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   Vennskap        Kjærlighet        Sannhet 



LEDER I GYLDENPOSTEN 
 

Ja, kjære brødre nå er høstterminen over og julen står for tur med 

eller uten snø, men jul blir det uansett med hygge og trivelige 

stunder.   

Vi i redaksjonen tok opp tråden igjen med min mening spalte etter 

at den ikke har vært aktiv på noen år. Tiden vil vise om det er 

grunnlag/interesse for å opprettholde spalten, dette er helt og 

holdent opp til brødrene selv. Hva den enkelte broder har av 

ytringer på hjertet er sikkert mangt, håpet er selvsagt at dette 

kommer til uttrykk i denne spalten. Vi kunne ha hatt min mening 

spalte som en utfordring, der brødrene utfordret hverandre til å 

komme med innspill til spalten. Men vi har valgt og ikke gjøre dette 

i første omgang, bortsett fra medlemmene i redaksjonen som har 

gitt bidrag til spalten på oppfordring. Den første broderen som kom 

med noen synspunkter var Hans Petter Børrud. Vi har registrert at 

flere av våre brødre delte hans tanker og meninger /synspunkter. 

Spesielt har flere brødre påpekt at de nye resipientene har lite 

frammøte av ulike årsaker. Tidligere kjøkkentjeneste- ordning bidro 

i alle fall til at de nye resipientene møtte oftere av pliktgrunner. Og 

ut fra det fikk et bedre «rotfeste» i vår loge fra starten av. Men 

kjøkkentjenesten skulle kanskje ha hatt en varighet på inntil ett år 

mot tidligere både 2 og 3 år. Men på den annen side syns mange at 

det er en god ordning at kjøkkentjenesten går på omgang blant 

brødrene. Ut fra at vi har mindre rekruttering enn tidligere av nye 

resipienter kunne dette ha ført til at flere kunne ha blitt på kjøkkenet 

i flere år, dersom rekrutteringen var svak. Det er pluss minussider 

med begge kjøkkentjeneste ordningene, men nåværende 

kjøkkentjeneste bør nok tas opp til vurdering igjen etter at vi har 

prøvd nåværende ordning over en tid. Det viser seg i praksis at 

brødrene glemmer å si ifra når de ikke kan møte, selv om br. OM 

minner om hvem som skal være på kjøkkenet nest møte. Dette fører 

selvsagt til en del uheldige situasjoner  som kunne ha vært unngått. 

Redaksjonen ønsker å få vite hva brødrene syns om innholdet i 

Gyldenposten, for å kunne forbedre oss til brødrenes beste. Derfor 

legger vi med en svarslipp med noen spørsmål på som vi håper at 

brødrene kan gi oss tilbakemeldinger på. 

Det er planer om en matundersøkelse i samarbeid embetskollegiet i 

ett senere nr. av Gyldenposten. Informasjon om hva som ønskes vil 

være særdeles viktig informasjon. For det er en kjensgjerning at 

mange brødre går hjem rett etter møte oppe i salen. 

Selvsagt kan dette ha grobunn i flere årsaksforhold, men det er 

viktig å ha en formening om hva dette bunner i. En del vet vi fra 

tidligere undersøkelser, men ting endrer seg i forhold til 

alderssammensetninger o.l.   

 

 
 

Vi i redaksjonen vil få ønske dere en riktig god jul og et godt 

nytt år. 

Redaksjonen 
 

 

Redaksjonen består av: 

 

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

redigering Hans Petter Børrud, elektronisk redigering Sekr. Erik 

Haug samt Terje Børrud og Terje Sletholen som gode støttespillere 



OVERMESTER HAR ORDET 
  Kjære alle Brødre! 

 Da nærmer vi oss slutten på et flott loge år, og Julen    

2014 står foran oss. Som OM må jeg benytte 

anledningen til å takke dere alle som har bidratt 

gjennom deres arbeide til å gjøre våre møter så 

vellykkede som de har blitt. I høst har vi på våre 

arbeidsmøter oppe i salen hatt flere foredrag under 

etisk post. Temaene her har vært meget interessante 

og av høy kvalitet, og har vært lærerike for oss 

brødre. Etisk post er et viktig element som bidrar til 

at vi får større innsikt, og derigjennom gjør oss til 

bedre medmennesker. 

 

Vi har også fått inn en ny bror i høst, dette er viktig for å holde liv i 

utviklingen av vår loge. Vi ser at mange av våre loger sliter med å 

rekruttere nye brødre. Foreløpig har vi greid å rekruttere, men her er 

det viktig at vi alle aktivt bidrar for å lykkes fremover. I skrivende 

stund har vi 3 kandidater som vi skal ha informasjonsmøte med. 

Mye tyder derfor på at vi vil få inn nye brødre i løpet av første 

termin 2015. 

I løpet av høstterminen har vi også hatt to gradspasseringer. I denne 

forbindelse vil jeg gi all honnør til alle som har deltatt i 

forbindelsene med disse seremoniene. Det har vært høy kvalitet på 

gjennomføringene, og det gleder en OMs hjerte stort. 

Som i fjor samler vi inn penger til Frelsesarméen i Kongsvinger. I år 

går vi sammen med Loge 67 Castrum og Loge 49 Ad Astra. Til 

sammen ser det ut til at vi samlet vil gi Frelsesarméen ca. 

kr.20.000.- Jeg vil i denne forbindelse få takke brødrene for den 

givergleden de har vist, når vi har sendt rundt innsamlingsbøssene 

på ettermøtene. 

Vi har nå Julen fremfor oss hvor det skal feires med familie og nære 

venner. Jeg håper at dette blir en lykkelig jul med alt hva dette 

innebærer av tradisjon, kultur, kjærlighet, glede og familieforhold. 

Men det er i sånne stunder man også bør se seg rundt, å se at det 

faktisk er mange som ikke har det så bra som de fleste av oss. Det er 

da vi som gode brødre skal ha en ustrakt hånd for de som trenger 

det. Det er jo faktisk det dere alle har gjort gjennom deres felles 

bidrag til Frelsesarméen. 

Jeg vil også benytte anledningen til å sitere noe av det vår Stor Sire 

skriver til alle våre brødre i sin julehilsen. 

«Jeg ber hver enkelt av dere nå i adventstiden å ofre de 

marginaliserte både tanke og handling. Blant våre sinnbilder i Odd 

Fellow Ordenen har vi «Hjerte og hånd». Det har alltid fulgt vår 

Orden. Symbolet taler sitt tause, men tydelige språk. Vi skal ikke 

bare føle med hjertet, men handle gjennom hånden. 

Det er hver enkelt av oss som i denne mørke tid skal tenne et lys, 

ikke bare i mørket, men også for et annet menneske. Den enkelte 

vet best hva som trengs for dem man møter på livsveien. 

La symbolet «Hjerte og hånd» bli en realitet for oss alle i denne 

julen. 

 

En påminnelse fra en av vår tids mest lysende skikkelser, Moder 

Teresa, kan være en veiviser for oss alle i dette vanskelige feltet: 

 

«Vi tror ofte at fattigdom bare er å være sulten, naken og 

hjemløs. Den største fattigdom er imidlertid å være uønsket, 

uelsket og ikke bli gitt omsorg. Vi må starte i våre hjem for å 

bøte på denne fattigdommen!» 

 

Å være en Odd Fellow er hele tiden å arbeide på seg selv for å bli 

bedre og mer menneskekjærlig.» 

Med disse ord ønsker jeg dere alle en fredfull jul og ett riktig godt 

nytt år. 

 

Finn Nilsen 

OM 

 



STORREPRESENTANTEN HAR ORDET 
 

Kjære brødre ! 

Alle får ikke pakker til jul! 

Ett nytt år nærmer seg og julen står for døren. 

Husvask, vedhugging og julehandel er det 

som venter oss. Så endelig kommer 

julekvelden med julemat og den gode 

stemningen som senker seg over  familie og 

venner. 

I byene sliter tiggerne, de narkomane eller skal vi si de utstøtte. I 

sine hus og leiligheter i by og land sitter gamle mennesker alene. I 

land ikke langt fra oss blir folk halshugget pga. sin tro. Bør det være 

slik? Hva kan vi gjøre? Skal vi ha dårlig samvittighet? 

Nei, selvfølgelig skal vi ikke ha dårlig samvittighet. Det er det 

ingen grunn til, men det er positivt at vi tenker slik. Det betyr at vi 

bryr oss. Hva kan vi / jeg gjør med urettferdigheten vi ser hver dag. 

Er det nok å være en Odd Fellow som betaler sin årlige kontingent 

og er fornød med det? 

Nei, det er ikke nok. Man må vise i både ord og handling at vi bryr 

oss. Det betyr ikke at vi skal betale oss ut av dårlig samvittighet. 

Det betyr mer at vi Odd Fellows står opp og forfekter ordenens 

formålsparagraf og holdninger. Sammen med 23000 medlemmer er 

vi sterke og våre handlinger betyr noe. 

Mine brødre, tenk litt over dette, nå når vi går inn i julehøytiden. 

Tørr å vise at vi er en Odd Fellow og at vi bryr oss. 

Med disse ord vil jeg ønske dere alle med familie en Riktig God 

Jul og Ett Godt Nytt år ! 
Så til slutt et visdomsord: 

Et ord som er sagt, og en stein som er kastet, kan aldri 

tilbakekalles. 

Mbh 

I V, K og S 

Einar H. Hernes  Storrepresentant 

UM HAR ORDET 

 
Gode brødre! 

 

Tiden flyr og det er snart jul og en høsttermin 

er straks over. I løpet av denne terminen har 

vi hatt mange fine møter, også noen 

interessante ettermøter. 

Spesielt hyggelig var det at vi kunne innvie    

                        Ola Ivar Hoel som vår nye logebror. Vi har 

alle en felles jobb å gjøre her, nemlig rekrutering av nye brødre. 

Hvis denne prosessen stopper opp, kommer vi også på utur med vårt 

program. Vi skulle absolutt hatt noen nye brødre i aldersgruppen 

mellom 30-50 år. Særlig med tanke på etterveksten i vår loge. Av 

erfaring vet jeg at det er mange organisasjoner som kjemper om de 

samme kreftene, det være seg Frimurerordnen, Rotary, Lions og 

Round Table. 

Folk flest er  veldig opptatte med jobb, fritidssysler, barn og familie 

så derfor blir det stadig tyngre å rekerutere folk til 

«ordensarbeid».  Personlig tror jeg vår Orden bør ha et fokus på 

lokale fanesaker slik at vi blir mer synlige i lokalmiljøet. Dette tror 

jeg på sikt ville hjelpe oss merkantilt og hjelpe oss i rekrutering av 

nye medlemmer. Jeg håper derfor at den neste landssaken kan være 

noe som gagner Logenes lokalmiljø – kanskje en sak som omfatter 

barn og unge. 

  

Privatnemden fungerer også bra! Men husk å bytt vakt med en 

annen bror dersom du ikke kan stille til tjeneste. 

Det har vært praksis i Loge Gyldenborg at etter endt funksjonstid 

som UM har man blitt nominert til OM embetet. Til tross for  alle 

gode tilbakemeldinger for min jobb både som Ceremonimester og 

nå som Undermester har jeg på et tidlig tidspunkt og etter nøye 

vurdering valgt å gi beskjed til nominasjonsnevden at jeg ikke er en 



aktuell kandidat til OM embetet. Et verv som Overmester krever at 

man er 100 prosent dedikert både i logemøter, kollegiemøter, aktiv i 

nemder og venneloger for en fireårs periode. Per i dag ser jeg at min 

tid, til et så stort verv ikke strekker til!  En hektisk jobb med mye 

reising, familie og barn som skal begynne på skolen til høsten 

krever mye av min fritid. Vit at dette har vært en vanskelig 

avgjørelse for meg, men jeg ønsker ikke påta meg denne 

utfordringen for å løse den halvhjertet.  

Med disse ord ønsker jeg alle brødre en fredfull jul og et godt nytt år. 

  

 

MIN MENING 
 
Redaksjonen ønsker innlegg under denne spalten, og jeg 
ønsker å ta opp ett tema som er viktig for vår loge. 
 
Nå er nok en termin over og ser vi oss tilbake er det avviklet 
arbeidsmøter, innvielser og gradspasseringer i løpet av høsten.  
Møtene er stilfullt gjennomført og alt har fungert godt 
 

Men, ja det er et stort MEN – hvor er alle brødre?  

Frammøteprosenten er etter min mening ikke god nok.  Jeg har 
ikke den eksakte frammøteprosenten, men tror at oppmøtet flere 
ganger har ligget under 50 %, noe som ikke er godt nok. 
 
En må spørre seg hva årsaken til dette kan være.  Jo, da jeg vet at 
mange opplever "tidsklemma" og at en må prioritere hva fritida skal 
benyttes til.  Mange av våre yngre brødre har små barn, og alle 
som har hatt barn vet at oppfølging er viktig, så da er ofte valget 
lett.   
Jeg har registrert at mange av de yngste brødre (etter mottatt 
3.grad) ikke deltar like ofte som tidligere.  Ved brodermåltidet ved 
3.gradspassering oppfordres de nye 3.gradsbrødre til å ta på seg 

oppgaver i logen – en fornying i nemder m.v som er helt 

nødvendig.  Her bør fadderne være aktive!!  En telefon fra 
fadder i forkant av hvert møte tror jeg kunne få med flere av 
våre yngste brødre.  Har du vært fraværende ett eller to 
møter kan det være vanskelig å komme tilbake, og da vil 
kontakten med fadder kunne være avgjørende. 
 
Men nok om våre yngste brødre. HVA MED ALLE OSS 
ANDRE? 
 
Ser vi på alderssammensetninga i vår loge så er den som 
følger: 
 
Alder   Andel i prosent 

30 - 40 år  9 % 
41 - 50 år  10 % 
51 – 60 år  22 % 
61 – 70 år  43 % 
Over 71 år  16 % 

  
Oversikten viser at det er mange brødre som ikke har små 
barn som må følges opp.  Faktisk er 74 % av logens 
medlemmer over 55 år.  Det er mange innen denne 
aldersgruppen som også har en meget lav frammøteprosent.   
Hva kan årsaken være til at disse brødre uteblir? 
 
Det er sikkert flere årsaker, og det er sikkert ingen enkel 
forklaring.   Her bør embedskollegiet komme på banen for å 
få kartlagt årsakene??  Før vi vet årsakene vil det ikke være 
enkelt å komme med tiltak.  En ting er i hvert fall sikkert – 
dette må tas på alvor. 
 
Bror Terje Sletholen 

 



Meny vår 2015. 
05. januar. Nyttårsloge. 

Urtestekt kalv, dampet minigulrot og blomkål, timianstekt sopp, 

urtesaus og kokte poteter. 

19. januar. Arbeidsmøte - regnskap. 
Rakfisk med Per Olaf Nordli. 

24. januar. Nyttårsfest. 
Pepperstekt ytrefilet av svin, rotselleripure, ovnsbakte rotgrønnsaker, 

mild peppersaus og ovnstekte båtpoteter. 

02. februar 
Sildebord med Per Svestad og Erik Haug 

16. februar. 25. års juvel Galla. 
Røkt svinekam, gulrotpure, dampet blomkål, fløtesaus og kokte 

poteter. 

02. mars. Galla. 
Pepperstekt svinenakke, maisstuing, dampet gulrot, svinesteksaus 

og ovnsstekte båtpoteter. 

11. mars (NB! onsdag). Galla arr. Castrum. 

16.03. Arbeidsmøte. 
Smørbrød. 

20. mars. Arbeidsmøte. 
Smørbrød. 

22. mars (NB onsdag). Galla besøk til Castrum. 

04. mai. 1. gangs nominasjon. 
Stroganoffgryte, frisk salat, dressing, brød, smør og kokt ris. 

11. mai. Infomøte. 
Smørbrød. 

17. mai. Arr. Ad Astra. 

18. mai. 2. gangs nominasjon. 
Spekemat opplagt i trau med tilbehør. 

30. mai Sommerfest arr. Sos. Nemd. 



ØNSKEDIKTET 
 

På oppfordring fra Espen Dammen Moe kommer mitt bidrag til dikt 

i Gyldenposten. 

 

Mot jul 
 

Som'ren er borte 

dagene korte, 

men mørke, tåke og regn 

langt i det fjerne 

lyser en stjerne? 

-stjernen, det himmelske tegn. 

 

Snart skal vi høre 

klokkene føre 

budskap om høytid i hjemmene inn. 

Klart skal det klinge, 

 inn skal de ringe 

julen for alle? i hjerte og sinn. 

 

Av Margrethe Munthe 

 

Med dette dikt ønsker jeg alle mine brødre en riktig god jul, og 

sender utfordringen videre til Halfdan Jahr å finne et dikt til 

neste utgave av Gyldenposten. 

 

I VKS Espen Fladberg 
 

 
 

 

 

 



NYTT FRA SEKRETÆREN 
 

Vi gratuler: 

Finn Krog   80 år    20. nov 2014 

Espen Fladberg  3. grad   1. des 2014 

Halfdan Jahr   3. grad   1. des 2014 

Terje Olav Rundtom  3. grad   1. des 2014 

 

 

OPPTAK AV NY BROR 

 

Ola Ivar Hoel ble tatt opp i Loge 122 Gyldenborg 20. okt. 

 

 

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

Mobekk ved brodermåltidet etter en stilfull innvielse. 

 

 

 

Ny bror i Loge 122 Gyldenborg 

Navn.  Ola Ivar Hoel 

Adresse: Brødbølveien 648 2224 Austmarka 

Telefon: 95120185 

Yrke  Pensjonist 

Medlnr. 140 – innviet 3. nov 2014 

Født:  29. mars 1952 

Sivil status: Samboer 

Hobby: Friluftsliv  

 

 

Forfremmelse til den Høye Sannhets Grad 

 

             
 

Br Eks OM og Fadder Svein Erik Børslungen gratulerer 3 nye             

3. gradsbrødre, Espen Fladberg, Halfdan Jahr og Terje Olav 

Rundtom. Her ved brodermåltidet med lutefisk fra Jens Erik Onsrud 



XOM Finn Krog fyller 80 år 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

UM Morten overrekker logens krystallfat til en sprek 80 åring 

Seniorklubbens julemøte 

 

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. 

 

TURFORSLAG FRA BR. UNDERMESTER 
 

Som ivrig bruker av terrenget rundt Holtberget vil jeg komme med 

noen alternativ i dette området. Ønsker man en effektiv treningstur 

kan man starte ved den nye kirkegården og ta en god motbakkeøkt 

opp til Holtbergmasta. Her får du 240 høydemeter på 1,9 km. På 

toppen finner man en turkasse hvor man kan protokollføre sin tur. 

Turkassen etablerte jeg nyttårsaften 2009! Stort sett er det like 

mange underskrifter på Holtberget som i boka  på Åsbergshøyden 

på Liermoen. Det er også mange andre muligheter opp til masta, 

enten fra Lia, Puttara eller Bæreia. Det er mange fine stier på kryss 

og tvers i dette området. Stiene er godt merket og havner  ned til 

ovennevnte plasser. Et røvertips om går seg bort, er å følge en sti 

som går nedover. Du vil da garantert havne et sted mellom Bæreia – 

Lia – Puttara. 

  

Ønsker man en langtur, går man opp fra Holt kirkegård og ned på 

andre siden over Holtmyra og ned til Bæreia. I sørenden av Bæreia 

på motsatt side av Forsvarets Veteransenter er det ypperlig å ta en 

god rast. Her er det laget til rasteplass med benker, ildsted og egen 

grill. Man fortsetter videre rundt Bæreia og inn i lysløypa i Lia. Her 

følger man lysløypa over til vanntårnet i Lia, herfra følger man 

Utsiktsvegen ned forbi Br Vidar Rognstad, deretter tar man til høyre 

og inn på Puttarastien. Denne stien fører deg da på oversiden av 

Puttara og ender så ved gravlunden på Holt. Fordi som ikke vet det, 

så går Puttarastien kun 10 meter ovenfor den gamle hoppbakken, 

man kan enda se konturen av bakken der Dalslåen, Pettersen og 

Heiberg hadde sine luftige svev. Velger man denne langturen kan 

man vel regne ca 2,5 til 3 timer effektiv gange. 

 
Jeg utfordrer Børre Børresen 
God tur  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 

 

 

 

 

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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