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

          Årgang 16  nr. 3 2008

Støttestenen
Organ for loge nr. 67 Castrum

Innhold: s2: OM har ordet, s3:  Støttestenen gratulerer, Skapelsen. s5: Forts. Skapelsen, Høsten er her.       
  s6: Hilsen fra Viborg, Sommerfest 2008, s8: Invitasjon Vennelogefest
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    MØT SÅ OFTE DU KAN

Overmester 
har ordet

Tilbake til Innhold

Kjære brødre.

Jeg sitter på hytta i Trysil og skuer ut igjennom 
vinduet. Høstfargene er på plass. Snart er alt løvet 
borte. Sola skinner og lufta er blitt litt skarp, men 
det er fantastisk vær for turer og meditasjoner. I dag 
søndag har jeg vært på toppen på Metsjøfjellet.
 
Endelig er vi i gang med nye logemøter etter en 
lang sommerferie. 3 måneder ga meg abstinens. Hva 
har jeg glemt, hvordan skal vi møte en ny termin? 
Hvilket innhold skal vi ha på våre logemøter? 
Hvordan har våre brødre det? Jeg vet nå at noen av 
logebrødrene har slitt med sykdom. Håper de er i 
bedring.
I vår loge er det et godt indre liv. Det vises igjennom 
et godt fremmøte på våre møter, men strekker vi til 
i hverdagen? Vi prøver alle så godt vi kan. Jeg så 
denne helgen et TV-program om nestekjærlighet. 
Der kom det fram mange emner som var til 
ettertanke. Jeg tenkte at dette var til forveksling likt 
våre tanker om nestekjærlighet innen Odd Fellow 
Ordenen. 
Gjennom et godt fremmøte på våre logemøter får vi 
også stadig påfyll og påminnelser i vår streben for å 
nå våre mål. 
Denne våren var spesiell for loge 67 Castrum med 
innvielse av 7 nye brødre. Jeg håper de vil trives og 
finne seg godt til rette. Her har fadderene også en 
stor oppgave. Men jeg må si at våre nye brødrene 
allerede har vist stor interesse for vårt arbeid.
Like før vi gikk inn i sommeren døde våre kjære 
logebror Roy Moseby. Savnet etter bror Roy vil vare 
lenge, og ekstra sterkt er det for Randi med barn, 
svigerbarn og barnebarn. Familien vet at de kan 
henvende seg til vår loge når de måtte ønske det. 
I skrivende stund har bror UM fått anledning til å 
fungere som OM under tildelingen av DHS-grad til 
bror Carl Jan og bror Ove. Jeg gratulerer de herved. 

Som nærmest forventet gjorde bror UM en flott jobb.

Informasjonsaften med 6 potensielle søkere pluss en 
gjest som allerede har søkt medlemskap hos loge nr. 
99 Petrus Beyer på Gjøvik. Jeg venter med spenning 
på høstens søkere. 
Flere viktige prosjekter er startet opp de siste 
månedene. Et fellesprosjekt for logene på 
Kongsvinger er å finne et godt lokalt formål hvor 
vi sammen kan bidra med økonomi eller på annen 
måte. Målet er også synliggjøring av Odd Fellow 
lokalt.
Når det gjelder Ordenshuset vårt må jeg nevne 
innkjøpet av et flott skap hvor alle logene kan vise 
frem sine gaver og klenodier. Utsmykningskomiteen 
er stadig i aktivitet. Resultatene er godt synlig når 
vi kommer opp i annen etasje.  Årets dugnader har 
bl.a. gitt nytt gulv i lobbyen og nymalt stakitt. Takk 
til alle som bidrar med arbeid for vårt flotte logehus. 
Nå har jeg store forventningene til resultatene fra 
den gruppen som nå arbeider med en langtidsplan for 
huset. 
Før jul skal hovedtrekkene for neste års venneloge-
treff være klare. Komiteen har hele tiden jobbet godt. 
Nå vil jeg som OM bli mer aktiv i planleggingen av 
selve sammenkomsten. Det gleder jeg meg til.

Oppsummert har kollegiet og brødrene en aktiv høst 
foran seg. Jeg gleder meg til hvert møte.
Og husk. ”Møt opp så ofte som du kan ” (eller for å 
sitere en logebror: ” Møt opp -  du kan) ”

Med ønske om en aktiv og god logehøst.

Hilsen i V. K. og S.

Bjørnar Søberg
Overmester
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Støttestenen gratulerer!
Den Høye Sannhets Grad

10.09.2008 

Carl Jan Gaarder
Ove Myhrvold

Troskapsgraden
14.05.2008
28.05.2008

Arve Frydenberg
Fred Obert Håvarsthun

Per Even Larsen
Arnvid Egil Solnørdal Sandvik

Bent Roar Ekse
Stian Gulli Hansen

Rune Sæther

er kjent som big-bang-teorien eller teorien om det 
store smellet. Den(teorien) reiser mange spørsmål.
Hva som forårsaket eksplosjonen har ingen sagt noe 
avgjørende om.
Dette er selv for vitenskapen et mysterium. Selv kan 
jeg ikke forstå eller tro at en kosmisk ”eksplosjon” 
kunne være begynnelsen på vårt fantastiske univers.
Men det er etter min mening ikke ukristelig å være 
skeptisk.
Den som tviler kan heller ikke vinne en tro. Selv har 
jeg valgt overskriften for å kunne si noe om det som 
handler om HVORFRA.
Det handler altså om BEGYNNELSEN.
For vår fornuft må åpenbart alt som eksisterer ha en 
start, en begynnelse, et logisk sett nullpunkt som på 
en eller annen måte munner ut i noe uoversiktlig. Slik 
sett oppsto tilværelsen etter menneskelig forestilling 
på en eller annen måte i en ikke tilværelse.
Vår forestillingsevne når det gjelder skapelsen, står 
ofte fastlåst, og jeg innrømmer for egen del at min 
forestillingsevne er begrenset. Jeg glemmer så lett 
at jeg står på denne fantastiske planeten som heter 
jorden. 
Åpenbart måtte også den en gang skapes. Og det er 
vel lett å glemme at takket være solen er det mulig 
å leve. Ja, i dette fantastiske universum spiller jeg 
ikke engang første violin, tror jeg. Jeg står vel heller 
ved pauken, men ser jeg det hele kosmisk, så er 
det en konsert med 240 milliarder melkeveier, som 
igjen gir plass til 140 milliarder solsystemer, da 
kan den menneskelig-jordiske tilværelse kjennes 
ubetydelig, i alle  fall ved første øyekast. Ved en 
dypere måte å  betrakte det hele på, må i alle fall den 
åndelig-kosmiske samhørighet med Altet noteres. En 
samhørighet som jeg tror når langt ut over jordens 
grenser.
Men la oss komme oss ned på jorden igjen.
SPØRSMÅLET blir: Finnes det en jordens og et 
universums ”begynnelse?”
Vitenskapelig er det fastslått at jorden er den tredje 
av ni planeter i vårt solsystem.(iflg. Leksika). Et 
astronomisk system som roterer et eller annet sted 
i den ytterste tredjedel av vår melkevei, nesten på 
randen av en galakse, en galakse er en kjempestor 
gruppe av stjerner og gasser), som igjen på sin side, 
dreier seg om sitt eget sentrum som en spiraltåke. 
Den galaksen vi befinner oss i,  kalles 
Melkeveisystemet. Den består av flere hundre 
milliarder stjerner, sier vitenskapsmenn. Galaksen 
vår er så stor at om vi kunne reise med lysets 
hastighet , som er 300 000 km i sekundet, ville det ta 
oss 100 000 år å krysse den. 

Forts. side 5

SKAPELSEN - UNIVERSETS BEGYNNELSE OG
MENNESKET I LYSET AV SKAPELSEN

Når det gjelder Fellow Ordenens forhold til religion 
krever den av sine medlemmer en tro på ”et høyeste 
vesen som verdens skaper og opprettholder.”
Folk utenfor logen har litt problemer med denne 
setningen.
Selv synes jeg setningen er grei nok. Men det er lov 
å ha sine tanker om både skapelse og oppretthold-
else. Vi må bare respektere at vi kan ha ulik for-
ståelse av dette med skapelsen.
For meg personlig betyr det religiøse aspekt ved 
vår Orden svært mye. Jeg er sikker på at flere føler 
det slik. Har man vært gjennom våre vakre ritualer 
og seremonier er det umulig ikke å bli berørt av det 
religiøse aspekt. 
Det er slik, tror jeg, at helt siden tidenes morgen har 
nok tanker som har skiftet mellom en sterk tro på 
den ene siden og menneskelig fornuft på den andre, 
opptatt menneskene, men  uten at de kanskje har 
funnet et allmenngyldig, et pålitelig svar.
Vi kjenner godt de såkalt eksistensielle spørsmålene: 
HVORFRA KOMMER JEG? HVEM ER JEG?(hva 
er meningen med tilværelsen?) OG HVOR HEN 
GÅR JEG?
Det er skrevet bindsterke verk om dette, og i et kort 
innlegg i Støttestenen  er det sannelig  ikke lett å si 
noe avgjørende om dette.
En viktig teori som forsøker å beskrive begynnelsen, 
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Logeantrekket finner du hos 

  VI TAKKER ALLE VÅRE STØTTEANNONSØRER!

Vi støtter Odd Fellow
Håper medlemmene støtter oss!

Kongsvinger Farvehandel A/S
Tlf. 62 81 42 00
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Forts fra side 3
Den som ikke ønsker å ”brekke halsen” på spørsmålet 
om hvordan verden ble til, den holder seg til Bibel-
teksten i 1. Mosebok.
Der står, som vi vet, at  Herren skapte himmel og jord 
på fem dager, den sjette dagen skapte han mennesket. 
Den syvende dag hvilte han etter sitt verk. 
Det er vel innlysende at denne bibelteksten ikke gjør 
krav på å være en vitenskapelig presisjon.
(nøyaktighet). Akkurat som i andre ”visdomsbøker”, 
presenterer også Bibelen urgamle overleveringer på 
en mytisk måte. Med god grunn. Når dyp visdom og 
erkjennelse skal legges frem, svikter det egensindige, 
ordrette begrep.
Den som på den annen side forstår at mytiske budskap 
som blir tatt på alvor gir uttrykk for tidløse og gyldige, 
alltid bestående kosmiske og menneskelige tilstander, 
kan ofte forbauses over den erkjennelsesdybde som de 
eldste kulturfolk var i besittelse av.
Når det gjelder muntlige overleveringer kan disse 
krysse hverandre og flyte sammen, slik at sannhets-
gehalten ofte blir svært trang og endog forfalsket.
Nedskrevne gamle tekster, som er samlet, lider også 
alt for ofte betydelig skade, for eksempel ved at over-
settelser til andre språk, ikke er forskriftsmessige. 
Ja, det finnes eksempler på veloverveide utelatelser 
og tilføyelser, som nærmest kan sees på som 
”lemlestelse” av den egentlige sannhet.
Tar man seg tid til å kaste et blikk opp på en stjernefylt 
himmel, blir en grepet av ærefrykt. Det er lett da å bli 
minnet om ”Støv er du, og til støv skal du bli”.
Som en rettferdig mor omgir kosmos i sin kappe av 
uforanderlig ordning, alt.
Alt, fra den grå lille sten, til høyt utviklede livsves-
ener, følger dens ikke hørbare stemme og tause lov. 
Mange mennesker har glemt at dypt inne i deres bryst 
ligger sjelens guddommelige utspring. Så mange 
av oss tror at hjernen er vårt mest kostbare eiendel. 
Men den er og blir begrenset. La oss derfor også ta 
med oss Blaise Pascals ”Hjertets Logikk”. ”Hjertet 
har sin egen forstand som forstanden ikke forstår.” 
Matematikkgeniet Blaise Pascal, som døde bare 33 
år gammel, brukte de ti siste år av sitt liv til det som 
jeg har trukket frem her. Han ønsket å finne dybden i 
vår alltid levende sjel. Gjennom å gå inn i oss selv, så 
lenge at en dråpe klarhet vil  falle fra gjemte dybder 
og bli skinnende i vår bevissthet.

Thomas Talhaug
Loge 67 Castrum 

Tilbake til Innhold

Høsten er her
En sommer er over, men minnene om den består 
– sang Kirsti Sparboe. Hva husker vi? Er det de 
elendige august og septembermånedene – eller er 
det hyggelige stunder med gode venner en eller 
annen av de sjeldne, vakre sommerkveldene med 
noe godt på grillen og noe godt i glasset?
Vi mennesker er heldigvis slik innrettet at vi husker 
de gode minnene som vi tar vare på og gjerne 
formidler videre.
Et nytt logeår med et kollegium med ett år på baken 
er i gang. 
Om et års tid er det et annet valg hvor det gis løfter 
”over en lav sko”. 
Det er engang slik at det er lettere å love enn å 
holde, men det går an å prøve. Nå snakker alle om 
hvor godt de syke og eldre skal få det. Det skal
bygges nye syke - og eldrehjem, og det skal bli flere 
til å ta vare på dem som trenger hjelp. Hvor mange 
ganger har vi ikke hørt dette?
La oss ta vare på hverandre.
Dette er en oppfordring jeg kommer med selv om 
jeg vet med meg selv at jeg kunne og burde vært 
flinkere til å besøke noen som synes dagene blir 
lange og som kunne ha bruk for en hjelpende hånd. 
En franskmann som har fått en matrett oppkalt etter 
seg, Chateaubriand, har sagt – ”Det er bra å bøye 
seg i støvet når man har gjort en feil, men det er 
ikke bra å bli der”. Altså – Det er bare å klemme i 
vei og prøve på nytt. Bli et medmenneske.
Tiden er gullmynten i ditt liv. Den er det eneste du 
har, og bare du selv kan bestemme hvordan den skal 
brukes. Pass godt på at du ikke lar andre mennesker 
bruker den opp for deg, sier Carl Sandburg.
Vår avdøde konge, Olav V sa det på en annen måte: 
”Den som ikke holder en avtale, stjeler en annens 
tid”. Det er litt å tenke over.
Ha en riktig god høsttermin i loge Castrum!
I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Redaktøren

Tilbak til Innhold
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Hilsen fra Viborg

Kære Brødre i loge nr. 67 ”Castrum”!

På en dag her i sommerferien, hvor vejret ikke er 
helt på top, går der tanker igennem hovedet, ser 
tilbage på både det ene og det andet.

Men foråret 2008 har været en begivenhedsrig Odd 
Fellow termin. 
Her  i broderloge nr. 39 ”Sct. Kjeld” har vi haft 
besøg af embedsmænd fra loge nr. 67 ”Castrum” 
(som omtalt i Støttestenen nr. 2), et par dejlige dage 
hvor formålet, eller formålene var at ”hente” br. 
Vidar Borge hjem til Kongsvinger, men også for at 
mødes med brødrene fra Viborg.
Jeg tror helt sikkert, at vi alle fik noget positivt med 
hjem fra de 2 dage.

For mig var det ligeledes en fantastisk oplevelse 
endnu engang at være med til logemøde i ”Castrum”, 
dejligt at møde Odd Fellows der er åbne, har humor 
(og alvor), desuden at overvære indvielsen af 4 nye 
brødre i Odd Fellow ordenen.
Selv om ritualet er det samme, var der stor forskel 
på koreografien, men den blev gennemført af 
en fantastisk dygtig gradestab, stort tillykke til 
embedsmænd og gradestab for et gedigent udført 
indvielsesritual.
Jeg vil derfor sige tusind tak for en god Odd Fellow 
aften sammen med mine norske brødre, håber ikke 
det er sidste gang jeg skal være sammen med Jer.

Hvis de norske brødre der var her i Viborg, hentede 
br. Vidar Borge, må jeg måske være så fri, at sige at 
jeg hentede en af de nyindviede brødre, nemlig br. 
Fred Håvarsthun, til Viborg, dermed går kabalen jo 
op.
Jeg er helt sikker på, at vi nok skal tage vare på br. 
Fred Håvarsthun, og jeg håber han falder godt tilrette 

hos os her i Viborg.

At overvære 17. maj i Norge var en fantastisk 
oplevelse, en festdag som vi slet ikke kender til i 
Danmark, så megen national stolthed – kvinder og 
mænd i nationaldragter (bunad), optog med musik af 
mange skoleorkestre, det var stort.
Og ikke mindst at forglemme den gæstfrihed som 
Rikke og jeg var vidne til.

Tusind tak til Jer alle.

Med broderlig hilsen
i VKS
Jens-Ulrik Vesterdal
FUNG-EXM
broderloge nr 39 ”Sct Kjeld”

Tilbake til Innhold

SOMMERFEST 2008

Hvert annet år arrangeres sommerfest i loge nr. 67 
Castrum, - de år hvor det ikke er Vennelogetreff.  
Dette er en sosial samling for logens medlemmer, 
deres ledsagere og venner som medlemmene ønsker 
å ta med seg på en slik sammenkomst.
Det er Vennelogekomitèen som er ansvarlig for 
arrangementet og i år ble sommerfesten arrangert 
lørdag den 7. juni i Ordenshuset i Festningsgata 1.
Det var en formidabel interesse på forhånd, og en 
stund så det ut til at det ville bli godt over hundre 
deltagere, men i løpet av de siste dagene før festen 
måtte en god del av de påmeldte melde avbud, men 
til tross for det var vi om lag 80 deltagere til stede.
Det var et helt nydelig sommervær og det var dekket 
et virkelig langbord i bakgården, - en flott ramme om 
en slik sammenkomst.  

Etter at alle hadde fått det de måtte ønske i sine 
glass, ønsket Vennelogekomitéens leder, br. UM 
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Arvid Solberg alle hjertelig velkommen og spesielt 
Eks.OM Yngve Ekstrøm og Fungerende Eks.
OM Kenneth Forslund fra Loge nr. 116 Birka i 
Stockholm som hadde tatt turen til Kongsvinger 
sammen med sine damer for å delta på vår fest.
Vennelogekomitéens dyktige kjøkkenskrivere bakte 
poteter og grillet så røykskya sto, nydelig kjøtt og 
ikke minst grillet fisk gikk ned på høykant sammen 
med potetene og frisk salat.   
I løpet av måltidet tok Eks OM Forslund ordet og 
fremhevet betydningen av våre logers gode arbeide i 
vennelogesammenheng og at det var svært trivelig å 
få delta på vårt arrangement.

Eks OM Kenneth Forslund 

Magnhild Moss leste diktet ”Sommertegn” av 
Herman Wildenvey, - et dikt som passet ypperlig i 
den svært fine sommerkvelden vi hadde.

Magnhild Moss leser dikt

Tilbake til Innhold

SOMMERTEGN

Nu er svalene alt kommet fra de fjerne sydens egne,
se de svinger seg og svever under sommerhimlens blå.
Og der synges jo om sommer alle vegne, alle vegne.
Milde Gud, det er da sommertegn, som alle kan forstå !

Og de morer seg der oppe i sitt gjenkomstglade gilde:
disse svaler gjør en sommer for seg selv. De holder ball . 
Og skjønn Hildegard for svalefestens danseflokk vil spille:
se, hvor valselunt de svever, disse skarer uten tall !

Og skjønn Hildegard hun venter nok sin egen unge sommer,
mens de skriver sine jubeltegn, de sommergjester små.
Og hun synes, at de skriver . . . sånn i flukten . . at han 
kommer.
Og de svinger visst hans navnetrekk i sommerskyens blå.

Sofie Sørli takker

Sofie Sørli tok ordet og takket brødrene i loge 
Castrum for at et slikt arrangement ble laget til og at 
damene fikk være med på dette som hun syntes var 
så trivelige tilstelninger.
Etter maten var det muligheter for dans inne i 
Ordenshuset til smektende toner fra Laila’s orkester 
med br. Johnny på sitt kjære trekkspill.
Etter hvert ble det også satt fram kaker og kaffe, 
og i den forbindelse går en stor takk til fruene til 
Vennelogekomitéens medlemmer som hadde lagt sin 
sjel i å lage disse vidunderlig gode bakverk.
Loddsalg og dertil hørende trekning hører også med 
på en slik aften, - noen vant og andre hadde ikke 
vinnerlykke denne kvelden.  
Mange av de som var tilstede syntes at kvelden 
var så varm og fin at de holdt ut i bakgården hele 
kvelden.  Det ble en svært fin kveld med hyggelig 
samvær blant gode venner, og det var særlig 
hyggelig at flere av de brødrene som ble tatt opp i 
vår loge bare en drøy uke før festen kunne delta.

Arnt Kristian Haug
CM
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Vennelogekomiteen

Inviterer brødre og venner av 
Loge 67 Castrum med ledsagere 

til vennelogefest.

 Festningsgaten 1
Lørdag 15. november 2008
Baren åpner kl. 18:00

Pris pr. person kr. 150,-

Drikke til maten kjøpes.

KOLDTBORD

 Dans,
Utlodning

&
Garantert god stemning

Påmelding til (senest 3/11-2008 )   Tønnes Bjerkrheim
Tlf. 628 13 541   -   Mob. 480 05 190


