LOGE NR 67 CASTRUM
1962 – 2012

50 år

Forord
Den 31. mars 2012 er det 50 år siden loge nr. 67 Castrum ble instituert i
Kongsvinger.
For 25 år siden ble det utarbeidet en jubileumsberetning som omhandlet broderforeningen i perioden 1957 – 1962, og de første 25 årene av loge nr. 67 Castrums
virksomhet i Kongsvinger.
”Det har rent mye vann i havet” siden den gang, og logen har utviklet seg
ytterligere.
Bl.a. har vår loge blitt moderloge for loge nr. 122 Gyldenborg.
Nå når logen fyller 50 år, er det igjen betimelig å utarbeide en jubileumsberetning,
for å få en helhetlig beretning om loge nr. 67 Castrums virksomhet og utvikling i
hele perioden.
Allerede 23. mai 2007 utnevnte daværende OM Knut Østbøll en jubileumskomite,
bestående av Eks OM`ene Ragnar Bjertnes (leder), Ingvar Garmark og Knut A.
Østbøll.
I perioden fra utnevnelsen til utgangen av 2011 er det avholdt 14
planleggingsmøter.
I siste fasen fikk komiteen god hjelp av bror Kjell Bakken som har redigert denne
beretningen og av bror Kjetil Lein som bisto med utforming av invitasjoner.
Redaksjonskomiteen vil rette en takk til alle brødre som har bidratt med tekst og
bilder, og vi håper at beretningen tas imot med velvilje og blir lest med interesse.
Kongsvinger, mars 2012

Redaksjonskomite:
Ragnar Bjertnes, Kjell Gylterud, Leif Nyborg
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Jubileumshilsen fra Stor Sire

Kjære brødre i Odd Fellow loge nr. 67 Castrum
I anledning logens 50 års jubileum sender jeg Den Norske Storloges hilsen og
gratulasjon. Vi takker for et godt samarbeid gjennom 50 år.
Odd Fellow Ordenen i Norge har gjennom disse 50 år hatt en god utvikling.
Loge Castrum har gjennom disse år vært en livskraftig loge som har bidratt med
en god utvikling av brødrene. Jeg vil gi uttrykk for Ordenens takk til alle de som
gjennom mange år har nedlagt et stort arbeid for logen og Ordenen.
Vårt mål er at logen skal gi hver bror kunnskap, verdier og holdninger, slik at de
gjennom sin livsførsel kan bidra til et bedre samfunn.
Mitt håp er at loge Castrum sine embedmenn og brødre også i årene som kommer vil ha dette mål som grunnlag når de skal føre loge Castrums arbeid og
tradisjoner videre. Skal logen nå dette mål er en avhengig av kvalitet i arbeidet.
Kvalitet i fremførelse av ritualer og spill. Det seremonielle arbeidet må være
preget av opplevd kvalitet og høytidelighet. Det betyr at vi må perfeksjonere
fremførelsen av ritualene.
Kvalitet betyr også at vi holder på antrekk, opptreden og etiketten.
Stil og verdighet bør være logens omdømme. Det er ikke bare i logesalen vi må ha
kvalitet som mål; informasjonsmøtet, hjemmebesøket, ettermøtet og ikke minst
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samværet brødrene imellom må være preget av kvalitet.
Vi lykkes den dagen en bror, nyinnvidd eller veteran, tenker etter en logeaften;
Dette var et godt møte.
I kveld opplevde jeg noe positivt.
Logen er en givende del av mitt liv.
På Den Norske Storloges vegne takker jeg brødrene for godt utført arbeid og
derved en livskraftig jubilant. En spesiell takk til embedsmennene gjennom disse
år.
Dett er mitt håp at loge nr. 67 Castrum også i fremtiden vil bidra til fortsatt utvikling
for brødrene i logen og derved for Odd Fellow Ordenen i Norge.
Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Morten Buan
Stor Sire
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Jubileumshilsen fra Distrikts Stor Sire

Kjære brødre i loge nr. 67 Castrum.
På vegne av våre ti loger og to leire i Distrikt nr. 1 ønsker jeg dere alle til lykke med
50 års dagen den 31. mars 2012.
Loge Castrum har alltid vært en aktiv loge med en god indre drift, brødrene
har trivdes godt og mange brødre har også vært sterkt involvert i Ordensarbeid
utenfor logen både i Storloge regi og i utadvendt sosialt arbeid. Logen har på denne
måten bidratt til utviklingen av Ordenen i Norge.
Castrum er i dag en stor norsk loge, men må som mange andre loger til
enhver tid konkurrere med et mangfold av andre fritidstilbud i sin rekruttering av
nye medlemmer. Dette er nok i utgangspunktet bare sunt – konkurranse skaper
kvalitet – men det krever at ledelsen i logen arbeider godt og makter å utvikle
logen i takt med samfunnet rundt oss. Dette har embedsmenn og brødre i Castrum
gjennomført meget bra frem til i dag og jeg er sikker på at de kommende krefter
også vil utføre dette arbeidet på en klok og ansvarlig måte. Det er viktig at det er
slik at man gleder seg til å møte sine brødre i logen og at man føler ro og er glad til
sinns når man går hjem fra logemøtet.
Jeg ønsker loge Castrum alt godt i årene som kommer og håper at logen fortsatt vil
fremstå som en positiv bidragsyter i vår Orden.
Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet,
Per Arild Nesje
Distrikts Stor Sire, Distrikt 1

6

Jubileumshilsen fra leir nr. 25 Glomma

Leir nr. 25 Glomma ble instituert 14.09.07, og har bare vært i virksomhet i 4,5 år.
Dette ble den andre leiren i Distrikt nr. 1, og har som medlemmer:
Loge nr. 67 Castrum, loge nr. 92 Romerike, loge nr. 122 Gyldenborg og loge nr. 146
Raumar.
En ny loge, loge nr. 153 Olavskilden ble instituert 14.03.12.
Helt siden starten av denne leiren, har loge nr. 67 Castrum vært en bærebjelke i
leirarbeidet, og det er en sann fornøyelse at leir nr. 25 Glomma kan gratulere loge
nr. 67 Castrum med sitt 50-års-jubileum.
Både når logen hadde sin tilknytning til leir nr. 10 Østerlen, leir nr. 1 Norge, og de
siste årene i leir nr. 25 Glomma, har logen bidratt spesielt, både med godt fremmøte, interesse for leirarbeidet, og villighet til å ta på seg embedsverv i leiren.
Den støtte som logens medlemmer har vist ved å følge opp arbeidet i leiren, og
videreutvikle leirarbeidet, gir et godt bilde av brødre som mener noe med å utbre
Ordenens grunnsetninger, og gjøre tanker om til handling.
Man blir ikke gammel i Odd Fellow Ordenen, bare eldre, klokere, mer verdifull, og
forhåpentlig bedre mennesker for oss selv og andre .
Det er brødrene i loge nr. 67 Castrum et godt eksempel på !
Leiren ønsker til lykke med 50-års-jubileet, og alt godt for fremtiden !
Med patriarkalsk hilsen i Tro, Håp og Barmhjertighet.
Ragnar Bjertnes
HP
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Overmesters hilsen til loge nr. 67 Castrum

Det er med stor glede jeg som loge nr. 67 Castrums Overmester, kan ønske logen
til lykke med de 50 år.
Da jeg for drøye 19 år siden hadde æren av å bli tatt opp i loge nr. 67 Castrum og
vår Orden – visste jeg slett ikke hva som ventet meg.
Jeg er logen, Ordenen og ikke minst mine brødre meget takknemlig for hva
arbeidet innenfor Ordenen har gitt meg, både som menneske og bror. Livet har gitt
meg et rikere perspektiv.
Som logens Overmester i jubileumsåret vil jeg rette en takk til brødrene som gikk
foran for 50 år siden og til brødre som har kommet til.
Alle har på sitt vis medvirket til å bringe logen dit den er i dag. Vi må også minnes
de brødrene som ikke lenger er blant oss, som alle har satt preg på vår loge.
Jeg vil takke spesielt logens pionerer, broderforeningens stiftere, chartermedlemmene og logens embedsmenn og brødre den første tiden.
Jeg ønsker loge nr. 67 Castrum hell og lykke i sitt videre arbeid for vår felles sak:
VENNSKAP – KJÆRLIGHET – SANNHET
Hans Jacob Jacobsen
Overmester
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Jubileumshilsen fra vår moderloge loge nr. 2 Eidsvold

På vegne av embedsmenn og brødre i loge nr. 2 Eidsvold, vil jeg få gratulere så
meget med Deres Loge`s 50 års jubileum.
Som Deres moderloge ønsker vi dere en minnerik jubileumsfeiring og ser frem til
et fortsatt godt samarbeid i tiden fremover.
Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Bjørn Eng
Overmester
Loge nr. 2 Eidsvold
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Jubileumshilsen fra loge nr. 122 Gyldenborg

Loge nr. 122 Gyldenborg ønsker vår moderloge, loge nr. 67 Castrum, til lykke
med 50–års jubileet den 31.3.2012. Det er en stor glede for oss i loge nr. 122
Gyldenborg å ha en moderloge som er så veldrevet som loge nr. 67 Castrum. Det
tette og gode forholdet som er mellom våre to loger, betyr mye i den daglige driften av våre to loger. Når vi møtes i logesammenheng er det bestandig en åpen,
hyggelig og blid tone. Dette er noe vi setter umåtelig stor pris på. Jeg vil derfor på
vegne av loge nr. 122 Gyldenborg, og alle brødrene, ønske loge nr. 67 Castrum til
lykke med dagen, og vi håper at loge nr. 67 Castrum får en minnerik og hyggelig
markering av jubileet.
Med vennlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Svein Hanssen
Overmester
Loge nr. 122 Gyldenborg
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Historikk
Tilblivelse 1953 – 57
Loge nr. 67 Castrum markerer sitt 50-års-jubileum den 31.03.2012, og i den anledning vil vi se litt tilbake på historien.
Det hele begynte med at vår avdøde bror, Johannes Pettersen, hadde ei søster
som bodde i Moss. Hun var gift med Karl Svendson, og begge disse var ivrige Odd
Fellows.
De var ofte på besøk hos Pettersens tidlig på 1950-tallet, og det ble snakket mye
om Odd Fellow.
På den tiden flyttet vår avdøde bror Paul Scott fra Moss til Kongsvinger, og Scott og
Svendson kjente hverandre fra Moss. Via Svendson ble det skapt kontakt mellom
Johannes Pettersen og Paul Scott, og det kom naturlig i gang mer snakk om loger.
Det ble tatt kontakt med flere personer i Kongsvinger, med tanke på å starte en
loge her.
Så kom Svendson fra Moss på banen igjen, og han visste at det var to brødre fra
Kongsvinger som var medlemmer i loge nr. 2 Eidsvold i Oslo. Disse var brødrene
Leif og Per Voss,og disse ble kontaktet med anmodning om å ta initiativ for å starte
en broderforening i Kongsvinger, med utgangspunkt i loge nr. 2 Eidsvold.
Allerede i 1953 ble flere fra Kongsvinger tatt opp i loge nr. 2 Eidsvold, bl.a.
Johannes Pettersen og Leif Westby. Jørgen Husemoen ble tatt opp i 1956.
Brødrene fra Kongsvinger møttes ofte privat, og de uformelle møtene ambulerte
mellom brødrene. På møtene var det underholdning av forskjellig slag, og det ble
holdt kåserier. Stemningen var upåklagelig.
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Det ble etter hvert såpass mange brødre fra Kongsvinger, at møtene måtte holdes
bl.a. på Vinger Hotell og KIL-lokalene på Gjemselund.
Som en kuriositet kan også nevnes, at det var søsteren til Johannes Pettersen, Ågot
Svendsen i Moss, som hadde mønstrene og broderte de antipendiene som henger
foran embedsstolene. Dette arbeidet ble gjort sammen med andre ektefeller av
våre første brødre, mens de sistnevnte var på møter. De samme antipendier er
fremdeles i bruk i loge nr. 67 Castrum.

Broderforening
Etter hvert som det ble flere Odd Fellow – brødre i Kongsvinger, ble møtene holdt
privat hos medlemmene. Med visse mellomrom reiste de til Oslo ved innvielser og
ellers på vanlige møter. Denne gruppen ble kalt ”Kongsvinger gruppe av OF Loge
nr. 2 Eidsvold”.
Det ble etter hvert så mange medlemmer at man måtte ha større lokaler for møtevirksomheten, og møtene ble holdt på Vinger Hotell, Victoria Hotell, Rådhuset, og
på Ungdomsherberget.
Spørsmålet om dannelse av Broderforening kom opp i 1956, og søknad ble sendt
Storlogen 19. januar 1957. Broderforeningen skulle bestå av 18 godstående
medlemmer ifølge søknaden. Etter flere forslag på navn på Broderforeningen ble
Castrum valgt og godkjent. Man tok først sikte på at instiftelsen av Broderforening
skulle skje den 9. mars 1957 ”i byens beste lokaler”, men Rådhuset var ikke ledig
før 30. mars, og måtte derfor utsettes til denne dato.
30. mars 1957 har derfor blitt en sentral dato for loge Castrum og senere jubileer.
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De som ble innsatt som Broderforeningens første styre var: Herlof Dannevig, Odd
Træffen, Johan Krohn, Johannes Pettersen og Paul Scott.
Det var stort frammøte til den høytidlige handlingen med fung. Dep. Stor Sire for
Ordenens utbredelse Conrad B. Olsen, Eksmestre Klaus Hem, Ole F. Thoresen, OM
Per C. Voss og UM Leif C. Voss i spissen. I tillegg deltok også fung. Eksmestre K. A.
Svensson fra loge nr 18 Varna, Moss, O. B. Aarstad fra loge nr. 20 Fr. Nansen, Oslo
og E. Lillevold fra loge nr. 35 Heidmork, Hamar.
Etter instiftelsen var det stor fest med damer i Rådhusets festsaler. Dagen etter var det omvisning på Kongsvinger festning ledet av rittmester Aamodt og
etterfølgende lunsj på Grand Hotell.
Etter 5 års virke var tiden inne til å søke om å stifte egen loge. De valgte
chartermedlemmer av Broderforeningen Castrum, Herlof Dannevig, Leif
Westby, Paul Scott, Johannes Pettersen og Torbjørn Grimstad, sendte søknad
til Storlogen om å opprette egen loge for Kongsvinger og omliggende distrikter.
Broderforeningen hadde enstemmig bestemt seg for ”Castrum” som framtidig
navn.
Søknaden ble innvilget, og den nye loge skulle institueres 31. mars 1962.

Instituering
Så kom dagen da Kongsvinger skulle få sin egen Odd Fellow loge.
At det hadde vært en hektisk tid foran det som skulle skje, er det ingen tvil om. Det
skulle jo skje to store begivenheter, nemlig innvielsen av Ordenshuset – Festningsgaten 1 -, og institueringen av den nye Odd Fellow logen.
Arrangementskomitèens formann, bror Åge Ånerud, skrev dette referatet fra
møtet:
”Instituering av loge nr 67 ”Castrum”, Kongsvinger.
Loge nr 67 ”Castrum”, Kongsvinger, ble instituert lørdag 31. mars 1962. Fra
Storlogen møtte følgende: 1. Dep.Stor Sire Håkon V. Ruud, Storsekretær U. De
Paolis, Stor Skattmester Edgar Otterbeck, Stor Marsjal Erik B. Lindseth, Stor
Kapellan Paul E. Paulsen og DDSS Wilhelm Tønnel. Leir Norge var representert
ved Per Castberg Voss, moderlogen nr 2. ”Eidsvold” ved OM Jens Pran, loge nr. 29
”Fidelitas”, Sverige, ved OM Bertil Andersson, loge nr. 35 ”Heidmork” ved OM
Reidar Wiger, loge nr 59 ”Herman Anker” ved OM Ragnvald Hjelm Andersen, loge
nr. 63 ”Anders Sandvig” ved OM Erling Hagen, loge nr. 37 ”Voluntas” ved ExOM
Fritjof Nielsen og Elverum og Aamodt Broderforening ved Ledvin Bæk.
Brødrene i ”Castrum” har kjøpt et eldre hus, Festningsgt. 1, hvor Ordenslokaler
er innredet. Høytidligheten ble åpnet kl. 16 av br. 1. dep Stor Sire med innvielsen
av huset. Byggkomitèens formann, br. Åge Ånerud overleverte huset til Ordenen.
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Under innvielsen fungerte følgende som herolder: ExOM Per Castberg Voss, ExOM
Eivind Lillevold og ExOM Fritjof Nielsen, Etter innvielsen av lokalet ble den nye loge
instituert og logens embetsmenn installert. Til ExOM ble utnevnt Herlof Dannevig.
Til OM er valgt Jørgen Husemoen, til UM Paul Scott, Sekr. Ole Moss, Kasserer Ole
Andreas Moss og Skattmester Ernst Eng. Chartermedlemmene Herlof Dannevig,
Leif Westby, Thorbjørn Grimstad, Paul Scott og Johs. Pettersen ble overrakt logens
fribrev.
Etter at logens embetsmenn hadde inntatt sine stoler, ble det overrakt gaver fra
Storlogen, Leir Norge og de gjestende loger. Deretter ble logen lukket og brødrene
bega seg til Vinger hotell hvor festmiddagen skulle holdes sammen med damer.
Arrangementskomitèens formann, br. Åge Ånerud ønsket velkommen ved bordet
og utnevnte br. Arnold Rørholt til toastmaster. Br. Ernst Eng utbrakte H. M. Kong
Olavs skål og så ble ”Ja, vi elsker” sunget.
Talenes rekker ble åpnet av br. OM Jørgen Husemoen som talte for Storlogen.
Br. 1. Dep. Stor Sire Håkon V. Ruud takket for talen og ønsket den nye loge lykke
til.
Br. ExOM Herlof Dannevig rettet en takk til moderlogen. Deretter ble sang for dagen
sunget. Br. OM Jens Pran takket på loge Eidsvolds vegne. Br. DDSS Wilhelm Tønnel
brakte rosende ord til den nye loge for hittil vel utført arbeid, og manet til videre
innsats. Brødrene Per og Leif Castberg Voss tok initiativet til Odd Fellow-arbeidet
på Kongsvinger og i egenskap av ”fedre” talte br. Leif spirituelt om den glede det
var for dem å se fruktene av sitt arbeid. Byggekomitèens formann, br. Åge Ånerud,
rettet en takk til brødrene i Castrum for innsatsen. Fra gjestene hilste br. Bertil
Andersson, og deretter ble ”Du gamla, du fria” sunget. Br. Thorbjørn Grimstad talte
for damene. Br. Stor Marsjal Erik B. Lindseth takket for maten. Både gjester og
vertskap hygget seg deretter i noen timer i god stemning.”

Vårt Ordenshus
I den spede begynnelse for vår Orden i Kongsvinger ble møtene først holdt privat
hos medlemmene og etter hvert i Rådhuset og andre leide lokaler. Etter hvert
som medlemstallet økte, var det tanken om eget ordenshus som sto øverst på
ønskelisten. Mange prosjekter og tilbud ble vurdert og forkastet på grunn av
vanskeligheter med finansieringen.
Det var via Den norske Creditbank i Kongsvinger at Broderforeningen fikk tilbud
om kjøp av Festningsgaten 1. Det gikk raskt, og i løpet av 1961 var eiendommen
overtatt av Broderforeningen Castrum.
Nå ble det en hektisk tid for alle brødrene, og alle gjorde så godt de kunne, og selv
om det var mange ting som manglet, så manglet det ikke på iver og innsatsvilje.
Hovedbygningen trengte sårt oppussing og reparasjoner, og i tillegg kom arbeidet
med å få innredet logelokaler, spisesal, lobby og kjøkken.
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”Odd Fellow først ute med restaureringen i Øvrebyen i Kongsvinger”

Den 6. desember 1961 var arbeidet med Ordenshuset kommet så langt at det
første møtet kunne holdes i bygningen. Selve logesalen var ikke ferdig, så møtet
ble holdt i lobbyen. Tilgangen på brødre var god, men alle innvielser måtte skje i
moderlogen Nr. 2 Eidsvold.
Planer for fremtiden var etter hvert klare. Innvielse av Ordenshuset og Instituering
av logen skulle skje samtidig, og datoen ble satt til 31. mars 1962.
Det ble en hektisk tid for brødrene, men da dagen kom, var målet nådd. Den 31.
mars 1962 ble en stor dag for Ordenen, for logen og for brødrene.
Ved kjøp av Festningsgaten 1 ble det opprettet et aksjeselskap som eier
av eiendommen, og etter vedtektene var det bare Odd Fellow loger i
Kongsvinger og godstående medlemmer av disse som kunne inneha
aksjer. Vedtektene ble vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 7.6.1961.
I årene som fulgte, hadde brødrene i logen stadig noe å arbeide med på eiendommen. Hvert år var det dugnadsarbeid å utføre. Men også som loge fungerte alt
tilfredsstillende, og nye medlemmer kom til. Underveis ble det klart at man trengte
bedre plass, spesielt etter at det ble opprettet en Rebekkaloge.
Ved passering av 10-årsjubilèet hadde logens medlemstall passert 50. Hele 1.
etasje var leid ut til leiligheter, men et leieforhold ble endret slik at logen kunne
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disponere en stor stue i 1. etasje, og ved noen endringer fikk en, foruten den store
stuen, også garderobe og toaletter.
Det gikk ikke lang tid før en begynte å tenke på å få en utvidelse av logesalen
og større selskapslokaler. Man valgte å si opp leieboerne for å kunne overta hele
bygningen selv. Tapet av leieinntektene veide tungt, men presset på en utvidelse
ble større etter hvert som medlemstallet økte.
I årene 1978, -79 og – 80 ble det mer og mer aktuelt å utvide logesalen, og det
ble lagt fram forslag om ombygging av 2. etasje som en da i det alt vesentlige
planla som logesal. Denne planen var å regne som et utkast, og en fant fort ut
at denne var for høytravende for å kunne realiseres. I 1981 ble det nedsatt en
komitè som fikk i oppdrag å arbeide med nye planer og samtidig ble aksjekapitalen
utvidet til kr 50.000,-. På forholdsvis kort tid kom forslag til ombygging med
kostnadsberegning. Imidlertid var det klart at en måtte legge planer fram for
riksantikvaren idet bygningen var fredet. Det ble skriv til og fra – besiktninger og
konferanser, og mens dette pågikk, gikk tiden fra oss. Omsider ble det høsten 1984
i ekstraordinær generalforsamling besluttet å iverksette arbeidet etter planer og
beregninger som forelå og som var i overensstemmelse med riksantikvarens
forslag, selv om man ikke hadde full økonomisk dekning for arbeidet.
Fra nå av var arbeidet i full gang, og dugnadsinnsatsen var stor så vel av brødre
som søstre. Arbeidet hastet idet logen var arrangør for vennelogemøtet i pinsen.
Via arbeidskontoret fikk en tak i en rimelig snekker, og innen jul var 1. etasje ferdig.
Etter nyttår ble arbeidet satt i gang i 2. etasje og med logesalen som det primære.
Det begynte å haste, og tiden gikk fort, men ved energisk innsats ble målet nådd.
Det var stor enighet om at nå hadde en lokaler som egnet seg for de to logers
aktiviteter.
Etter 1985 er det utført store og kostbare vedlikeholdsarbeider og ominnredninger.
Utvendig er yttertaket lagt om to ganger, og ytterveggene er malt flere ganger.
Grunnmur og utvendige trapper er vedlikeholdt og forbedret. Innvendig er
det lagt nye golv, fjernet delevegger, utvidet logesalen, lagt om det elektriske
anlegget og montert nytt anlegg for elektrisk oppvarming. Innvendig maling
av vegger og tak foregår kontinuerlig ved dugnadsarbeid hvert år. Kjøkkenet er
fullt renovert, og lokalene tilfredsstiller kravene for utleie av selskapslokaler.
Loge nr. 67 Castrum, Rebekkaloge nr. 49 Ad Astra, loge nr. 122 Gyldenborg, leir nr.
25 Glomma samt Seniorklubben har sine faste møter i Ordenshuset. Det er også
utleie til private arrangementer.
Dette gamle ærverdig huset fungerer godt til vår virksomhet.
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En jubileumshilsen fra en Veteran

Det er med stor respekt jeg minnes pionerene fra starten av Broderforeningen
Castrum, og med Eks Stor Sire Johan Krohn som fadder var det naturlig for meg å
delta der da jeg ble resipiert i moderlogen, loge nr. 2 Eidsvold 9. oktober 1957.
Min deltagelse i broderforeningen var heller beskjeden, jeg var varamann til styret
og medlem i anskaffelsekomiteen. Min ringe deltagelse til tross lærte jeg pionerene å kjenne som meget samarbeidsvillige og de hadde en stor entusiasme for
fremdriften og ønsket om en egen loge.
Med bakgrunn i alt som som skulle skaffes til veie og den mulighet en hadde til
finansiering tok det 4 år før ønsket om egen loge ble en realitet.
Loge nr. 67 Castrums første embedskollegium var Overmester Jørgen Husemoen,
Undermester Paul Scott, Sekretær Ole Moss, Skattmester Ernst Eng og Kasserer
Ole-Andreas Moss. Eks Overmester var Herlof Dannevig.
Når jeg tenker tilbake minnes jeg en stor grad av vennlighet og imøtekommenhet
og den hygge vi hadde sammen.
Private forhold medvirket at jeg var borte fra logen i mange år, men jeg kom tilbake
og føler at det er i loge nr. 67 Castrum med det gode indre miljø jeg ønsker å være
så lenge jeg kan.
Håper at logen fortsatt vil bære frukter av det pionerene bidro med.
Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Ole-Andreas Moss
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Jubileumshilsen fra Eks Stor Sire Johan Krohn

Det var en gang – ja slik begynner alle eventyr, også dette! –
Jeg minnes med største glede den tiden som ”var en gang”, da jeg sammen med
flere ”unge” brødre som meg selv, jobbet for å få dannet en broderforening som
grunnlag for en Odd Fellow loge i Kongsvinger distriktet!
Og hva skjedde? – Jo da, vi la grunnlaget vi, og resultatet kjenner vi alle,
først ”Broderforeningen Castrum” - som deretter ble ”Odd Fellow loge nr. 67
Castrum!
Kjære brødre – la min hilsen bety en stor takk for det vennskap, den hygge og den
glede jeg fikk i samværet med ”de unge”, - og litt stolt også, - så lenge jeg fikk
anledning til å delta, og for at resultatet ble en seier!
Gratulerer med jubileet, kjære brødre – og lykke til videre i vår felles kamp mot den
verdensbeherskende egoismen – jegets avgud!
Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Johan Krohn
Eks Stor Sire
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Møtevirksomhet
Loge nr. 67 Castrum har sine ordinære møter den 2. og 4. onsdag i måneden kl.
1900 i perioden august – mai. Møtene blir annonsert via eget møtekort og på
logens nettside.
I tillegg til EI i august annenhvert år, foretas 2 opptak og 2 gradstildelinger for hver
grad årlig. Det arrangeres også Minneloger og Festloger som det samarbeides med
de andre logene i Ordenshuset om.
Dette samarbeidet gjelder også for arrangementer som juletrefest og
17. mai tilstelninger.
På møter med opptak, gradspasseringer og juveltildelinger forsøkes å redusere
disse med andre aktiviteter, da kvelden primært skal være for resipiendene.
På de andre møtene kan det være alt som hører med innen forretningsorden, med
protokoller, etisk post, foredrag (enten i salen eller på ettermøtet), nominasjoner
og valg av embedsmenn og nevnder (annenhvert år), bevillinger, diskusjoner om
ulike temaer, ballottering, m.m.
Til gradsspillene benyttes egne brødre som deltar med liv og lyst, og det er et mål
å gjøre disse spillene så livaktig og flott som mulig, slik at budskapet kommer godt
frem.
Dette har loge nr. 67 Castrum lykkes godt med, og det gode arbeidet fortsetter.
Etter hver grad får resipiendene en gjennomgang / opplæring om gradens
innhold.
Ansvaret for denne opplæringen har logen de siste årene fordelt mellom EksOM,
OM, UM og KASS. Disse embedsmennene har med seg en EksOM og en yngre 3.
gradsbror for hver grad. Dette opplegget har vært noe loge nr. 67 Castrum har
bestemt seg for og andre loger kan ha et annet opplegg.
Opplæringen i loge nr. 67 Castrum har fungert godt, og sommeren 2011 ble det fra
Storlogens side innført et systematisert opplæringsprogram som alle loger og leire
skal gjennomføre.
Dette for at resipiendene skulle få en enhetlig kunnskap om den enkelte grad på
landsbasis.
Ansvaret for gjennomføringen av det nye opplegget ble lagt til Storrepresentanten,
og gjennomføringen skal skje i Nevnd for Styrkelse og Ekspansjon.
Fra høsten 2011 følger loge nr. 67 Castrum opp det nye opplegget og den
beskrivelsen som ligger til grunn for hver grad.
Loge nr. 67 Castrum er kjent for sitt gode miljø, noe som skapes brødrene i mellom og hvor logeånden er grunnleggende. Med gode logemøter og ettermøter, blir
også brødrefellesskapet ytterligere styrket.
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I forbindelse med vår møtevirksomhet så ønsker jubileumskomiteen å trekke frem
spesielt to personer som med sitt arbeide i sine embeder har bidratt til at loge
Castrum har en så god logeånd. Disse er br. Kjell Gylterud og br. Kjell Bakken.

Br. Kjell Gylterud gjorde i sin periode som Arkivar et stort arbeide med å scanne
alle møteprotokoller fra 1953 og frem til dags dato. Han har også kopiert alle
protokoller for alle nevnder fra før 2006 og arkivert disse brannsikkert, det samme
er gjort med alle gamle regnskapsbøker og andre aktuelle protokoller.
Han har i tillegg rekonstruert mange bilder av embedskollegier og laget et komplett
galleri og lagt dette inn på CD.
Den samme jobben gjorde han også for Rebekkaloge nr. 49 Ad Astra.
Tilsammen ble det mange hundre arbeidstimer som ble gjort på fritiden.

Br. Kjell Bakken
Logemedlem i snart 25 år og 23 år av disse som Organist.
Ble opptatt 23 september 1987. Utnevnt til Organist siste onsdag i august 1989.
Har således vært Organist i snart 23 år i egen loge.
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Han ble utnevnt til Organist i Leir nr 1 Norge i 2003 og frem til han ble overført til
leir 25 Glomma den 14 september i 2007, hvor han fortsatt er Organist.
Han vikarerte som Organist for loge nr. 122 Gyldenborg fra 1991 til de fikk egen på
høsten 1993. Han har også vært fast vikar i samme loge frem til Storlogen laget en
egen CD i 2008.
I denne perioden har han deltatt på ca 500 logemøter hvorav 460 logemøter
som Organist og nesten uten fravær. I tillegg så har han deltatt på øvelser og
treninger før alle gradspasseringer og andre begivenheter og dette vil være ca 230
oppmøter.
I leir sammenheng har han deltatt i på ca 150 leirmøter også her nesten uten
fravær. I tillegg så har han også her deltatt på øvelser og treninger før alle
gradspasseringer og dette vil være ca 50 oppmøter.
Han har modifisert Odd Fellow kantaten og den ble urfremført på julemøtet til
Loge nr 67 Castrum desember 2008. Denne er videre fremført i Rebekkaloge nr 49
Ad Astra, Leir nr 25 Glomma, Rebekkaleir nr 1 Oslo.
Han har også utarbeidet en egen julefortelling med tekstlesing og sang som ble
fremført på julemøtet i vår egen loge 2010.
Videre gjorde han på eget initiativ en sangbok for alle logene som er tilhørende i
leir nr. 25 Glomma.
Musikk betyr veldig mye for stemningen på logemøtene og også for gjennomføringene av gradspasseringene. For vår loge er det å ha en Organist som Kjell
med hans kunnskap, rutine og erfaring en ressurs som betyr utrolig mye for
opplevelsen av logemøtene for brødrene.
Når vi ser på alle de år som han har praktisert, og all den tid som han har brukt
på Odd Fellow, er det ikke mange andre brødre å sammenligne med. En enkel
beregning vil vise at han har tilbrakt ca 2 arbeidsår på logemøter / leirmøter og
treninger.
Han er forsatt like aktiv i rollen som instruktør / veileder og veldig bestemt på at
all gjennomføring av gradspill skal være av ypperste kvalitet.
Vi håper å få benytte Kjell's kunnskaper i mange , mange år fremover som
Organist.
Kjell har også vært svært involvert i utgivelsene av logebladet vårt, "Støttestenen",
gjennom 9 år, og redaktør de siste 5 år. Leir nr. 1 Norge's leirblad "Lego" var han
redaktør for i 2 år, og da leir nr. 25 Glomma startet med sin leiravis "Fløter'n" i
2009, ble Kjell den selvfølgelige redaktør, noe han fortsatt er.
Han laget hjemmesiden til loge Castrum i 2000 og fikk den på nett med eget
domene, han har vært webmaster for loge Castrum siden.
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Utadrettet virksomhet
Odd Fellow Ordenen har gjennom de fleste år hatt ordninger hvor logene bidrar
til å støtte medisinsk forskning, redningsskøyter, sykehus, m.m. Fra tid til annen
har Ordenen også landsomfattende innsamlingsaksjoner for spesielle formål, blant
annet SOS barnebyer i El Salvador, og i år en aksjon for en ny SOS barneby i
Malawi.
Dette er forhold som har et sentralt utspring, men som logene støtter opp om,
også loge nr. 67 Castrum.
Det kan nevnes at loge nr. 67 Castrum har et fadderbarn i barnebyen i El Salvador
som logen tar et økonomisk ansvar for.
På lokalplanet driver loge nr. 67 Castrum også noe utadrettet virksomhet i
nærmiljøet.
Naturlig nok, har logen noen komiteer og nevnder, som hjelper medlemmer, enker
og andre.
Utover dette, gis det fra tid til annen økonomisk støtte og gaver til ulike formål i
nærmiljøet. Det kan bl.a. nevnes Frelsesarmeen, Vinger kirke, Distriktpsykiatrisk
senter, Leger uten grenser m.fl.
Et spesielt populært tiltak er eldretreffene på lørdager tre – fire ganger i året.
Sosialnevnden arrangerer hyggetreff fra kl. 1100 til kl. 1300 for eldre og uføre i
nærområdet, som i utgangspunktet er alene og uten så stort kontaktnett.
Brødre henter og bringer til hyggetreffet hvor det er bevertning, underholdning, og
gratis utlodning. Det er gjennomsnittelig ca 30 deltakere hver gang, og det er ikke
nødvendig å ha noen relasjon til logen. Ofte bidrar gjestene også med opplesning,
dikt og lignende.
I forbindelse med 50-års-jubileet vil logen også dele ut en jubileumsgave på kr.
50.000.- til et formål i nærmiljøet.
Tiltaket blir valgt ut av embedskollegiet etter forslag fra logens brødre.
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Etablering av datterloge i 1991
Starten på Loge Gyldenborg var et brev den 14. september 1988 til Loge nr. 67
Castrum med forslag til deling av logen og opprettelse av en ny loge i Kongsvinger.
I hovedsak var argumentene i skrivet følgende:
1. Logen har de siste årene hatt jevn tilgang av nye medlemmer. Dette har
imidlertid ikke resultert i vesentlig større frammøte på våre møter.
2. Når logen blir større, kan enkelte medlemmer ha følelsen av å falle utenfor den
samhørighet og fellesskapsfølelsen som vil være viktig for å trives på møter og
ettermøter.
3. Med stor medlemsmasse vil det også være vanskelig å engasjere alle aktivt i
logearbeidet. De som ikke blir engasjert, vil da lett forsvinne fra møtene.
4. Med en medlemsmasse som det etter hvert er blitt i vår loge er det ikke så
lett som i en mindre loge å holde oversikten og få trukket medlemmene som blir
borte inn igjen.
5. Ved at det er to loger skal man heller ikke se bort fra at et visst konkurranseforhold og samarbeidsforhold vi gjøre seg gjeldende mellom logene. Dette kan virke
positivt på logearbeidet, både hva aktiviteter og engasjement angår, samt verving
og tilgang på nye medlemmer.
Forslaget ble tatt opp i Loge Castrum i utvidet embedskollegiemøte den 19.
oktober samme år. Den store entusiasmen var ikke til stede.
Det ble likevel som et resultat av møter nedsatt en komite bestående av tre
medlemmer fra logen og med tiltredelse av DDSS.
Den 8. februar 1989 ble brødrene i logen orientert om foreliggende forslag.
Eks. OM Jan Pedro Holm stilte seg straks i spissen for opprettelse av en ny loge.
Han nedla i denne forbindelse et imponerende arbeid.
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Etter diverse møter ble det den 28. oktober 1989 sendt en søknad om tillatelse til å
danne en Odd Fellow Broderforening i Kongsvinger. Brevet ble undertegnet av Jan
Pedro Holm som også ble foreningens formann. Videre en erklæring fra brødrene
Kjell Joramo, Terje Petter With, Einar Bråthen, Per Tor Svestad, Kjell Arne Bukaasen,
Arne Optjernsberget, Kåre Hansen, Per Sigmund Nordli og Arne Børre Børresen
som støttet søknaden.
I hyggelig brev fra Den Uavhengige Norske Storloge av Odd Fellow Ordenen ble
søknaden godkjent den, 12. desember 1989.
Første møte i Broderforeningen ble avholdt den 12. desember 1989 kl 1900. Det
var stor entusiasme på møtet.
Stiftelsesdagen var den 15. februar 1990.
Det ble en meget travel tid framover. Nye brødre ble tatt opp i loge nr. 67
Castrum. De skulle senere være med i den nye logen. Tallet vokste raskt til ca.
30 og den 13. november 1990 ble søknaden om opprettelse av loge nr. 122
Gyldenborg sendt til Den Uavhængige Norske Storloge av Odd Fellow Ordenen.
Godkjennelsen ble gitt den 3. desember 1990 og loge nr. 122 Gyldenborg ble
instituert den 26.april 1991. En ny loge hadde sett dagens lys.
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Leirtilknytning
Fra institueringen i 1962 var vår tilknytning Distrikt 10 og hørte derfor naturlig til
Leir nr. 10 Østerlen. Mange av våre brødre ble opptatt og fikk sine grader der.
Etter hvert syntes brødrene i Castrum at det ble vel lange reiser når leirslagningene
foregikk på Gjøvik, Lillehammer og Fagernes i tillegg til Hamar.
Det ble derfor søkt om overføring til distrikt nr.1 og til leir nr. 1 Norge. Denne
søknaden ble innvilget 01.04.1974 og overføringen fant sted.
I forbindelse med vedtaket, sendte Stor Sire ut denne meldingen:
Til alle leire og loger.
Undertegnede Stor Sire Arne Espelund meddeler herved til underretning
at jeg har besluttet:
Loge nr. 67 Castrum I.O.O.F. Kongsvinger, overføres med virkning fra 1.april
1974 fra 10. distrikt til 1. distrikt Oslo, Akershus og Buskerud.
Loge nr. 67 Castrum får tilknytning til leir nr. 1 Norge. Distrikt nr. 1 får
heretter betegnelsen: Oslo, Akershus, Buskerud, samt Kongsvinger.
Oslo den 20. februar 1974
Arne Espelund
Stor Sire
__________________
Leif Castberg Voss
Stor Sekretær
Etter 33,5 år i leir nr. 1 Norge, med bussturer til leirslagningene i Oslo, ble
medlemstallet etter hvert så stort (over 400 medlemmer), at tanken om en egen
leir i Romerike/Kongsvingerområdet ble fremmet med logene nr. 67 Castrum,
nr. 92 Romerike, nr. 122 Gyldenborg og nr. 146 Raumar som medlemmer.
Disse hadde til sammen 164 patriarker.
Det ble opprettet en arbeidsgruppe bestående av Storrepresentantene:
Ole Sørli
Kaare Henry Skaare
Erik Halvorsen
Terje With
Ola Rognstad

Leir nr. 1 Norge
Loge nr. 67 Castrum
Loge nr. 92 Romerike
Loge nr. 122 Gyldenborg
Loge nr. 146 Raumar
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Arbeidsgruppen holdt sitt første møte den 14/2-2006, og arbeidet førte frem til en
søknad til Stor Sire Harald Thoen med anmodning om instituering av leirforening,
datert 22.05.2006.
På et møte i Kongsvinger 19.06.2006 med DSS Per Arild Nesje som presiderende
embedsmann ble Leirforening Glomma lovlig stiftet.
Valg av styre fikk følgende enstemmige resultat:
Høvedsmann:
Ole Sørli
Nest Høvedsmann: Erik Halvorsen
Sekretær:
Kaare Henry Skaare
Kasserer:
Terje With
Møtet utnevnte videre INSP, IV, YV og ARKIVAR, samt Nominasjonsnevnd, Nevnd
for anskaffelse og Finansnevnd.
Revisjonsnevnd skulle utnevnes senere.
Etter 6 møter i Leirforening Glomma ble det den 06.03.2007 søkt om instituering
av ny leir og tildeling av charterbrev.
Den 17.03.2007 godkjente Stor Sire søknaden og institueringen ble foretatt i
Strømmen den 14.09.2007.
Loge nr. 67 Castrum har bidratt sterkt til etableringen av leir nr. 25 Glomma, som
ble den 2. leiren i Distrikt nr. 1 og som loge nr. 67 Castrum nå har sin naturlige
tilhørighet til.

Seniorklubben
Kilder til denne delen av Jubileumsheftet er i hovedsak hentet fra omtalen av
Seniorklubben i Jubileumsheftet for loge nr. 67 Castrums 25-årsjubileum i 1987.
Denne ble ført i pennen av vår avdøde bror Ola Melland. Resten er hentet fra
Jubileumsheftet for Seniorklubbens 25-årsjubileum i 2008, supplert med
hendelser/aktiviteter fram til i dag.
Jubileumsheftet for Senioklubbens 25-årsjubileum ble utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av brødrene Ole Sørli, Hans Otto Arnesen og Leif Nyborg.
Ideen til å danne en seniorklubb ble tatt av vår avdøde bror Asbjørn Huse som
dessverre døde før ideen ble realisert. Hans tanke om en seniorklubb ble tatt opp
igjen av vår avdøde bror Ola Melland i begynnelsen av 1983. Etter sonderinger
med brødre fra Oslo hvor det var slik virksomhet i gang og med brødre fra egen
loge, ble det enighet om å danne en egen klubb på Kongsvinger.
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Det først møtet ble avholdt 15. februar 1983, det vil si for 28 år siden.
Det ble holdt 15-årsjubileum i 1998 hvor brødrene Jan Holm, Jørgen Husemoen
og Ola Melland ble hedret med ”medalje” for aktiv deltagelse i klubben helt fra
starten av.
Medlemsmassen i klubben har variert fra 11 brødre ved starten, 16 ved loge nr.
67 Castrums 25-årsjubileum til 40 nå, en positiv utvikling av medlemsmassen.
Frammøteprosenten ligger på ca 60%, bra for en klubb med en så høy gjennomsnittsalder.
For å bli tatt opp som medlem var betingelsene ved oppstart av klubben at du var
medlem i Loge Castrum og pensjonist. Hvis du var i arbeid måtte du være fylt 70 år.
Senere er dette endret til at du må være medlem av en av Odd Fellow herrelogene
i Kongsvinger og er pensjonert eller trygdet.
Opprinnelig var møtedagene som nå den første tirsdagen i måneden i tidsrommet
kl. 12.00 – 14.00. Møtetid er senere endret til kl. 11.00 – 13.00 med visse unntak
for juni og desembermøtet. Møtedagene bekjentgjøres i møtekortene for loge nr.
67 Castrum og loge nr. 122 Gyldenborg. Møtene holdes normalt i Festningsgt. 1.
Styre
Klubben hadde opprinnelig ikke noe styre, men en kombinert kasserer/sekretær.
Initiativtager til klubben tok på seg jobben med å være møteleder, dette var da
henholdsvis brødrene Håkon Holst og Ola Melland. Disse holdt på til 1993 (noe
usikkert da dokumentasjon mangler).
Fra vinteren 1993 ble styresammensetningen i noen grad formalisert da vi fikk
formann og sekretær/kasserer. Disse var henholdsvis brødrene John Erik Bolneset
og Arne Sorknes.
Første formelle valg på styremedlemmer var på årsmøtet 4. mai 1999. Her ble
bror Ole Sørli valgt til formann, sekretær bror Per Nordli. Disse to ble nominert ett
år tidligere, og hadde i følge referatet drevet en intens ”valgkamp” i perioden.
I møtet tirsdag 7. mars 2000 ble nye vedtekter vedtatt. Her var det kommet inn ett
nytt medlem i styret, nemlig kasserer. Valg på fullstendig styre var på maimøtet i
2001. I nåværende styresammensetning inngår i tillegg revisor og valgkomite.
Nåværende styre består av brødrene Rolf Gunnar Bruun som formann, Arve
Frydenberg som sekretær og Per Jullum som kasserer. Bror Thomas Talhaug er
revisor, valgkomitemedlemmer er brødrene Vidar Borge og Rolf Erik Johnsen.
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I starten besto serveringen av kaffe og to halve rundstykker. Serveringen ble
besørget av to nye brødre for hvert møte.
Etter hvert ble det noe misnøye med ordningen og våren 1995 tilbød brødrene
Kjell Joramo og Hans Otto Arnesen seg ansvaret for å kjøpe inn og lage mat til
møtene, arbeidstitler var henholdsvis 1. og 2. sjefskokk.
På 15-årsjubileet i 1998 ble for øvrig de to ovennevnte brødre hedret med ”Den
Gylne grytes medalje” for sin innsats.
Klubbens inntekter kommer fra en halvårskontigent på kr. 200 og loddsalg.
Disse pengene går til mat på møtene, gaver til foredragsholdere, subsidiering av
sommerutfluktene og julemøtene.
Klubben har helt fra stiftelsen vært aktiv med å sørge for å ha et variert
innhold på møtene, spesielt med foredrag, både fra egne rekker og fra innbudte
foredragsholdere. Det har også vært arrangert besøk til bedrifter og forskjellige
institusjoner.
I de siste årene har det med få unntak vært arrangert interessante og
innholdsrike sommerutflukter i vårt nærområde både i Norge og Sverige. Ansvaret for
utfluktene har vært en valgt turkomite, oftest bestående av to personer.

De forskjellige turene har bl.a. vært:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Soot-kanalen, Grenselosmuseet, Skillingsmark med servering på Hembygsgården, Eda Skanse
Nes Kirkeruiner, Oscarborgs Festning
Hedmarksmuseet, Domkirkeruinene, Skibladner og Helgøya rundt
Høytorp Fort, Gamle Fredrikstad med Kongsten Festning
Gamle Hvam, elvecruicebåten ”Elvekongen” på Vorma og Glomma
Tur på Glafsfjorden med servering av reker og hvitvin, Eda Skans museum, Eda
Skans
Innendørs skianlegget i Torsby, Båttur med S/S Freja av Fryken, Lensmannsgården med varm lunsj
Dalslands kanal med servering på båten. Kort stopp på hjemveien i Åmål med
bespisning
Hadelands Glassverk med lunsj, Blåfargeverket og Vikersundbakken

Vennelogesamarbeidet
Kilder til denne delen av Jubileumsheftet er hentet fra omtalen av Vennskapsloger
i Jubileumsheftet for Loge nr. 67 Castrums 25-årsjubileum i 1987. Flere brødre var
sammen om å forfatte dette heftet. Formann i redaksjonskomiteen var daværende
EKS OM Jan Pedro Holm.
Andre kilder er referat fra vennelogemøtet i Kongsvinger pinsen 1974 og
fortegnelse over EKS OM, OM og UM i de vennelogemøtene som har vært fra 1974
t.o.m. 2011. Forfatter av denne delen av Jubileumsheftet har søkt bistand hos
brødrene Ole Sørli og Hans Otto Arnesen. De har gått igjennom 1. utkastet og
kommet med nødvendige korreksjoner og tilføyelser ut fra sitt kjennskap til stoffet.

Historikk
Vennelogesamarbeidet for loge nr. 67 Castrum startet ved at det kom en invitasjon
fra en svensk og en finsk loge om å delta i et internordisk vennelogesamarbeid
i 1974. Disse logene var loge nr. 10 Sibbersborg i Finland og loge nr. 116 Birka i
Sverige. I tillegg til disse to logene og loge nr. 67 Castrum var målet også å få med
en loge i Danmark og Island. Det har imidlertid ikke lyktes med å få med loger fra
Danmark og Island. Vennelogesamarbeidet har derfor fra 1974 og fram til i
dag bestått av logene fra Sverige, Finland og Norge. I ettertid kan vi vel kanskje
konkludere med at et vennelogesamarbeide mellom så mange loger som fem,
kanskje ville blitt for problematisk, spesielt i forbindelse med de forskjellige
arrangementene.
Starten på det hele var at OM Alf Almgren fra loge nr. 116 Birka og Helmer Udd fra
loge nr. 10 Sibbesborg var på leting etter en loge i Norge som kunne bli et tredje
medlem i vennelogesamarbeidet. OM Alf Almgren var kjent i Kongsvingerdistriktet
og visste at det var en Odd Fellow loge i Kongsvinger. På en gjennomreise den 5.
september 1973 tok han kontakt med Eks OM Kjell Høivik, som igjen ordnet en
samtale med OM Odd Hultgren.
Saken ble drøftet i loge nr. 67 Castrum og det ble, selv om noen medlemmer var
skeptiske, etter hvert enighet om at logen burde bli med i vennelogesamarbeidet.
I et møte i Kongsvinger mellom Eks OM Alf Almgren og CM Lennart Meyerhof fra
loge nr. 116 Birka og Eks OM Jørgen Husemoen, Eks OM Odd Hultgren og OM
Asbjørn Huse fra loge nr. 67 Castrum ble det besluttet å arrangere et vennelogemøte
i Kongsvinger 1. - 3. juni 1974 med deltagelse fra loge nr. 10 Sibbersborg, Finland,
loge nr. 116 Birka, Sverige og loge nr. 67 Castrum, Norge.
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Vennelogemøtet i Kongsvinger 1. – 3. juni 1974
I programmet 01.06.74 inngikk mottagelse i Vinger Hotell med servering, møte i
loge nr. 67 Castrum med innvielse, treff mellom svenske, finske og norske damer
for å bli kjent med hverandre og festsupe i Vinger Hotell.
Før taffelet ble det bydd på cocktail slik at gjestene kunne bli kjent med hverandre.
Kveldens toastmaster, bror Kjell Høivik ønsket velkommen til bords. Under taffelet ble det holdt velkomsttale av OM Asbjørn Huse, så en tale av Eks OM Helmer
Lindqist, Finland som overbrakte en ”budstikke” til OM Asbjørn Huse. Denne skal i
sin tid overbringes neste vertsloge.
Neste taler var OM Asbjørn Huse som talte for Odd Fellow Ordenen. Han
konkluderte med at vennelogesamarbeidet som nå er etablert måtte være i Odd
Fellows ånd og utbragte en skål for Ordenen. Deretter fulgte OM Olle Andersson
i loge nr. 116 Birka som talte til resipienten. Den nye bror, Per Leander, takket for
seg og uttalte at seremonien hadde gjort et sterkt inntrykk på ham. OM Asbjørn
Huse takket komiteen som hadde stått arrangementet. Han takket spesielt bror Jan
Holm som i første rekke hadde vært en drivende kraft i forberedelsene.
UM Lennart Meyerhoff fra loge nr. 116 Birka takket for maten. Han takket også
for den hjertelige velkomst som var blitt gjestene til del. Han berømmet også den
måte innvielsesseremonien var blitt gjennomført på og var meget imponert over
CM og den måten han ledet den på. Han sa tilslutt at det var en glede å kunne
ønske oss alle velkommen til Stockholm neste år.
Til avslutning ble Castrumsangen sunget. Kaffen ble inntatt i de tilstøtende
salonger. Senere var det dans og kameratslig samvær ut i de små timer.
På 1. pinsedag 2. juni startet dagen med frokost på Vinger Hotell. Det var avreise til
Krigsinvalidehjemmet på Bæreia med omvisning og beretning om hensikten med
bygget og hvordan det har virket. Fra Bæreia gikk turen videre til Festningsgata
1. Her var det kaffe og hyggelig samvær. Det ble også en tur opp på Kongsvinger
Festning for omvisning og beretning om festningens historie. På kvelden var det
uformell samling på Vinger Hotell. Selv om det ikke var lagt opp noe fast program,
møtte en del nordmenn opp. Her kan blant mange nevnes Olaug og Jan Pedro
Holm, Tordis og Reidar Gulli og Sofie og Ole Sørli. Aftenen ble avsluttet med sang
og dans.
På 2. pinsedag 3. juni var det avskjed med gjestene fra Finland og Sverige. Mange
fra vertskapet møtte fram og ønsket våre gjester vel hjem. Det var ønsker om på
gjensyn i Stockholm i pinsen neste år.
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Brødrene i loge nr. 67 Castrum konkluderte med at de var fornøyde med møtet og
opplegget, selv om de i ettertid kunne se at de kanskje var litt for reserverte. Men
de følte at de som Odd Fellows var blitt beriket med nye venner, og at de gledet
seg til neste Vennelogemøte og besøk Stockholm og loge nr. 116 Birka i pinsen i
mai 1975.
Det var god deltagelse på vennelogemøtet. Fra Sverige kom 14 brødre med 11
ledsagere og fra Finland kom 4 brødre med 4 ledsagere. Fra Norge var det til
sammen 44 deltagere, navneliste finnes dessverre ikke.

Vennelogemøter etter 1974.
Det vellykkede vennelogemøtet 1974 har nok vært med på å prege hvordan opplegg og gjennomføring i senere møter har blitt, dette gjelder nok også arrangementene i Finland og Sverige. Dette er meget positivt for loge nr. 67 Castrum og
alle i logen som har vært med på arrangere våre møter, og spesielt de som klarte
å lage en ”mal” for hvordan arrangementene etter hvert har blitt. Loge nr. 67
Castrum bør være stolte av dette.
I tillegg til arrangementene slik de var i de første møtene, er det kommet til
hjemmebesøk hos arrangørene. Dette har vært med på å styrke vennskapet
mellom brødre og deres ledsagere i sterk grad, nok en positiv utvikling.
De to første møtene ble avviklet med et års mellomrum, senere er det blitt annen
hvert år.
Med møtet i 1974 er det arrangert til sammen 20 møter.

Kontakt med andre loger.
I tillegg til logene i Stockholm og i Sibbo har vår loge vennskapsforbindelse med
loge nr. 29 Fidelitas i Arvika, loge nr. 59 Herman Anker på Hamar og loge nr. 2
Eidsvold.
Denne forbindelsen har vært der siden Castrum ble født og det har vært arrangert
møter med varierende grad av hyppighet gjennom perioden.
Det har også vært møter mellom Dr. Rudolf Schneiders loge nr. 24, Biel i Sveits,
loge nr. 39 Sct. Kjeld, loge nr. 119 Erik Glipping i Viborg og loge nr. 130 Eystir på
Elverum.			
Vennelogetreffene har hele tiden blitt arrangert i pinsehelgen de ulike år.
På neste side er en oversikt over når og hvor vennelogetreffene er avholdt, samt
hvem som var OM i loge Castrum under arrangementene:			
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År
Sted
Overmester
		
						
1974 Kongsvinger
Asbjørn Huse		
1975 Stockholm
Asbjørn Huse		
1977 Sibbo		
Sigurd Tronsmo		
1979 Kongsvinger
Hans Chr. Boisen		
1981 Stockholm
Ola Melland		
1983 Sibbo		
Andreas Solem		
1985 Kongsvinger
Jan Pedro Holm		
1987 Stockholm
Ole Sørli			
1989 Sibbo
Albert Albertsen		
1991 Kongsvinger
Kåre Falldalen		
1993 Stockholm
Reidar Birkeland		
1995 Sibbo		
Johnny Kristiansen		
1997 Kongsvinger
Kaare Henry Skaare		
1999 Stockholm
Per Johan Myhre		
2001 Sibbo		
Leif Sværen		
2003 Kongsvinger
Ragnar Bjertnes		
2005 Stockholm
Ingvar Garmark		
2007 Sibbo		
Knut Østbøll		
2009 Kongsvinger
Bjørnar Søberg		
2011 Stockholm
Arvid Solberg		
						
I pinsehelgen 2013 blir således vennelogetreffen arrangert i Sibbo.
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Jubileumshilsen fra Loge nr. 116 Birka

Bröderna i Birka gratulerar Castrum till de första 50 åren som den 67:e logen i
Norska brödraskaran.
Vi har haft den stora glädjen att känna er i nästan 40 av dessa 50 år. Alltsedan vårt
första gemensamma vänlogemöte i juni 1974 har vi levt nära inpå varandra. Många
är de personliga vänskapsband som skapats och, utöver det band som förbinder
våra loger, levt vidare genom åren. Historierna är många om de olika möten som
förekommit och dessa berättas om och om igen vilket leder till att även de bröder
som ännu inte hunnit knyta egna band kan glädjas av den goda sammanhållning
som betecknar vår gemensamma vänloge.
En mycket stor del i att förhållandet är sådant vill vi tillskriva 67 Castrum som med
brödernas kraft och engagemang praktiserar Brödrakärlek.
Jag ser med spänning fram emot de kommande åren och hur vår gemensamma
verksamhet kan komma att utvecklas. Många är de nya sätt att umgås. Att ha ett
konto på t.ex. Facebook är ett sätt att se till att vänner införlivas i det man tycker
att de skall kunna ta del av. Framöver kommer det att finnas än fler möjligheter
som kanske inte är lika ”öppna”, utan ger oss möjlighet att som grupp umgås i en
mer privat sfär.
Jag ser vidare, med samma spänning, fram emot våra traditionella möten i Stockholm, Kongsvinger och Sibbo. Att delta i möten som präglas av goda män vilka
skolats i Odd Fellow är en upplevelse som bara kan beskrivas genom eget
deltagande – det är något helt annat än det man kan uppleva i så väl arbetsliv
som privatliv. Eller som vår hängivne Birkabroder Åke Einarson uttryckte det vid
Castrum´s senaste ämbetsmannainstallation ”Det är alltid öppna famnen när vi får
komma till er, en famn som jag mötts av i en massa år.”
Denna famn är vi Birkabröder glada och stolta över att få möta.
Än en gång framför vi bröder i 116 Birka våra varmaste gratulationer till, och önskningar om en god framtid åt - Loge 67 Castrum.
Staffan Lagerin OM
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En jubileumshälsning från Logen Nr 10 Sibbesborg

Första länken i vår Ordens emblem är en sinnebild för vänskap, vilket leder min
tanke till det djupa vänlogesamarbete som blomstrar mellan tre loger i Norden; Nr
67 Castrum i Kongsvinger, Nr 116 Birka i Stockholm och Nr 10 Sibbesborg i Sibbo.
Logen Nr 67 Castrum firar 50 årsjubileum i år och vänlogeverksamheten som
uppnådde sina 40 år senaste vår har en lång tid varit fast förankrad i logens arbete.
Denna verksamhet är ett bevis på att bröderna i dessa tre loger är starkt samman
knutna i vänskapens band. Inte bara bröderna utan hela familjer har funnit
varandra genom de otaliga vänlogeträffarna. Detta leder till att bekantskapskretsen ökar och många livslånga vänskapsband över gränserna knyts. När vi
återser varandra på vänlogeträffarna sprids det en så stor glädje bland
deltagarna att det är endast vi som upplevt våra sammankomster som kan förstå
detta. Högtidliga tillfällen, lättare samvaro under hembesök och gemenskapen på
Nordisk afton gör att vi gärna träffas igen.
När vi besöker bröderna i Logen Nr 67 Castrum blir vi varmt mottagna och ofta
inbjudna att stanna som gäst hos någon broder under vistelsen. Detta stärker
ytterligare gemenskapen och för vidare vänlogesamarbetet.
Vänlogesamarbetet har för många bröder i våra loger blivit en av de mest uppskattade verksamheterna inom Odd Fellow, även så för mig. I detta samarbete har jag
verkligen fått erfara gemenskapens glädje.
På bröderna i Logen Nr 10 Sibbesborgs vägnar vill jag framföra våra varmaste lyckönskningar till bröderna i Logen Nr 67 Castrum och se fram emot ett fortsatt
samarbete i vänskapens tecken.
I Vänskap, Kärlek och Sanning
Yngve Källberg
Övermästare
Logen Nr 10 Sibbesborg
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Støttestenen - Vår Logeavis
Å delta på møtene er den beste måte å få informasjon om hva som skjer i vår
loge. Som mange andre loger og organisasjoner vil det alltid være noen som bare
delvis deltar i den løpende aktivitet gjennom logemøter og nevnder, og derved får
kjennskap og kunnskap om hva som skjer i logen. Det var bakgrunn for at br. Ivar
Pryz tok kontakt høsten 1993 med vår fungerende Overmester Johnny Kristiansen
om å forsøke å etablere en logeavis. Som det ble uttrykt i første utgave ønsket
logeavisen å være et bidrag til informasjon og kommunikasjon til og fra brødrene.

Faksimile fra Støttestenen 1/93:
Losjeavis for Losje nr. 67 CASTRUM av den uavhengige norske storloge
av Odd Fellow.
Losje 67 Castrum har hatt flere losjeaviser, den siste utkom i 1990.
Dette er et forsøk på ta tradisjonen om en losjeavvis opp på nytt. Navnet er hentet fra var losjesang og kan være betegnende for hva Losje nr.
67 Castrum betyr for oss. Avisen ønsker å være et bidrag til informasjon
og kommunikasjon til og fra brødre i vår losje.
Avisens form og innhold er ikke fastlagt og det er fritt for alle brødre å
gi sitt bidrag enten i form av meningsytringer i avisen eller med å lage
den. Det er ikke etablert noen fast redaksjon og denne utgave er å betrakte som en prøveutgave. Brødre som ønker å være med på det
videre arbeidet kan kontakte bror Ivar Prytz.
Bidrag til avisen kan gis han eller sendes til avisens adresse:
STØTTESTENEN
Losje nr. 67 Castrum
Festningsgaten 1
2200 Kongsvinger
Støttestenen ble i de to første utgaver produsert på en meget enkel kopimaskin
og distribuert i postkassen til alle brødre med adresse Kongsvinger. De øvrige brødre fikk tilsendt avisen pr post. Dette tok tid. Bror Asbjørn Bergerseter tilbød seg
derfor å bistå i produksjonen med trykking/kopiering, og han ble fort med i den
selvutnevnte redaksjonsnevnd.
Når det gjelder innholdet var det et ønske å kunne fortelle litt om enkeltpersoner
i tillegg til annet informasjon som kunne øke kjennskapen til vår Orden generelt
og logevirksomheten i Kongsvinger spesielt. Vi hadde en ideell tanke om at dette
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kanskje kunne være en av flere virkemidler til økt oppmøte blant brødrene.
Fra høsten 1994 ble redaksjonsnevnden utnevnt av logen og senere ble også
logeavisen inkludert i logens handlingsplan. Følgende ble utnevnt av logen: Ivar
M. Prytz, Asbjørn Bergerseter og Bjørnar Søberg.
Br. Rolf Brun tok over etter Br. Ivar Prytz og han var med å gi ut 2 nummer, etter han ble br. Arvid Solberg utnevnt som leder av nevnden og han satt som leder tom våren 2007. Etter br. Arvid Solberg har br. Kjell Bakken hatt ansvaret for
utgivelsene.
Avisen ble som tidligere nevnt utgitt i ett enkelt format, først som et tekstdokument, deretter når br. Arvid tok over, som et Powerpoint-dokument helt til br. Kjell
kom med i nevnden i 2003. Han hadde et tekstredigeringsprogram som gjorde at
det ble mye enklere å lage og å sette opp sidene. Etter logens handlingsplan gis det
nå ut 4 utgaver i året, ved spesielle anledninger har det også vært spesialutgivelser,
slik som sist ved Vennelogetreffet i Stockholm.
Årgang 16 nr. 1 2008

Støttestenen
Organ for loge nr. 67 Castrum
Innhold: s2: OM har ordet, s3: Støttestenen gratulerer, Hva betyr Odd Fellow, s5: Vennelogekomiteen
trekker
pusten, s6: Samtale med br. Odd, s7: Refleksjoner om alder, s8: EI i Stockholm, s9: Hvem er vi? s10: Om å ha tid.

Foto: Kjell Bakken. Stabburet ved Aamodt-gården med Festningen i bakgrunnen i vintersol

Alt hva I vil at andre skal gjøre mot Eder , det gjøre og I mot dem

1
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Medlemsutviklingen de siste 25 år
Medlemsnedgangen fra 1991 til 1992 har sin årsak i etableringen av loge nr. 67
Castrums datterloge, loge nr. 122 Gyldenborg .
År

Medlemmer

1988

99

1989

107

1990

126

1991

121

1992

106

1993

104

1994

106

1995

102

1996

105

1997

109

1998

108

1999

112

2000

113

2001

116

2002

120

2003

122

2004

124

2005

127

2006

129

2007

131

2008

137

2009

134

2010

139

2011

134
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Ord fra en yngre bror

Vennskap, kjærlighet og sannhet, er for de fleste av oss det viktigste i livet! Det
handler om å gi, og ikke minst våge å ta i mot!
Som fersk ny bror, var mitt første inntrykk at alle i loge nr. 67 Castrum var overmåtelig hyggelig. Jeg hadde egentlig lært at man skulle være litt på vakt når folk var
overmåtelig hyggelig, det kunne kanskje ligge noe bak?
Men ikke i loge nr. 67 Castrum! Her lærte jeg raskt at den hjertelige og hyggelige
væremåten logens brødre har, er ekte, ærlig og varm. I tillegg har jeg lært at jo mer
vi deler av dette med andre, jo mer har vi, og ikke minst får vi tilbake selv.
I utgangspunktet, hadde jeg nok ikke sett for meg at jeg skulle bli med i noen form
for logevirksomhet, jeg fikk ikke det til å stemme med min rettferdighetssans. Min
oppfatning av logevirksomhet, var at det kun var for spesielt utvalgte grupper/
mennesker høyt på strå.
Der tok jeg feil, for i loge nr. 67 Castrum, deltok det alle typer mennesker med ulike
jobber og alle slags utdanningsbakgrunner. Det handlet ikke om stilling og tittel,
men hvem man er.
Gjennom min fadder Per Jullum, fikk jeg i starten små doser med opplysninger om
Odd Fellows virksomhet, og hva de sto for. Jeg ble etter hvert positivt påvirket, og
overrasket over hva logen egentlig drev med.
For det var hyggelig å få vite hva logen kunne gjøre for meg, men særlig var det
positivt å få vite hva jeg kunne gjøre for logen og andre mennesker. At man i tillegg
skoleres i å bli et bedre menneske, er jo bare en bonus.
Vil til slutt si, at dersom jeg kan bli et bedre menneske, vil det få store positive
ringvirkninger for menneskene rundt meg. Bare det i seg selv, er god nok grunn til
å bli en Odd Fellow.
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Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.
Kjetil E. Lein

En eldre brors hilsen til en nyopptatt bror

For 34 år siden ble jeg tatt opp som medlem av loge nr. 67 Castrum. Datoen var 26.
april 1978. En god venn lurte på om jeg var interessert i å søke om å bli medlem.
Det var bror Kjell Joramo, som dessverre er gått bort.
Jeg glemmer ikke hans begrunnelse for at også jeg burde bli medlem av Odd
Fellow:
”Det er absolutt noe for deg, og du kommer helt sikkert til å like deg der”
Bror Kjell hadde rett. Det har vært 34 spennende og lærerike år. jeg visste ingen
ting om Odd Fellow. I 1978 brukte man fortsatt betegnelsen ”en hemmelig Orden.”
Det skremte meg på ingen måte. Med mine kunnskaper om de venner og bekjente
som allerede var medlemmer, visste jeg at Ordenen ikke sto for noe som ville være
i strid med mine innerste overbevisninger. Jeg søkte og i ventetiden følte jeg nok
fortsatt en viss uro for hva jeg gikk inn i.
26. april 1978 startet jeg de første nølende skritt inn i noe som var komplett ukjent
for meg.
Det er lett å bli panegyrisk når man skal omtale noe som man er glad i og glad for.
Jeg skal prøve å unngå det, men til alle nye brødre vil jeg si:
Det går ikke lenge før du er på fornavn med brødrene i loge nr 67 Castrum. Du
får følelsen av at alle er gamle venner. Og det er da du vil oppdage det som er
Ordenens mest verdifulle egenskap: VENNSKAP !
Du vil ardri føle deg ensom. Du skal vite at det er alltid noen som ser deg, tenker på
deg og har det beste i sinne for deg.
Noen få ord til slutt: -ta alltid med deg UM`s hilsen til oss når vi avslutter møtet i
logesalen.
Skal du forstå at du er med på noe viktig og derigjennom få den store gleden det
er å være med så GI AV DEG SELV, MØT MED EN FRI OG ÅPEN ÅND, LA HJERTET
OGSÅ FÅ VÆRE MED.
DA VIL DU ALLTID TA MED DEG GODE IMPULSER SOM VIL VÆRE UUNNVÆRLIGE I
DITT LIV BLANT DINE KJÆRE OG I DET SAMFUNNET VI SKAL TJENE.
Thomas Talhaug
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Historien om seglet til loge nr. 67 Castrum

Vår nå avdøde bror Haakon Hansen hadde begynt på en liten artikkel om seglet
vårt. Han hadde i forbindelsen med sin rekonstruksjon forsket en del rundt dette
emnet. Denne artikkelen rakk han dessverre aldri å fullføre.
Støttestenen besøkte Br. Haakon 3 uker før han døde og hadde der en lang samtale
om dette emnet.
Br. Haakon tok på seg en formidabel oppgave med å lage en kalkering fra originalen
til seglet for Loge nr. 67 Castum, som ble godkjent av Stor Sire Harald Østreng 26.
mai 1961. Utkast til segl ble levert fra Broderforeningen Castrum I.O.O.F. v/Jørgen
Husemoen 12. april 1961. Br. Paul Scott var den som hadde den nesten geniale
ideen til seglet ved å sette kjedeleddene opp i en trekant, såvidt undertegnede
har kunnet bringe på det rene er dette det eneste seglet i Norge som har denne
utformingen. Forslaget ble levert videre til Br. Johs Sirnes for delvis omtegning og
rentegning.
Kolorering av emblemet er basert på en delvis rekonstruksjon av emblemet på
permen til logens Løftebok som den mottok som gave ved institueringen 31. mars
1962.
Orginal til emblem ble godkjent i kollegiemøte 24. januar 2006 og i logemøte 25.
januar 2006.
Br. Haakon var også opptatt av forklaringen til logenavnet vårt. Han fant frem
beretningen til 25- års jubileet hvor br. Jørgen Husemoen, som ble loge nr. 67
Castrum’s første OM sier i sin tale ved institueringen følgende om hvorfor navnet
Castrum ble valgt.
”Som dykk alle veit betyr Castrum skanse eller festning. Dette navn har vi satt
på vår loge. I gamal tid når nokon ville gå til åtak på folket, tydde dei til festningen, der den med sine stor murar verne folket, og der ingen uvedkommande fikk
sleppe inn.
Dette skal vera symbolet på vår loge. Logen skal vera ein skanse eller festning, der
det som er vondt og usant skal holdas ute. Kvar ting som vil prøve å fara med løgn
og uvenskap skal haldas ute og kjempas mot med alle dei midler som vi i vår loge
har til rådighet. Men alt som er godt og som er til gavn for den enkelte bror og for
Ordenen skal slippe inn.”
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Øverst ser vi Br. Haakon’s kalkering og under ser vi resultatet etter at seglet har
blitt digitalisert.
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VALGTE EMBEDSMENN I LOGE

År

EksOM

OM

UM

62 - 63

H. Dannevig

J. Husemoen

P. Scott

64 - 65

J. Husemoen

P. Scott

H. Dannevig

66 - 67

H. Dannevig

J. Husemoen

H. Herberg

68 - 69

J. Husemoen

H. Herberg

K. Høivik

70 - 71

H. Herberg

K. Høivik

O. Hultgren

72 - 73

K. Høivik

O. Hultgren

V. Hansen
A. Huse

74 - 75

O. Hultgren

A. Huse

S. Tronsmo

76 - 77

A. Huse

S. Tronsmo

B. Boisen

78 - 79

S. Tronsmo

B. Boisen

O. Melland

80 - 81

B. Boisen

O. Melland

A. Solem

82 - 83

O. Melland

A. Solem

J. Holm

84 - 85

A. Solem

J. Holm

O. Sørli

86 - 87

J. Holm

O. Sørli

A. Albertsen

88 - 89

O. Sørli

A. Albertsen

K. Falldalen

90 - 91

A. Albertsen

K. Falldalen

R. Birkeland

92 - 93

K. Falldalen

R. Birkeland

J. Kristiansen

94 - 95

R. Birkeland

J. Kristiansen

K. H. Skaare

96 - 97

J. Kristiansen

K. H. Skaare

P. J. Myhre

98 - 99

K. H. Skaare

P. J. Myhre

L. Sværen

00 - 01

P. J. Myhre

L. Sværen

R. Bjertnes

02 - 03

L. Sværen

R. Bjertnes

S. I. Garmark

04 - 05

R. Bjertnes

S. I. Garmark

K. A. Østbøll

06 - 07

S. I. Garmark

K. A. Østbøll

B. Søberg

08 - 09

K. A. Østbøll

B. Søberg

A. Solberg

10 - 11

B. Søberg

A. Solberg

H. J. Jacobsen

12 - 13

A. Solberg

H. J. Jacobsen

O. Høgberg
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NR 67 CASTRUM 1962 - 2013
Sekr.

Skm

Kass

CM

O. Moss

E. Eng

O. A. Moss

K. Høivik

A. Solem

J. Pettersen

A. Rørholdt

K. Høivik

H. Hagen

O. Hultgren

Å. Ånerud

A. Sorknes

A. Huse

B. Boisen

Å. Ånerud

J.E. Bolneset

A. Huse

S. Tronsmo

V. Hansen

O. Melland

S. Tronsmo

A. Melland

B. Boisen

O. Melland

A. Melland

A. Sætre

B. Boisen

O. Johnsbøen

A. Melland

O. Sørli

J. Holm

O. Johnsbøen

A. Albertsen

O. Sørli

J. Holm

J. Holm

K. Falldalen

T. Bråthen

T. Johansen

O. Sørli

K. Falldalen

J. Kristiansen

R. Birkeland

A. Albertsen

R. Gulli

L. M. Næss

R. Birkeland

T. Tallhaug

A. Engebretsen

J. Nersveen

S. Stensersen

R. Birkeland

J. Kristiansen

K. Joramo

S. Stenersen

J. Kristiansen

K. H. Skaare

K. G. Iversen

P. Nordli

J. Ullerlien

G. Berget

P. J. Myhre

L. Sværen

P. J. Myhre

L. Sværen

H. Hansen

A. Bones

L. Sværen

R. Bjertnes

G. Pettersen

A. Bones

R. Bjertnes

B. Håkenstuen

A. Bergerseter

K. Korvald

S.I. Garmark

K. A. Østbøll

T. Harbosen

K. Belbo

K. A. Østbøll

B. Søberg

J. Bøhnsdalen

K. Belbo

K. Korvald

R. G. Brun

B. Blåka

A. Solberg

K. Belbo

R. E. Johnsen

H. J. Jacobsen

A. Solberg

R. G. Brun

K. Gylterud

E. Nyborg

A. K. Haug

H. Fredriksen

O. Høgberg

T. Strandberg

A. K. Haug

V. Borge

K. Lødding

P. C. Backer

I. M. Prytz
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Storrepresentanter i loge nr. 67 Castrum
År
1962 - 1966
1966 - 1978
1978 - 1982
1982 - 1986
1986 - 1990
1990 - 1994
1994 - 1995
1995 - 1999
1999 - 2001
2001 - 2003
2003 - 2007
2007 - 2011
2011 -

Navn
Per Castberg Voss
Jørgen Husemoen
Håvard Herberg
Paul Scott
Odd Hultgren
Andreas Solem
Ole Sørli
Kåre Falldalen
Johnny Kristiansen
Reidar Birkeland
Kaare Henry Skaare
Per Johan Myhre
Ragnar Bjertnes

DSS i Distrikt 1 fra loge nr. 67 Castrum
2001 - 2005
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Johnny Kristiansen

Veteranjuveler
Følgende nåværende medlemmer er blitt tildelt veteranjuveler
i loge nr. 67 Castrum:
25 - års Veteranjuvel
Tildelt dato:
Odd Hultgren
23.02.1983
Hans Chr. Boisen
15.05.1985
Johan Ullerlien
08.04.1992
Ole Sørli
24.09.1997
Johan Nersveen
25.11.1998
Lars Egil Rytterager
31.05.2000
Axel Engebretsen
31.05.2000
Hans Otto Arnesen
29.11.2000
Johnny N. Kristiansen
24.10.2001
Knut A. Østbøll
15.05.2002
Thomas Talhaug
14.05.2003
Arvid Michaelsen
28.01.2004
Odd Grønnerud
28.04.2004
Sverre Håkon Østbøll
28.04.2004
Per Johan Myhre
16.02.2005
Bjørn Rotheim
30.11.2005
Kjell Gunnar Iversen
31.05.2006
Reidar Hveberg
02.05.2007
Odd Melby
02.05.2007
Bjørn Lien
24.04.2009
Leif Sværen
10.02.2010
Sverre Ingvar Garmark
26.05.2010
Ole Andreas Moss
26.05.2010
Erling Wålberg
29.09.2010
Tormod F. Henriksen
27.04.2011
Ragnar Bjertnes
22.02.2012
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40 - års Veteranjuvel
Odd Hultgren
Hans Chr. Boisen
Johan Ullerlien

25.02.1998
26.04.2000
18.04.2007

50 - års Veteranjuvel
Odd Hultgren
Hans Chr. Boisen

27.02.2008
24.03.2010

Embedskollegiet i loge nr. 67 Castrum 31.3.1962
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Embedskollegiet i loge nr. 67 Castrum 31.3.2012

Foran fra venstre: Eks OM Arvid Solberg, OM Hans Jacob Jacobsen, Storrepr. Ragnar
Bjertnes, UM Oddvar Høgberg.
Bak fra venstre: Sekr. Vidar Borge, Skm. Kåre Lødding, Kass. Per Chr. Backer, CM Ivar
M. Prytz.
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Loge nr 67 Castrum’s logesang
Castrum vår Loge er vår støttesten.
Høyt over byen gammel, verdig, pen.
Her kan vi hvile – koble av
fra hverdagstrid og mas og jag.
Ja – Castum du skal leve,
skal fremme V. K. S.
I våre saler er det hyggelig,
selv om vi spøker er det alvor i
det som blir sagt og tenkt og gjort,
om ikke alt er like stort.
Ja – Castrum du skal leve,
skal fremme V. K. S.
Alle vi brødre takker som seg bør
for vi fikk komme innenfor din dør,
Castrum er samlingsmerket vårt,
du er og blir for oss no’ stort.
Ja – Castrum du skal leve,
skal fremme V. K. S.

Tekst: Kjell Høivik
Mel.: Lili Marlen

