erling Moen. 
Sjalg Lund satt som sekretær for gruppen under de 4 første 
lederne i 12 år. Skattmester var Jacob Gjestvang. I den 
perioden hadde vi også sporadiske besøk av svenske frimurere. 

Landslogen hadde utarbeidet et nytt rituale, som vi fikk i 
november 1994. 

Etter tre år ble det på møtet 4.12.1997 atter litt utskifting: Lars 
Storaas og Erik Krogstad fortsatte som leder og nestleder, 
FBB Gunnulf Tinne, ABB Hans Gran, CM Bjørn Tønnessen, 
S Sjalg Lund og Skm Peder Larsen. 
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Bjørn Tønnessen overtok ledervervet i april 2001, og ledet 
gruppen uten nestleder ut 2006. Gruppen var stabil, med FBB 
Rolf Kind, ABB Hans Gran, CM Ulf Halvorsen/Jens Atteraas 
og S Gunnulf Tinne. Gruppen hadde ikke fast taler, så når det 
ikke var andre tilgjengelige, var Bjørn ressurspersonen. Han 
var leder ut 2007, og gikk da tilbake til nestleder som han var 
ut 2013. 

I 2005 var DNFO inne i en periode med endringer i ritualene, 
og vår Frimurergruppes spesielle rituale ble godkjent  i brev 
av 15.9.2005. I praksis fungerer vi som en broderforening, 
men siden vi f.eks. ikke har mannskap nok til å besette 
vikarposter, er det hensiktsmessig å forbli en frimurergruppe. 
Og vanskelighetene med å få til et komplett embetsverk er 
stadig til stede: Det hendte i perioder at samme broder måtte 
være leder og taler, en annen FBB og S, eller CM og S. Men 
det var bare ett møte som ble avlyst: 5.mars 2001, akkurat i 
overgangen mellom Lars Storaas og Bjørn Tønnessen. Og det 
var ikke pga  embetsverket, men pga OSM Syver Hagens død. 

Torbjørn Wilhelmsen kom inn som CM i april 2006, deretter 
som nestleder, og avløste Bjørn Tønnessen som leder fra og 
med 2008.  

I november 2006 kom det en justering av ritualet: Lystenning 
og slukking skal foregå i stillhet. Og det skal ikke synges i 
broderkjeden. 

Vår 20-årsdag 19.1.2009 ble ledet av Torbjørn Wilhelmsen, 
nestleder Bjørn Tønnessen, FBB Trond Brynhildsen, ABB 
Hans Gran, CM Jens Atteraas og S Gunnulf Tinne.  
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Vi hadde fint besøk av OM Tor Ole Kjellevand i Leoparden, 
som også var aftenens taler. Til stede var også OM Jesus 
Quiroga i den spanske logen Companeros de Silencio, O.Sk.M 
Erik Jondum i Trondhjems Provincialloge, OM Steinar Ravlo i 
Olavslyset i Levanger og OBr Andreas Visted i Costa Blanca 
St. Johannes Broderforening. 

På møtet 7.11.2011 møtte vår OM i St Olaus til den hvide 
Leopard, Leif Jan Bjørnson. Dagen før hadde vi et 
kollegiemøte, hvor embetsverket presenterte seg for OM. 
Bestemmelsen om 75-årsgrensen for embetsmenn ble tatt opp. 
OM mente, som oss, at siden det praktisk talt bare er 
pensjonister som bor her, må vi se bort fra denne regelen. 
Forøvrig hadde vi i 2011 DNFOs eldste fungerende 
embetsmenn, ved ABB Hans Gran (89) og S Gunnulf Tinne 
(86). 

Lederguppen besto ut  2011 av leder Torbjørn Wilhelmsen, 
nestleder Bjørn Tønnessen, FBB Rolf Kind, Trond 
Brynhildsen og Hans Kristian Hals.  ABB Hans Gran av og til 
vekslende med Leif Johan Ingebrigtsen som også ofte var taler. 
Jens Atterås og Arne Spilde gjorde som regel arbeidet som 
CM. Og stabil S var Gunnulf Tinne. Ragnar Holt kom inn som 
taler i februar 2010. 

På kollegiemøtene 21.1. og 28.2.2012 ville Torbjørn 
Wilhelmsen høre hva vi mente om å søke om å få bli 
Broderforening istedet for å fortsette som Frimurergruppe. 
Samtlige mente at vi burde forbli gruppe. 
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Kollegiet ble også bestemt: Både leder Torbjørn Wilhelmsen 
og nestleder Bjørn Tønnessen fortsatte. FBB Rolf Kind, Leif 
Johan Ingebrigtsen og Erling Rognstad, ABB Hans Gran og 
Hans Øistein Lundby, T Ragnar Holt, CM Jens Atteraas, Arne 
Spilde og Marvid Holand. Gunnulf Tinne som hadde vært S 
siden november 2001 ble avløst av Knut Jacob Hem og Rolf 
Aas. Kantor Kurt Peder Pedersen og revisor Nils Heggemsnes.  

 
 

Gran Canaria St. Johannes Frimurergruppe har arbeidet i 25 år 
i et utmerket klima her på 28o nord, utenfor kysten av 
Marokko. Det er bare ca 20 fastboende frimurere her. Men et 
stort innslag av besøkende brødre har vi. Allikevel ønsker vi 
oss flere 

Besøk	til	spanske	loger	på	Gran	Canaria	
 
Forbindelsen til den spanske provinsiallogen Las Palmas har 
vært bra. Som nevnt tidligere, fikk vi allerede i mars 1989 
besøk av den spanske provinsialmesteren for Kanariøyene, 
Alberto Cuyas. Og gruppen besøkte den spanske St. 
Johanneslogen R. L. Andamana no 14 i Las Palmas, hvor 
svensken Ingemar Palin var OM. 

 
Forbindelsen senere døde tilsynelatende hen, inntil Bjørn 
Tønnessen tok opp kontakten i 2001 med svensken Ingemar 
Palin som da var OM i den spanske logen R. L. Afortunada no 
39.  Den 28.04.2001 møtte Bjørn i denne logen i et hotell i 



18	
	

Meloneras, og ble mottatt flott og broderlig.  
 

I 2007 ble det tatt kontakt med en ny loge:  R. L. Companeros 
del Silencios no. 77 i Las Palmas, gjennom Jorge Benitez som 
var medlem der. Jorge inviterte Bjørn og Torbjørn til besøk til 
å delta på møte. Etter dette besøket har mange av 
frimurergruppas brødre jevnlig besøkt denne logen, som 
høsten 2011 flyttet til landsbyen St. Brigida, som ikke ligger  
langt fra Las Palmas. Denne logen har vært og er et meget 
hyggelig bekjentskap, og som vi ønsker å holde kontakt med. 

Provinsiallogen Las Palmas på Tenerife arrangerer hvert år en 
fest med damer. I oktober 2012 deltok Palina og Torbjørn der.  
Det var en flott og stilfull tilstelning, med ca.120 gjester. 
Siden provinsialmesteren og de fleste av hans embedsverk er 
britiske, ble det avviklet med britisk presisjon. 

I 2012 ble Bjørn Tønnessen medlem av R. L. Companeros del 
Silencios no. 77, under Gran Logia de Espana. Logen velger 
ny OM årlig, og den nye var Jorge Benitez. 15.11.2012 
besøkte Bjørn Tønnessen, Hans Kr. Hals og Ragnar Holt 
denne logebygningen, og ble meget godt mottatt. Vi deltok i 
en installasjon av embetsverket i en I¤, men vi så også St. 
Andreas- og Kapitellogerom. Og vi deltok i et felles 
brodermåltid etter møtet. 
 
Trofaste	talere	
Gjennom årene har det vært en kjerne av brødre som har 
vekslet på embetene. Riktignok fikk vi beskjed av OSM i 
november 1989 at det skulle være valg hvert år, men antall 
fastboende brødre var lite, så det ble heller lederens oppgave å 
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søke blant det begrensede antall brødre som var villige til å 
påta seg et embete. Og av og til måtte en og samme person 
utføre flere funksjoner. I starten måtte nestleder og senere 
leder Harald Haug veksle på å være leder og sekretær, Erling 
Moen var taler og skattmester, Sjalg Lund taler og sekretær. 

Å få en taler var ofte spesielt vanskelig, så besøkende brødre 
som man visste skulle komme, ble kontaktet. Eksempelvis var 
det i årene frem til 1999 hele 25 forskjellige talere! Harald 
Rogstad bidro med 10 taler over ni år fra 1991, Erik Krogstad 
med 8 over 6 år fra 1995. Vi nevner de gode brødre Truls 
Norby (tidl. OBr i Telemark St. Andreas Broderforening) med  
5 ganger, ujevnt fordelt helt fra starten i 1989 til i dag! Og 
Sverre Strand (tidl. OBr i Østfold Kapitel Broderforening) 
med 6 ganger over 10 år fra 1995. Men Bjørn Tønnessen er 
alltid tilstedeværende, hittil med 11 taler fra 2002 og senest på 
julemøtet i 2012.  
Fra februar 2010 har Ragnar Holt vært fast taler. 

 

Fremmøtet	gjennom	årene 
 

1988 var et forberedende år med 3 møter før jul, med opp til 
13 brødre til stede. Siden starten 19.1.1989 har vi hatt 6 møter 
per år (januar-februar-mars-april og november-desember), 
unntatt årene 1991-94 med 5 møter. Oppmøtet har økt jevnt 
fra ca 10 til det fra rundt 1998 stabiliserte seg på i 
gjennomsnitt 23 brødre per møte. Det er naturligvis flest 
brødre tilstede når vinteren er kaldest i Norge, altså februar-
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mars, med opptil 45 brr. Og lavest i april når mange er reist 
hjem til påske og snøen snart er borte.  

 

Møtestedene 
 

har variert, men for det meste har vi holdt til på restauranter 
hvor vi har kunnet være for oss selv. Dessverre har vi etter 25 
år fortsatt ikke fått et sted vi eier. Møtene startet i Arguineguin 
på Los Canarios, men vi flyttet straks derfra pga akustikken, 
til La Mar i Arguineguin. La Mar er den nåværende 
Sjømannskirken. Så til restaurant Revoli Playa i Puerto Rico, 
hvor vi med få unntak var ut 1992. Så ga Den katolske 
spanske  kirken i Arguineguin oss gratis husvære i 5,5 år til 
sommeren 1998. Vi var i et siderom som Bjørn Tønnessen 
ryddet og utstyrte som et arbeidsrom for gruppen.  Her måtte 
det gulvvask til før hvert møte, fordi det ellers var barnehage 
der! Og alt utstyret vårt fraktet Bjørn til og fra. Brodermåltidet 
og andre sammenkomster foregikk i Rudi's Bar, som lå nær 
kirken, og brødrene følte at nærheten til kirken var i harmoni 
med virksomheten, og kirkeklokkene skapte en akustisk 
ramme om våre møter. 

Men  -  arbeidsrommet var både upraktisk og tungrodd, så vi 
gikk over til et møtelokale i Hotel Dorado Beach i 
Arguineguin, hvor vi også var i 5,5 år, ut 2003, da hotellet 
skiftet eier. Så ble det vel 9 år i et møtelokale i  underetasjen i 
Hotel Teraza Mar i Puerto Rico. Men det var litt upraktisk å 
reise til Puerto Rico siden de fleste bodde i og rundt 
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Arguineguin, så i februar 2013 flyttet vi til restauranten La 
Marea der, hvor møtelokale og spisesal ligger vegg-i-vegg.  

Bussturene	 
 
Bussturene  startet i 2007, med at vi i mars måned kjørte rundt 
på øya. Først med Anna Norheim og Bjørn Tønnessen som 
guider. Senere med Ole Bye og Bjørn Tønnessen, og i de 
senere årene med CM'ene Jens Atteraas og Arne Spilde.Vi 
sang på bussen, og koste oss på diverse spisesteder med god 
mat og drikke. Og utlodning aht gruppens økonomi. I mars 
2012 tok vår spanske vennskapsloges OM Jorge Benitez oss 
med til Arinaga og til den gamle bydelen Vegueta i Las 
Palmas, og til restauranten Casa Montesdeoca ved Columbus-
museet der. I mars 2013 var det en interessant tur til Galdar, 
hvor vi så på utgravninger etter urinnvånerne.  

Hyggelige	møter	utenom	gruppens	
frimurermøter		
	
 I starten var Svein Michelsens kone Berit en god støtte for 
Frimurergruppen. Ved noen anledninger, blant andre i en av 
nestleder Erik Krogstads taler ved 10årsjubileet 19.1.1999, ble 
hun kalt "Frimurergruppens mor". Hun samlet opplysninger 
om frimurere rundt om på øya, og fikk dem med. Hun tok 
initiativ til månedlige, faste og hyggelige sammenkomster på 
restaurant Revoli Playa i Puerto Rica, «Ladies Festival», hvor 
brødrene møtte med damer. Organiseringen av dette ble etter 
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hvert overtatt av Bjørn Tønnessen og hans kone Kari. Odd 
Veløy underholdt ofte. 

Fra høsten 2009 ble de månedlige "Ladies Festival" erstattet 
med treff mellom frimurere og ledsagere og venner hver 
lørdag kl 12. De første årene på restauranten "Tindaya", og 
etter salget av denne, til restauranten "Sol y Mar" (sol og hav), 
begge på Ancorasenteret i Arguineguin, til februar 2013. Da 
flyttet vi både møtested og lørdagstreff til restauranten "La 
Marea" (tidevannet), også den i Arguinguin. Innholdet på 
disse treffene er god mat og drikke, sanger, diktlesing og gode 
historier. Damene er ivrige bidragsytere. Antall deltakere har 
vært oppe i 60 stk, og vi kaller lørdagstreffene for ukens 
høydepunkt!  

Våpenskjoldet		
	
Landslogens våpenskjold henger på «østveggen» i 
arbeidsrommet vårt. Det er et klenodium, malt av nå avdøde br 
Magne Sagen fra St. Johslogen St. Michael t.d.l. Kors i 
Tønsberg. Han har laget ca 475 våpenskjold, hvorav mange 
henger i Stamhuset. 

Godkjenningsbrevet for bruk av våpenskjoldet i 
arbeidsrommet mottok vi 11.1.1996 fra Den Norske Store 
Landsloge. Det var undertegnet av Landslogens OM som 
også var SMP Syver Hagen. I sluttordet skriver han: "Det er 
mitt håp at dette våpenskjold skal bidra til å styrke 
medlemmenes samhørighet med sin moderloge." 
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GRAN	CANARIA	ST.	JOHANNES	
FRIMURERGRUPPE		I	2013		
 

Første halvdel har vært arbeidsomt. Det 24.årsmøte var 
regulært, med 21 brr til stede, og akkurat det dobbelte i februar.  

Men februar er også karneval! Og på et lørdagstreff i denne 
tiden kler vi oss ut! 

Og i februar flyttet vi både våre møter og lørdagstreff. Møtene 
fra hotell Teraza Mar i Puerto Rico og lørdagstreffene fra 
restaurant Sol y Mar, begge til restauranten La Marea i 
Arguineguin. Der er det også et utmerket møtelokale i 
naborommet, og det første møtet på La Marea gikk av stabelen 
4.mars. Her plasserte Hans Gran den nye bibelen på alteret, og 
gjestetaler Truls Norby fra Humanitas talte for 34 brr. 

Og den faste frimurerturen k til Galdar, som har et stort og 
interessant utgravningsmuseum, som viser urinnvånernes 
levesett. 

Aprilmøtet var som som vanlig det dårligst besøkte, for nå 
lokker våren i Norge! 14 brr inkludert embetsverket møtte. 

Men nå står 25-årsjubileet i januar 2014 for døren! 
Innbydelsen til den nye OSM Tore Evensen, den nye OM 
Bjørn Frang, og de to OBr på "Spania fastland" som vi kaller 
det, ble sendt ut i januar allerede, alle med ledsagere. OSM 
lovet først å komme, men måtte senere prioritere det nordiske 
OSM-møtet på Island som vil skje samtidig. Imidlertid 
kommer SMS Karl Jens Holmen som DNFOs representant. 
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Arrangementene for stor fest med damer lørdag 18.januar, 
utvidet kollegiemøte søndag 19. kl 12 og kirkegang kl 18, 
og  jubileumsårsmøte mandag 20. ble etterhvert bestemt. 

Allerede i 2011 fikk Ragnar Holt i oppdrag å lage et 
Jubileumsskrift, inkludert finansiering. Etterhvert landet vi på 
det du holder i hånden, og vår moderloge "Leoparden" var det 
som kunne trykke det rimeligst. Faktisk var det lokale 
trykkeriet i Arguineguin mye dyrere. Finansieringen ble gjort 
ved å innby alle St. Johannes- (63 stk) og St. Andreasloger (19 
stk) og alle brødre (ca 100 stk) som vi etterhvert hadde fått e-
postadressene til, til å skrive seg inn i "TABULA 
GRATULATORIA" her i dette skriftet, mot å betale kr 250. 
Parallelt med dette fant redaktøren ut at det var svært mange 
norske frimurere som ikke visste om oss. Derfor skrev han til 
hver enkelt loge ved dennes OM og spurte om de hadde noe 
lokalt frimurerblad. Responsen var god. En orientering om oss 
med et par bilder ble så sendt med internett over hele Norge. 

 

Redaktørens	tanker,	og	takk	til	medhjelperne	
 

Mine brødre!  

I løpet av arbeidet med dette jubileumsskriftet er jeg blitt klar 
over den store betydningen innsatsen til Frimurergruppens 
kollegium, fra lederne og til ofte tilfeldige vikarer, har hatt og 
har for vår trivsel og utvikling. "Vår" må oppfattes som både 
gruppen som helhet, og den enkelte broder. Mennesket lever 
ikke av brød alene. Den tidligere provinsialmester i Bergen 
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Provincialloge, H.J.G. Eide har sagt at "Frimurerlogen er 
ingen forbedringsanstalt, men en foredlingsmulighet!" 
Brødrene Svein Michelsen, Harald Haug, Gunnar Johansen, 
Lars Storaas, Erik Krogstad, Bjørn Tønnessen og Torbjørn 
Wilhelmsen har vært tannhjul som gjennom sin virksomhet 
har gjort sitt til å foredle oss. I den grad foredling pga 
råmaterialets beskaffenhet i det hele tatt har vært mulig. Men 
dårligere er vi nok ikke blitt ... 

Særlig takk til gruppens ryggrad gjennom de fleste år: Bjørn 
Tønnessen og arkivet. Takk også til vår medbroder og fotograf 
Bjørn Bjervig som ved sin kunnskap om data m.v. har 
bearbeidet stoffet, slik at vår moderloges sekretariat og 
trykkeri kunne ta seg av sluttarbeidet.  

Fra venstre: Redaktør Ragnar Holt, Bjørn Bjervig 

Kilder: 
Møtereferatene og fotoalbumet. 
20årsskriftet, utarbeidet av Hans Gran. 
Gran Canarias gamle historie: Delvis utdrag av foredrag av Nan Bentzen Skille i 
Sjømannskirken 27.02.2013, og håndboken "Turen går til Gran Canaria" 

	

	

	

	

 


