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   Vennskap        Kjærlighet        Sannhet 



LEDER I GYLDENPOSTEN 
 

Ja, kjære brødre nå er atter en sommer tilbakelagt, med minner om 

lange perioder med godt vær og noe ruskete vær i slutten på 

sommeren. God gammeldags sommer igjen? 

Vi i redaksjonen har ved noen anledninger og senest i siste nummer 

av Gyldenposten oppfordret brødrene til å komme med innspill til 

hvordan Gyldenposten skal utformes og ha for innehold.  Og om det 

kan være ytringer/meninger om logelivet som sådan. Vi hører ofte 

fra flere av brødrene at det er meninger om dette og hint, og det 

viser engasjement. Dette kan nå komme til utrykk i Gyldenposten 

igjennom en min mening spalte. Vi har tro på at menings- 

utvekslinger kan bli et bidrag til å løfte logen til logens beste. Så 

langt har vi ikke fått noen innspill fra brødrene, dette kan tolkes 

som at Gyldenposten har oppsett og innehold som er bra nok.  Men, 

ingen tilbakemelding/innspill behøver nødvendigvis ikke å bety  at 

alt er på «stell» og kan gjøres bedre eller annerledes. 

I år ble det ingen sommerfest m/damer pga. dårlig oppslutning og 

hva kan årsaken til dette være?  Feil dato? Er det noe med 

arrangementet som ikke faller i smak? Skulle det ha vært en 

spørreundersøkelse på hva som ønskes? Det er sikkert ikke noe 

enkelt svar på disse spørsmålene, men å ha fokus på årsakene vil 

være viktig for framtiden. Og her vil meningene fra brødrene være 

avgjørende for det videre arbeidet. 

Vi i redaksjonen har merket oss at tilgangen på nye resipienter blir 

en stadig større utfordring ut fra ulike årsaker. Storrepresentanten 

har tatt til orde for å spørre også andre en de som blir å betrakte som 

nære venner. Vi har tro på at denne framgangsmåten vil være en 

nødvendighet for framtiden. Har vi en «redsel» for å gjøre dette ut 

fra logens opptakskrav? 

Hvordan skal vi få med og engasjert de nye medlemmene? Dette vil 

være en viktig sak som bør under «lupen» i større grad. 

HP Knut Østbøl i vår moderloge 67 Castrum skal innsettes som ny 

DSS etter Per Arild Nesje den, 17.09.14. Leir distrikt nr. 1 Oslo vil 

bli delt og Leir 25 Glomma vil da bli skilt ut og omfatte våre to 

loger i Kongsvinger + logene på romerike. Som ny HP er vår Eks. 

OM Kåre Rogne nominert som HP. 

Lørdag 23. august kom en buss med 25 Brødre og ledsagere fra 

Loge 70 Tyrgils Knutsson i Mariestad på besøk til Festningsgata 1. 

En stor takk til vennelogekomiteen og br Overmester i Loge 70 

Tyrgils Knudsson som har jobbet med dette over en lang periode. 

Det er viktig at dette samarbeidet er tilbake i nye former. Vi ser 

frem til nye treff siste helgen i august hvert år. 

 

Redaksjonen 

 

Ansvarlig red; OM Finn Nilsen, red: XOM Svein Erik Børslungen, 

redigering hans Petter Børrud, elektronisk redigering Sekr. Erik 

Haug og Terje Børrud og Terje Sletholen som gode støttespillere 

 

Velkommen til Odd Fellow sine nye websider 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ønsker du tilgang til Nettbutikken, matrikkel, lover osv., må du 
logge deg på med medlemsnummer (står på baksiden av ”De tre 
kjedeledd”) og fødselsdato med alle 8 tallene (DDMMÅÅÅÅ) som 
passord. 



STORREPRESENTANTEN HAR ORDET 

 
    Kjære brødre ! 

 

Når dette innlegget går i trykken er jakten i gang,           

bøndene har høstet det de sådde og klorofyllet i  

bladene har trukket seg tilbake og gitt oss høstens 

fargeprakt. 

      Etter en sommer og høst som den vi nå har 

opplevd ser jeg frem til å komme i gang igjen med logemøter, treffe 

brødre og de gode samtalene. Og ikke minst å få et påfyll av etisk 

innhold. 

Men kjære brødre, i de siste informasjonsmøtene vi har hatt, har det 

kommet svært få potensielle kandidater. Her har vi alle sviktet. Vi er 

helt avhengig av en jevn tilgang av nye brødre skal logen vår bestå. 

De fleste svarer at de ikke har noen flere venner å spørre. Men er 

det slik at man bare kan spørre de aller nærmeste, da vi jo alt stoppe 

opp. 

I vår hverdag møter vi mennesker i butikken, på fest, på 

idrettsbanen osv. Dette er mennesker vi er på hils med og som vi 

ofte slår av en prat med. Hvorfor ikke inviter de med til et 

uforpliktende informasjonsmøte. 

<Hei du, vi har informasjonsmøte førstkommende mandag i Odd 

Fellow Loge Gyldenborg. Du kunne ikke tenke deg å bli med på 

uforpliktende informasjonsmøte. Der vil du få informasjon om hva 

vi driver med, kanskje det vil være noe for deg > Så enkelt kan det 

sies og det behøver selvfølgelig ikke være din beste venn, men kun 

en du er på hils med. 

Mine brødre prøv dette å se hvor enkelt det i grunnen er. 

Så til slutt et visdomsord: 

Den som bringer glede i andres liv, kan ikke holde det borte fra 

seg selv. 

Mbh. I V,K og S 

Storrepresentant Einar H. Hernes 

OVERMESTER HAR ORDET 
 

Kjøre alle Brødre 

Da er sommerferien godt og vel over, og        

sommeren er på hell. Vi startet høstterminen i 

vår loge allerede lørdag den 23 august med 

vennelogetreff. Vi fikk besøk fra våre brødre i 

Loge 70 Tyrgils Knutsson, og denne gangen med 

ledsagere. Det ble en utrolig hyggelig 

sammenkomst med god mat og flott musikk og 

sang ledsaget av bror Jonny Kristiansen, fra loge 67 Castrum. 

Søndagen ble alle samlet på festningen til omvisning. Våre brødre 

fra vår venneloge var veldig takknemlige og fornøyde med det de 

fikk være med på denne gangen. Det ser ut til at dette kan bli en 

årlig seanse, som blir gjennomført siste helgen i august annethvert 

år i Mariestad og Kongsvinger. 

I løpet av sommeren har også vårt logelokale fått et løft. Med stor 

dugnadsinnsats fra medlemmer i alle våre loger i Festningsgaten, 

har det blitt et nytt flott gulv i logesalen. Jeg vil takke alle som har 

bidratt i denne forbindelse. 

Det har også blitt innsatt en ny leir i løpet av september. Vi fikk 

besøk av Stor Sire Morten Buan som innsatte den nye Leir 25 

Glomma. Vår bror og EX OM Kåre Rogne ble valgt til Hoved 

Patriark. Videre ble det utnevnt ny Distriktstorsire for distrikt 25. 

Knut Andreas Østbøll ble utnevnt, og vi gratulerer og ønsker han 

lykke til med sine nye oppgaver. 

Hva skal så foregå i vår loge i denne høstterminen?  Først og fremst 

håper jeg at vi vi sammen evner å skape en arena, for innsikt og 

forståelse for våre medmennesker. Vi har mye å lære av hverandre, 

og det at vi sammen kan bygge et fundament som kan skape verdi, 

og gjøre oss alle til bedre medmennesker, er et av våre viktigste mål.  

Vi ser gjennom media alle de forferdelige ting som foregår utenfor 

Norge. Den brutaliteten som vises hos de som kaller seg IS (Islamsk 

Stat) ligger langt utenfor hva vi faktisk evner å forstå. Det som skjer 



i Ukraina som nesten er vårt nabolag er også meget skremmende. 

Hva kan vi gjøre med dette? Kanskje ikke så mye, men det er viktig 

å ta avstand fra disse handlinger, og synliggjøre at dette kan vi ikke 

akseptere. Arnulf Øverland har som mange av oss kjenner til sagt 

«Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg 

selv». Gjennom vårt arbeide i Logen er jeg sikker på at vi blir bedre 

medmennesker, og at vi derigjennom kan påvirke de vi møter på en 

positiv måte. Jeg tror at vi på denne måten kan bidra til at alle vi 

omgås også vil bli bedre medmennesker. 

Jeg ser frem til mange flotte møter utover høsten og vinteren, og 

håper at vi sammen klarer å få inn nye brødre til vår loge. 

Møt så ofte dere kan, det vil tjene oss alle.  

I vennskap, kjærlighet og sannhet 

 

Finn Nilsen 

OM  

 

UNDERMESTERENEN HAR ORDET 

 
      Kjære brødre! 

 En god sommer er på hell. Høsten og en ny  

logetermin står for tur. I skrivende stund har 

vi allerede avholdt høstens første møte samt 

et vellykket vennelogetreff. 

Det er veldig positivt at disse møtene er godt besøkt! Det er 

motiverende og trivelig for alle brødre at det er et godt oppmøte. 

På høstens første møte hadde vi et flott foredrag på ettermøte av Br. 

Tor Inge With som er SLT koordinator i kommunen. Foredraget ga 

en pekepinn på kommunens problemstilling vedrørende 

rusproblematikk, mobbing på sosiale media og dropout for barn og 

ungdom i vår kommune. Jeg syns det er flott at vi kan dra veksel på 

egne brødre i forbindelse med ettermøtene. Vi har mange spennende 

brødre med interessante bakgrunner som egner seg til et lite 

foredrag. Erfaringsmessig ser vi at foredragene skaper engasjement 

i etterkant. 

En av undermester viktigste oppgaver er organisering ettermøte og 

brodermåltid. Privatnemden for terminen er organisert og menyen er 

bestemt. Menyen finner dere på trykk i denne utgaven av 

Gyldenposten. Hvis dere ikke kan stille i møtene dere er oppsatt i 

kjøkkentjeneste, er dere selv ansvarlige for å bytte vakt med en 

annen bror. 

Ønsker dere alle en flott logehøst! Møt så ofte dere kan. 

Morten Sønsterudbråten Undermester 

 

Meny Loge 122 Gyldenborg 
 

20. okt. 2014. Innvielse Galla. 

Urtestekt lam, dampet gulrot, sellerirotpure, urtesaus og 

ovnsstekte båtpoteter. 

03.nov.2014. Arr. 122 Gyldenborg. 
Røkt svinekam, gulrotpure, dampet blomkål, timiansaus og 

kokte poteter. 

17.nov.2014. 2. grad 
Oksekarbonader, stekt løk, dampet gulrot og blomkål, brun 

saus og kokte poteter. 

24.nov.2014. Infomøte? 

Snitter/smørbrød. 

01.des.2014.  3. grad Galla. 
Ordner selv. (Lutefiskkveld) 

15.des.14. Julemøte. 
Stekt svineribbe, julepølse, medisterkake, surkål, tyttebær, 

ribbefett og kokte poteter. 



 SENIORKLUBBEN 
I første halvår 2014 er holdt følende møter: 

 

14. januar. 

Vanlig møteprogram. 

Foredrag av Roy Holt- entreprenørvirksomhet i Kongsvinger m.m.        

32 brødre til stede. 

 

 4.februar. 

Vanlig møteprogram. 

Foredrag av bror Fred  Håvardstuen - logearbeid i Danmark 

27 brødre til stede. 

 

4. mars 

Vanlig møteprogram. 

Foredrag av bror Tor Inge With- rusomsorg i Kongsvinger 

kommune 

37 brødre til stede 

 

1. april. 

Vanlig møteprogram + « pratetime» 

32 brødre til stede 

 

6.mai. 

Vanlig møteprogram + årsmøte 

Ingen nye saker ble tatt opp på årsmøte. 

30 brødre til stede. Klubben har nå 58 medlemmer 

 

Styret består av: 

Kaare Henry Skaare, formann 

Erik Haug, kasserer 

Sverre E. Østbøll, sekretær (ny) 

 

 

SENIORKLUBBENS SOMMERTUR. 

 
Årets tur gikk til Hamar og Domkirkeodden. Vi startet som vanlig 

fra «Tavernaen» kl. 10.00 med 40 feststemte brødre. 

Første stopp var ved Setersjøen med servering av rundstykker og 

«forfriskninger». Stemningen steg merkbart og ferden gikk videre 

til Løiten Brænderi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her fikk vi være med på den tradisjonelle fortellingen om 

aquavittens historie. Denne forestilling er 20 år gammel og har vært 

fremført over 5000 ganger. 

Forestillingen ble godt mottatt av brødrene og formann bror Kaare 

Henry takket for fin og interessant fremføring. 

Det var nå blitt langt på dag og tid for mat, og ferden gikk videre til 

Domkirkeodden og Hamarstua Spiseri. 

Her var menyen fisk (Longa) kanskje nytt for mange. 

Så var det tid for hjemreise med nytt stopp ved Setersjøen med 

fortæring av rester, både fast og flytende føde. 

Ankom Kongsvinger kl. 18.30 etter nok en vellykket sommertur. 

 



 
 

Skuespiller Tore Tollan i rollen som potetbonden som skal  

levere poteter, en av sine 6 roller i stykket. 

 

 
 
3 glade ”gutter” på tur 

 
 
Rett før avreise fra siste rast ved Sætersjøen i Nord Odal på vei 

hjem til Kongsvinger 

 

TURFORSLAG FRA Roar Gusterudmoen 

Her er et forslag til trimtur på terrengsykkel. Turen er på ca. 40 km. 

Fra Kongsvinger starter turen på E 16 og følger den til Skinnarbøl, 

tar så Brøderudveien til Brøderud, så Lystadveien mot Kollemoen, i 

krysset ved Kollemoen tar man så til høyre inn på Åkrevegen og 

følger denne forbi Lysensjøen, Langtjernet og Urstjenernet helt ut 

på E 16 (Masterudveien). Åkrevegen bytter forøvrig navn til 

Langtjernvegen underveis. Deretter følges E 16 retning 

Kongsvinger ca. 1,5 km, og så tar man til høyre mot et sted som 

heter Lysen. Da er man inne på Øyungsvegen. Følger så denne et 

godt stykke innover og rett før en snuplass tar man til venstre. Etter 

dette er det å holde til venstre i de kryssene man kommer til. Den 



siste delen av denne veien heter Fransbråtavegen som munner ut på 

Masterudveien midt oppe i Fransbråtaberget. Returen videre er å 

følge Masterudvegen inn til Kongsvinger igjen. God tur på asfalt og 

fine grusveier. 

Roar Gusterudmoen utfordrer bror Morten Sønsterudbråten. 

 

ØNSKEDIKTET 

Carpe diem 

Av Atle Øi, 13.11.2013 

 

Til neste år ditt, og til neste år datt 

Til helgen da skal vi gjøre... 

Når jeg bare får igjen penger på skatt... 

Er noe vi stadig får høre. 

Når barna kan klare seg mere selv... 

Når jeg får meg et sted å bo... 

Når jeg bare får trent mer og føler meg vel... Kan man da starte livet 

mon tro... 

Vi mimrer fra tiden vi hadde i fjor 

Eller planlegger ting vi skal gjøre 

Og livet blir som et fast bestemt spor 

Som vi tydligvis liker å kjøre. 

Men hva med nuet, dagen i dag 

Akkurat her og nå 

Hva med å droppe alt planleggingsjag 

Heller nyte at him'len er blå. 

For Livet er ikke det verste man har 

Kanskje er ikke hverdager grå 

Og om litt er kanskje kaffen klar 

Den er varm, den er her, den er nå. 

  

Med dette diktet så sender jeg utfordringen videre til Bror Espen 

Fladberg til å finne et nytt dikt i neste utgave av Gyldenposten.. 

  

Mvh 

Espen Dammen Moe 

http://fortellinger.net/om/forfattere/atle_oi


Nytt fra sekretæren 
 

Det har vært flere gode innlegg i etisk post, som alle vil bli trykket i 

Gyldenposten. 

 

Mandag 3. mars ble Kent Arne Nybråthen innviet i vår Loge 

 

Vi gratuler: 

Børrud Terje   80 år 11.08.14 

Dybendal Bjørn Reidar 60 år 11.05.14 

Eidsmo Ingar   60 år 19.08.14 

Humborstad Bjørn  70 år 26.02.14 

 

 

ETISK POST 15. sept 2014 
Innlegg v/Arild Bråthen 

 

NELSON MANDELA 

 

Jeg har lenge tenkt å snakke om en person som etter min oppfatning 

tenkte og levde etter vår læresetning: «Vær mot andre som du vil 

andre skal være mot deg». Han ble født 18. juli 1918. Hans 

døpenavn betyr «en som skaper problem for seg selv». Vi kjenner 

ham som Nelson Mandela. Hans navn på Xhosa, Rihlahla, var det 

ingen hvit mann som kunne uttale, derfor ble han hetende Nelson. 

Og problem for seg selv skapte han virkelig. 

 

Faren var stammekongens rådgiver. Han lærte av sin far å holde 

hodet høyt og være stolt av sin herkomst, og holde ærlighet og 

sannhet hellig. Da Nelson var to år gammel, ble faren fratatt alt han 

eide av land og husdyr av myndighetene. Dette fordi han sto på sine 

rettigheter som borger i Sør-Afrika. Da han var ni år døde faren. 

Stammekongen tok Nelson inn i sin familie, og ga ham skolegang. 

Det hadde han lovet Nelsons far å gjøre. 

 

Nelson gikk på college og var en god student, lærevillig og 

arbeidsom. Han kom inn på Fort Hare-høyskolen, den eneste skolen 

med høyere utdanning for andre enn hvite. Forholdene ved skolen 

var ikke bra, spesielt var det maten elevene klagde på. Nelson ble 

valgt inn i studentrådet, men trakk seg umiddelbart da han forsto at 

bare noen få hadde stemt. De andre unnlot å stemme i protest mot 

forholdene. Rektor truet med utvisning dersom han ikke tok jobben 

i studentrådet. Men Nelson sto på sitt? og ble utvist. Hjemme hos 

stammekongen ble ikke dette velsett, og Nelson hadde nok reist 

tilbake til skolen. Men kongen mente han burde gifte seg, og hadde 

funnet en kone til ham, så han kunne bli gift som 22-åring. Da 

rømte han, han ville gifte seg av kjærlighet, ikke av plikt. 

 

Nelson jobbet som gruvearbeider. Livet i Johannesburg forandret 

ham, han så urettferdigheten i samfunnet, og han ville hjelpe de 

fargede til et bedre liv. Han fikk jobb som læregutt ved et 

advokatkontor og tok brevkurs ved siden av jobben. Her ble han 

kjent med ANC, frigjørings-bevegelsen. Han studerte lov og rett 

ved Witwatersrand-universitetet i Johannesburg, her var enkelte fag 

åpne for alle.  

 

Han ble for alvor med i ANC i 1943. I 1944 giftet han seg med 4 år 

yngre Evelyn Nkato Mase. De fikk 5 barn, men barn nummer to, ei 

jente, døde da hun var bare ni måneder gammel. Nelson var ikke en 

god og oppofrende far, han reise mye og kom og gikk som han ville.  

Forholdene for afrikanerne ble verre etter valget i 1948. Da ble det 

innført strenge regler for hvor de fikk bo og oppholde seg. Etter 

myndighetenes inngripen med våpen under en landsomfattende 

streik i mai 1950, sa Nelson Mandela at han ble bundet til ANC med 

kropp og sjel. Hans ønske ble at den hvite mann forlot Afrika, men 

senere innså han at man trengte alle i kampen mot apartheid. 



Myndighetene innførte strenge passlover, alle ikke-hvite måtte ha 

eget pass med bilde, fingeravtrykk, opplysninger om betalt skatt osv. 

Mandela og ledelsen i ANC sendte brev til statsminister Malan med 

krav om å slette de strengeste rasekravene. Hvis ikke dette ble gjort, 

lovte ANC sivil ulydighet. Og sivil ulydighet ble det til gagns. Flere 

tusen afrikanere gjorde hva de kunne for å terge myndighetene. 

Disse slo hardt tilbake, og nesten ti tusen ble arrestert. Nelson 

Mandela ble arrestert for første gang, dette var i 1952. I tillegg til å 

bli bannlyst ble han dømt til ni måneders fengsel, senere ble dette 

omgjort til to års betinget fengsel.  

 

Han ble skilt i 1954. Hverken kona eller barna hadde sett mye til 

ham. ANCs virksomhet for fellesskapet var for Nelson Mandela 

viktigere enn egne nære forhold. Dette er ikke mye i tråd med vår 

læresetning, men det kommer seg etter flere fengselsopphold. 

Utover på 50-tallet fortsatte han sitt arbeid for ANC. Mye måtte han 

skrive i et annet navn fordi han var bannlyst av myndighetene. Han 

sier selv: «Jeg ble av loven gjort til forbryter, ikke på grunn av hva 

jeg har gjort, men på grunn av det jeg sto for, det jeg tenkte og min 

samvittighet». Han ble arrestert, og fengslet uten dom. Og ført for 

retten i en sak som tok fem år. Her var han tiltalt for høyforræderi 

sammen med mange fra ANC. De ble frifunnet for den anklagen, 

men i de årene saken pågikk fikk myndighetene holdt hele ANC-

ledelsen vekk fra folket, noe som også var deres hensikt med saken. 

 

Nelson Mandela giftet seg igjen i 1958, med Winni Nomzamo. Han 

ble en fredløs mann og gikk i dekning, men stilte opp på flere 

massemøter som hovedtaler, godt forkledd. Dette gjorde han selv 

om han hadde totalforbud mot å bevege seg utenfor Johannesburg. 

Ettersom myndighetene fikk nyss om han opptredener ble det 

utstedt arrestordre på ham. Tusener av hans tilhengere ble arrestert. 

 

Hans ikke-voldstanke ble etter hvert umulig: «Man kan ikke møte 

angrep av et vilt dyr med bare hendene». 

I 1962 ble Nelson Mandela smuglet ut av Sør-Afrika. Han deltok på 

møter i mange land for å få støtte til ANC. I denne tiden følte han at 

han kunne puste fritt og gå hvor han ville. Tilbake i Sør-Afrika 

fartet han rundt i forkledning, og ble til slutt tatt og arrestert. Dagen 

etter arrestasjonen bar det i retten, og her ble han dømt for å hisse 

opp folk, og for å ha forlatt Sør-Afrika uten pass. Han satt i fengsel 

igjen, mens myndighetene forberedte neste sak mot ham. I denne 

saken var han sin egen forsvarer. Dommen var 5 års straffearbeid. 

Med denne dommen mente myndighetene at han ville bli glemt av 

alle, både hjemme og ute. Dette var hans første møte med Robben 

Island. 

 

Da myndighetene fant ANCs hovedkvarter og beslagla alle papirer 

de fant der, var det klart for nye runder i retten. I februar 1964 

starten rettsaken som ble kalt «Staten mot Nelson Mandela med 

flere». Det ble til at Nelson skulle føre ordet for dem alle. Hans tale 

i retten er det viktigste dokumentet i den afrikanske 

frigjøringskampen. Det var forbudt å gjengi talen, men den ble 

likevel spredt til mange land. Han talte i 3 timer, og avsluttet med 

disse ord: 

«Jeg har holdt høyt idealet om et demokratisk og fritt samfunn, der 

alle har like muligheter og lever sammen i harmoni. Det er et ideal 

jeg håper å kunne leve for og gjøre til virkelighet. Men dersom det 

kreves, er det også et ideal jeg er rede til å dø for». For Nelson 

Mandela ble dommen livsvarig fengsel. Det skulle gå 26 år før han 

igjen var en fri mann.. 

 

Nå var myndighetene sikre på at ANC var knekt for alltid, men brev 

og skrevne taler ble smuglet ut fra Robben Island og lest opp på 

møter både i Sør-Afrika og mange andre land. 

Tiden på Robben Island gjorde noe med Mandela. Kampene for 

afrikanernes frihet fortsatte for fullt uten en fri Nelson Mandela, og 

ute i verden ble han et symbol på frihet. De Sør-Afrikanske 

myndighetene var redd han skulle dø i fengsel, for da ville det bli 



total krig i landet. Derfor ble han legesjekket titt og ofte, så dette 

ikke skulle skje. Han fikk etter hvert også mye bedre forhold på 

Robben Island, og studerte også videre mens han var der. 

I 1985 ba ANC folket om å gjøre landet umulig å regjere, og denne 

oppfordringen ble fulgt! Myndighetenes kriging mot folket ødela 

landet økonomisk, og dette var hovedårsaken til at samtaler mellom 

ANC og folk fra regjeringen kom i stand. 

 

Mandela fikk tilbud om å slippe fri dersom han sluttet med 

frihetskampen, men det gikk han ikke med på. Endelig ? i 1990 ? 

ble forbudet mot ANC opphevet, og den 11. februar 1990 ble 

Nelson Mandela satt fri. 

 

Neste kamp var å holde nyvalg der alle hadde stemmerett, men 

forhandlingene gikk tregt. De hvite var mest opptatt av å sikre seg 

og sine rettigheter, ikke å gi de samme rettighetene til afrikanerne. 

Mandelas håp var samtaler med myndighetene og forsoning på tvers 

av gamle motsetninger. Han ble skilt fra Winni, da hun hadde ført 

kampen på en måte han ikke kunne forlikes med. 

 

I 1993 fikk Nelson Mandela og F W de Klerk fredsprisen i Oslo, 

men mange mente at kun en av dem var en verdig vinner.. Så, i 

1994, fikk Sør-Afrika sitt første valg med stemmerett for alle. ANC 

vant valget med stor margin, og kunne ha regjert alene. Nå kommer 

Nelson Mandelas storhet som menneske klart fram. Han ville ha 

alle med i regjering, for med et bredt grunnlag er det muligheter for 

å få en rettferdig grunnlov og like lover for alle. 

 

Noe som etter min oppfatning gjør Nelson Mandela til en stor mann, 

er at han ikke ble bitter og hevngjerrig etter alt han og folket fikk 

gjennomgå i alle årene med apartheid. Dette har gitt mange 

mennesker noe å tenke over i sin egen hverdag. 

 

Jeg har ført mye oppramsing her, men det bør være med for å forstå 

hvorfor han var og ble som menneske. 

 

Nelson Mandela døde fra oss den 5. desember 2013. En stor 

personlighet er borte, men ikke glemt! 

Takk. 

 

 

 

 

 

     

 
Nelson Mandela i 1937 og 2010 

 

MIN MENING 
 

Redaksjonen ønsker innlegg under denne spalten.  Dette er prøvd 

noen ganger tidligere uten at den helt store diskusjonen har kommet 

fram.  Jeg vil ta opp noen punkter som man innimellom hører 

medlemmene prater om seg imellom. 

 

Først noen ord om maten.  Her tror jeg vi alle kan være enige om at 

kvaliteten er på topp.  Det er imidlertid noen som er redde for at det 

blir for ofte smørbrød med mange arbeidsmøter etter hverandre.  

Noen røster ymter innpå at det kan være farlig å gå vekk fra varm 

mat på møtene.  Dette med varm mat er jo noe spesielt for 

Gyldenborg og har alltid vært det. 

Frammøte er svært variabelt og etter min mening har vi altfor lav 

frammøteprosent.   Først et lite spark til dere eksovermestere.  Dere 

bør alle ha en frammøteprosent på minst 80 og alltid være til stede 

ved gradspasseringer og opptak av nye medlemmer.  Noen av dere 

ser vi nesten aldri. På møtet 06.10. var bare to av dere til stede. 

Så til dere som er tatt opp som medlemmer de siste årene.  Mange 

http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Young_Mandela.jpg
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av dere møter så sjelden at vi eldre ikke klarer å feste riktig navn til 

riktig ansikt.  Noe av skylda ligger kanskje hos oss sjøl også.  Vi 

burde være flinkere til å ta kontakt de gangene dere møter i logen, 

men møt fram så skal dere se at etter hvert som dere blir bedre 

kjente med logen og dens medlemmer, vil dere trives bedre og bedre.  

Det burde være faddernes plikt å hjelpe til med dette. 

Den nye kjøkkenhjelpordningen er ok, men nå kommer kanskje 

ikke de ny medlemmene på møtene i det hele tatt. 

Jeg har mange ganger lurt på om det er bryet verdt å stri med å 

skaffe nye medlemmer da vi ikke sørger for at de kommer på 

møtene. 

Siste: Dårlig frammøte av embetsmennene: 15.09. og 06.10. 

henholdsvis sju og seks av dere møtte ikke.   

 

Bror Hans Petter Børrud 

 

OPPTAK AV NY BROR 
 

Kent Rune Nybråthen ble tatt opp i Loge 122 Gyldenborg 3. mars 

 

 
Vår nye Bror sitter her sammen med Br OM og sin fadder Arnfinn 

Mobekk etter en stilfull innvielse. 

Ny bror i Loge 122 Gyldenborg 

Navn.  Kent Rune Nybråthen 

Adresse: Aaserudveien 12 2224 Austmarka 

Telefon: 95027946 

Yrke  Entreprenør 

Medlnr. 139 – innviet 3. mars 2014 

Født:  29. des 1979 

Sivil status: Samboer 

Hobby: Jakt og friluftsliv  

 

 

 

ÅRETS KANOTUR 2014 
 

Onsdag 25/6 

Vi var 8 mann som startet ved Sikåa i Møkeren deltagere fra 1. dag 

var Dagfin Stangnes, Per Svestad, Svein Erik Børslungen, Helge 

Marthinsen, 

Terje Rundtom, Arild Skjeftamoen, Erik Haug, Andreas Hemma. 

 

Også i år var vi så heldige å få låne minibuss med sjåførene Bjørn 

Humborstad og Dagfinn Stangnes. Opplessing og pakking ble 

klargjort kvelden i forveien i Solvein 21 og avgang ble påfølgende 

dag kl 0800. 

Vi kom fram til til Sikåa i strålende vær og blank sjø og sol, det kan 

ikke beskrives noe nærmere det må oppleves. Vi padlet i fint driv på 

Møkeren å beså den fine naturen og de fine hyttene etter stranda. 

For øvrig er sikåa det eldste industrianlegget (Bedafors) som er på 

Finnskogen med en industrihistorie på over 300 år. Industri historen 

var basert på spikerproduksjon. Framme ved dammen måtte vi på 

land og trille over i Fagernes sjøen for videre ferd mot Austmarka. 

Hvor vi stoppet på Austmarka bygdemusemet for en god lunsj. 

Det var en god del stein å grunt i Sagåa som gav oss en del plunder 

og heft med vassing og dytting, men vi kom da etter hvert ned i 



Gylterudsjøen. Et pent område å padle gjennom før vi måtte på land 

å trille forbi Brøbøl kraftstasjon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferden gikk fint over Utgardsjøen gjennom Jøsseelven ned til Flaen 

og Vallen. Så etter ca 29 km padling kunne vi ta kvelden på 

camping plassen i Hæljeboda. Der hadde vi en trivelig kveld med 

middag : Elgkarbonader, ertestuing og potetmos, og rikelig  med 

munngodt. 

Etterpå ble det allsang med sangtekst fremvisning på Helges 

rulletekst, for oss tilårskomne menn. Andreas, leste små dikt fra bl.a. 

Hans Børli, slik gikk timene utover sommernatta. Det ble en 

hyggelig og av slappende kveld etter lang dag. Vi hadde gapahuken 

og plassen så godt som for oss selve. 

 

Torsdag 26/6., 

Det kom en kort og kraftig regnskur kl. 0600 og en del småregn 

utover morgenen. 

Men det var helt greit for Børre Børresen og Bjørn Homborstad 

kom på morgenen og dem trengte litt tid for å montere kanoen. Og 

vi trengte noe tid for å komme i gang. 

Vi startet med å trille kanoene med utstyr forbi en dam og noen alt 

for steinete stryk, men vi kom oss ned Flan og en ny trilling forbi  

nytt stryk før vi kom ned i Borgsjøen . 

Det gikk litt sent nedover Borgsjøen med bare motvind. Vi tok lunsj 

og pause på en holme der det sto en gammel « sommerstuga « som 

virkelig hadde gått ut på dato, det var ca 10 cm med mose på 

uteplassen. Og taket var helt råtten, det hadde muligens ikke bodd 

folk der på mange år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I enden av Borgsjøen fikk vi nok en demning med  kraftstasjon. 

Som vi måtte trille forbi, men det var bare en kort stubb og nedover. 

Da vi kom på vannet etter dammen kom det et kraftig torden smell 

og regn så vi søkte tilflukt på  land igjen. ( det smellet tok strømmen 

og en transformator, en del digi boxer og TVer i Børtan og Alstakan ) 

En snau kilometer etter dammen kom vi til Alunen rast plass, det 

passet oss helt utmerket. 

Per og Dagfinn forlot oss der dem padlet videre ned til Alstakan der 

de ble hentet av Marit og Siri. 

 

Her på Alunen rast plass er det et enkelt husvære med sengplass for 

fire mann og en stor grill paviljong med plass til mange. Vi festet 

presseninger på  2/3 av sidene så det ble flott og vindstille. 

Vi hadde oss en ny fin kveld der med Spekemat, pottet salat og 

munngodt. 



Kvelden videre ble avsunget på tradisjonelt vis, med mere 

munngodt rundt leirbålet til vi kveldet ut på natten, med 4 mann i 

hytta og 4 mann i paviljongen. 

Natten inneholdt  en del forskjellige lyder som ofte ved henger kara 

som har nådd en vis alder og fått noen drammer. 

 

Fredag 27/6 

Vi tok det med ro på morgen, det regnet. Så vi kunne trykt ta 

frokosten i ro og mak. Ryddet opp etter oss og ventet på blid været 

og det kom ikke, men vi kom oss i kanoene ca. Kl. 1030 

Arild fikk problem med nakken, så han og Terje gikk i land ved 

idrettsplassen i Alstakan. 

Vi andre passerte Alstakan i fin stil og stryket ned til Bergsjøen gikk 

uten uhell. Vi tok en liten rast før vi startet på Bergsjøen i motvind. 

Dem blir dryge disse lange sjøene i motvind, men det gikk greit. 

Vi fikk litt regn på den siste delen av sjøen så regntøyet måtte på. 

Og det var like greit for det kom mere og kraftigere regn før vi var i 

enden av sjøen. 

 

Vi tok rast ved en gapahuk på venstre siden av der vi skulle ta opp 

kanoene for å trille ned til Räxed 

Der vi skulle møte Dagfinn for av henting. Vi ble nesten ferdige 

med å pakke sammen kanoer og utstyr til han kom. Det regnet 

fortsatt om ikke så kraftig. 

 

Vi fikk da lastet sakene våre inn i bussen og på hengeren. 

Så gikk ferden opp til fotball plassen i Alstakan for å plukke opp 

Arild og Terje. Og videre til campingen i Hæljeboda , der Børre 

hadde bilen sin og vi tok adjø med han. 

Så rake veien hjem til Kongsvinger. 

 

Tross regn og litt kjølig vær så hadde vi en fin og sosial tur.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kveldskos ved bålet, Dagfin Stangnes er ”rulletekstfører” og 

Andreas Hemma kåserer. 

 

 

 



17. MAIFEIRING I FESTNINGSGATA 1 

 
 
Festkledde Søstre og brøderer benket seg rundt kaffebordet før 

barnetoget. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

VENNELOSJETREFF 23. AUG 2014 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kåre Rogne som visevert med Rune Kjernald og fru Birgitta ved sin 

side 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra festbordet - Dagfinn Øiseth og fru Unni, Berth Belfrage og 

hodet til vår egen Skm. Leif Næss 
 



   
Fra hovedbordet, fra venstre Rønnaug Børresen, Wenche og Einar 

Hernes, Birgitta og OM. Børje Karlberg, OM. Finn Nilsen og Eva 

Walby samt Jan Kempe. 
 
 
 
Bilde oppe til høyre: 

Fra høyere hjørne - Unni og Roar Gusterudmoen, Hanne Marie og 

Kjell Arne Bukaasen, Ulla og Clas Rydberg. 

 

Bilde til høyre: 

Johnny Kristiansen fra loge 67 Castrum underholdt med trekkspill 

til en vellykket allsang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 

 

 

 

 

AVD. KONGSVINGER 
Industrivegen 53, 2212 Kongsvinger TLF. 62888370 

 

Inneklima og ventilasjonsentreprenør. 
 
 

 

  
Maskinell Skogsdrift ANS 

           2116 Sander 
 
 

  Tynning og  
  sluttavvirkning  
  utføres. 
    
    Mail: i-eidsmo@frisurf.no 

    Tlf.    62 96 54 67 – Mobil 916 19508 
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