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Overmester har ordet
Hei alle gode brødre! Som dere sikkert er informert om, har jeg gjennomgått
en større operasjon på Rikshospitalet.
I denne forbindelse vil jeg informere dere om at alt har gått bra, og at jeg ble
skrevet ut på fredag, og er nå kommet hjem. Det var som å komme til Paradis.
Jeg er utrolig takknemlig for den oppfølgingen jeg har fått fra brødrene i vår
loge 122. Gyldenborg. Vil også takke for den flotte blomsteroppsatsen jeg
mottak i dag fra dere, samt den fine boken som jeg også har fått fra dere, den
skal jeg kose meg med i Påsken. Ser frem til å møte dere alle igjen på vårt
neste møte den 20. april. Da er jeg på plass igjen.
Med vennlig hilsen

Finn Nilsen
OM

Undermester har ordet
Gode Bror!
Det nærmer seg med raske skritt påske og vår! En flott tid på årets tidshjul,
det gror, spirer og blir varmere i været.
Med våren nærmer det seg også terminslutt og slutten for vår tid i
Embedskollegiet som har hatt sitt virke fra 2013 - 2015. Vi går nå inn i en
nominasjonperiode hvor nye embetsmenn skal nomineres og velges.
Dette er en spennende tid for brødre som blir valgt inn i nye roller og oppgaver. En tid som er
forbundet med både ærefrykt og respekt. Nettopp fordi man skal inn i både nye og ukjente faser av
et logeliv.
For at vår loge skal lykkes i sitt arbeid er det derfor viktig at hver enkelt tar i et tak når man blir
spurt om en plass i kollegiet. Husk da at ukjente ting og oppgaver som ligger litt utenfor komfortsonen bidrar til utvikling av deg selv som person. Når man påtar seg et verv skal man også vite at
man har kollegiet og brødrene i ryggen som spiller hverandre gode. Dette syns jeg vi har lykkes
godt med i inneværende periode.
I inneværende periode har vi også vert heldige med tilvekst i vår Loge! At vi kunne ta opp fire nye
resipienter i mars, tegner på et godt arbeid i vårt rekrutteringsarbeid. Vi håper denne trenden
fortsetter i tiden som kommer. Vi har alle et ansvar i dette viktige arbeide i vår Loge 122
Gyldenborg.
Som Undermester må jeg nok en gang få skryte av alle som tar sin turn i privatnemnden. Denne
rulleringsordningen har fungert bra, og alle brødrene får god tid til å delta på det som skjer etter
måltidene bortsett fra den kvelden man stiller i privatnemnden. Vi er også godt bortskjemt av våre
Brødre Asbjørn, Åge, Frank, Burre, Dagfinn og Arild som velvillig stiller opp på dagtid å dekker de
fineste bord til våre måltider! En stor takk til Dere.

Det er bare gode tilbakemeldinger på maten vi for servert fra vår leverandør Holsæter Catering AS,
så det er hyggelig å kunne meddele dere at vi har inngått videre samarbeid med dem i kommende
periode.
Til dere brødre som har et verv, eller skal stille i privatnemnd! Hver snill å skaff en stedfortreder
eller gi oss beskjed hvis du ikke kan komme. Dette i respekt for øvrige brødre som må ta din
oppgave på kort varsel.
Ellers vil jeg si, Møt så ofte dere kan.
Ønsker dere en riktig god Påske og en flott Vår.

Morten Sønsterudbråten

Leder Gyldenposten
Kjære brødre, nå er årets første utgave av Gyldenposten igjen klar og spørreundersøkelsen om dens
innhold gjennomført. Det følger noen ettertanker i forbindelse med undersøkelsen som kan henføres
til lav svarprosent. Ved første svarfrist var den 14 % og etter ny oppfordring verbalt og skriftlig
23 %. Det vil si at etter siste tidsfrist var det 21 av brødre som hadde svart. Svarprosenten indikerer
liten interesse/engasjement, noe som er litt overraskende i loge sammenheng. I samfunnet for øvrig
ser en klare utviklingstrekk på manglende engasjement i mange sammenheng. Hva kan årsaken
være? Liten interesse for Gyldenposten, for dårlige spørsmålsstillinger i spørreskjema? Det kan
sikkert være mange andre årsaker også. Redaksjonen er og har vært opptatt av at brødrene skal ha
mulighet til å engasjere seg til beste for logen, med sine meninger eller annet stoff i Gyldenposten.
Samtidig skal vi formidle det som skjer i logen for å holde brødrene oppdatert og spesielt de som
ikke har anledning til å møte så ofte. Vi kan også tolke lav svarprosent med at Gyldenposten er grei
nok som den er, uten lederartikkel og min meningsspalte. Dere finner svarene på
spørreundersøkelsen på de neste sidene. Svarene til de som har svart var positive til å beholde
Gyldenposten med dens innhold. Og mange hadde glede av lederartikkel, min meningsspalte og
spaltene til ledelsen i logen. Redaksjonen fikk også tilbakemeldinger/tips om stoff som kunne tas
inn, dette vil vi jobbe videre med.
Det er nedsatt en gruppe (1 person fra hver loge) som skal se på brannvernforebyggende tiltak i
Festningsgt.1. Arbeidet skal sluttføres med en rapport til Festningsgt. 1 A/S Dette tiltaket er av
meget viktig karakter og det er bra at brannvernet blir viet stor oppmerksomhet.
Det arbeides allerede i nedsatt jubileumskomité i forbindelse med loge Gyldenborgs 25-års
jubileum 26. april 2016. Det vil også i den forbindelse bli utarbeidet et jubileumshefte.
Redaksjonen ønsker alle brødrene en riktig god påske.

Spørreundersøkelse i Gyldenposten
Som kjent har redaksjonen i Gyldenposten gjennomført en spørreundersøkelse om innholdet i
Gyldenposten. Svarprosenten var på 23 % som må karakteriseres som lav og resultatene av
undersøkelsen vil ha sin svakhet i nettopp dette. Men svarene vil kunne gi redaksjonen en
«pekepinne» på hvordan ståa er ut fra spørsmålsstillingene.

Leser du Gyldenposten?

100 % har svart ja.
Hva leser du i Gyldenposten?
o
61 % har svart at de leser alt, de resterende har svart at de leser lederen, OM,
UM innleggene og begivenheter/nyheter
Leser du alt eller bare ser du på bildene?

69 % har svart at de leser alt, de resterende svarer «leser det meste og ser på
bilder»
Hva liker du best – den elektroniske delen eller den tidligere papirutgaven?

61 % foretrekker elektronisk utgivelse, 23 % papir de resterende 16 % er både
og.
Din mening om Gyldenposten...

Her er det høye skår fra så å si samtlige besvarelser, som går på bra og
informativt blad. Men, det er innspill til redaksjonen på; mer humor, opplysninger om
neste utgivelse, stoff fra andre loger og stoff om hva skjer og når og flott med
meningspalte. Videre er det framkommet, få flere til å skrive innlegg, tips for å skaffe
nye brødre.
Er det nødvendig å ha den eller går logen like bra foruten?

Her har så å si samtlige svart at vi bør beholde Gyldenposten. Noen skriver at
den styrker samholdet og er et viktig bidrag for å holde seg orientert om aktuelle loge
saker.

Redaksjonen består av:
Ansvarlig red; OM Finn Nilsen, red: XOM Svein Erik Børslungen, redigering hans Petter Børrud,
elektronisk redigering Sekr. Erik Haug, Terje Børrud og Terje Sletholen som gode støttespillere

Min Mening kommer i neste nummer i september.
Redaksjonen

STORREPRESENTANTEN HAR ORDET
Kjære brødre !
Påsken står for døren. Noen etterlengtede fridager med familie og venner.
Kanskje noen dager til ettertanke. Hvor ble tiden av ? Hva har jeg fått ut av
tiden ?
Jeg leste et sted at tid har vi nok av, fordi den er konstant. Vi får ikke gjort
noe med den. Det er altså prioriteringen innfor tiden vi har som er viktig.
Klarer vi ikke å prioritere, ja så renner livet vårt bort. Kjipt å tenke på.
Vi Odd Fellows har gjort våre prioriteringer. Vi har valgt å gå inn i en orden som på hvert møte
søker å gi oss noe til ettertanke, eller påfyll i hverdagen om man vil. Tanker og ideer vi ikke tenker
på til vanlig. «Hvordan bli et bedre menneske» eller «hva kan jeg gjøre for andre». Tenk deg en
verden hvor alle tenker slik! Dette er selvfølgelig ønsketenking, vår verden er for egoistisk til det,
men det kan ikke bli noe verre av at 23000 Odd Fellows i Norge får slik påfyll i hverdagen.
Dette er verdier som er så viktig for oss at vi må stå opp mot røster som forteller oss at møtene er
for lange, innholdet for tørt og at vi har for liten tid til praten i lobbyen. Blir «verdiene» i møtene
våre borte, hva bli det da igjen ? En gutteklubb ? Er det virkelig det vi ønsker oss ?
Påsken er den eldste og kanskje viktigste kristne høytid. Et drama på liv og død. Benytt nå tiden i
påsken til refleksjoner om vår orden, og om livet. Ta vare på familie og venner, rett og slett pust ut!
Med disse ord vil jeg ønske hver og en av dere en riktig god og reflektert påske.

Prøv ikke å bli vellykket, prøv heller å bli et verdifullt menneske.
Mes broderlig Hilsen i VKS
Einar H. Hernes
Storrepresentant

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.

ØNSKEDIKTET
Jeg fikk utfordringen med å skaffe et dikt til Gyldenposten av Espen. Jeg har sett litt og tenkt at
dette diktet kan være passende:

Vinter
Løfter ansiktet mot himmelen,
lar tungen smake snø.
Lukte vinter, iskald jord, ser blomstene dø.
Kjenner vinden stryke kinnet mitt, hardt og ganske fort.
Hører stemmen til Kong vinter frese:
Sommer du skal bort!
Løfter ansiktet mot himmel,
kjenner føttene mot jord!
Danser rundt i visshet:
Jeg er liten men dog stor!
Et øyeblikk så levende,
Så inderlig godt!
Roper høyt av glede:
Takk for livet jeg har fått!
Løfter hendene mot himmel,
Jeg vil gråte ,jeg vil le.
For en gave livet gir
når man får evnen til å se.
av Katrine
Kilde: http://dikt.org/Vinter

med broderlig hilsen

Halfdan Jahr

Jeg utfordrer Terje Rundtom til å komme med sitt ønskedikt i neste nummer av Gyldenposten.

Logen vår
Gyldenposten har tatt en titt i møteprotokollen for loge Gyldenborg for å finne ut litt om fremmøte
på våre møter.
Logen har p.d.d. 89 medlemmer (brødre). Går vi noen år tilbake så viser fremmøteprosenten følgende:
År
I%

2009
55

2010 2011
52
57

2012 2013 2014
50
47
47

Fremmøteprosenten er som tallene viser ca. 50 % , slik den har vært de siste årene.
De 50 % som ikke møter er jevnt fordelt, men vi finner nok noen flere blant de med lengst
medlemstid, og blant de helt ferske.
I år (2014) er det 14 brødre (15 %) som ikke har møtt noen gang
mens 21 brødre hadde fra 1-5 fremmøte
Blant vår brødre er det 5 stk. som har deltatt på alle møtene hittil i 2014.
Disse er:
Andreas Hemma, Asbjørn Bergerud, Kåre Rogne. Svein Hansen og Jan Ole Wais
Vi gratulerer!

Seniorklubben - høstsesongen 2014 – møter.
2. sept.
Vanlig møteprogram, 29 brødre.
7. okt.
Bedriftsbesøk til Solør Biokjemi på Kirkenær
Ca. 25 brødre fikk se et imponerende anlegg hvor avfallsvirke,
både impregnert og annet virke ble gjordt om til biobrensel.
Vi ble vist rundt i anlegget av daglig leder Hans Moss
4.nov.
Vanlig møteprogram, 36 brødre.
Det ble orientert om neste møte som er julemøte, og det ble anmodet om påmelding allerede nå.
Mange har problemer med hørselen, og bror Kjell Arne Bukaasen gav gode råd om hvilke
hjelpemidler som finnes. Det var også mulig å få testet hørselen.
2.des.
Julemøte i tradisjonell stil med 37 brødre.
Møtet ble ledet av fungerende formann Rolf Brun. Videre deltok brødrene
Erik Haug (fører), Thomas Tallhaug (juletalen), Finn Krog (juleevangeliet)
samt Kjell Bakken (organist).
Gjester ved julemåltidet var overmester Oddvar Høgberg fra Castrum,
Finn Nilsen fra Gyldenborg samt Bjørg Birkeland fra Ad Astra, som også
leste « Jul i gamle dager» av Ingvar Moe.
Julemøtet ble avsluttet ca. kl. 21.00

Nyttårsfesten 24.1.2015
Lørdag den 24. januar 2015 avviklet loge 122 Gyldenborg nyttårsfest for brødre og ledsagere. Festen
ble som vanlig arrangert av vennelogekomiteen. Det var påmeldt 50 deltakere til festen, men på grunn
av sykdom ble deltakerantallet redusert til 41. Festen startet kl. 18.00 med servering av Coctail og
hyggelig prat i lobbyen. Stemningen var hele tiden stigende. Kl. 18.50 ble deltakerne ønsket
velkommen inn til nyttårsmåltidet, som skulle ha vært viltgryte. Når maten ankom kjøkkenet ble det
båret inn svinefile med grønnsaker, purre, poteter og saus. Maten var veldig god, men skapte en del
merarbeid for vennelogekomiteen når det gjaldt servering og oppvask. Heldigvis har vi handlekraftige
brødre blant oss i logen, og komiteen fikk god hjelp av flere. Spesielt bør nevnes Terje Sletholen og Jan
Mellem som gjorde en kjempeinnsats.
Som sagt så var stemningen høy, og under måltidet var alle i kjempehumør. Måltidet ble en ”høydare”
under ledelse av en alltid vittig toastmaster, bror Finn Hansen. Vår OM Finn Nilsen holdt en tale hvor
han kom inn på året som vi nå har lagt bak oss, og han var innom utfordringer vi står ovenfor i året som
ligger foran oss. Bror Finn Hansen ga ved flere anledninger noen stikk til bror Kåre Rogne. Kåre Rogne
fikk, etter at maten var servert for annen gang, ordet og holdt et fengende, morsomt og godt forberedt
innlegg i god Kåre stil og dialekt. Han fikk også anledningen til å gi noen klare tilbakemeldinger til
bror Finn Hanssen. Latteren satt løst hos hele forsamlingen. Bror Bo Lysen rodde det hele i land
gjennom å takke for godt forberedt arrangement, fin pynting og god mat.
Her er noen bilder fra festen:

Kåre Rogne

Per Olaf Nordli, Ragnhild Øiseth, Terje og
Sølvi Sletholen

Ingar og Helle Eidsmo, Randi og
Bjørn Humborstad og Klare Joramo

Finn og Unn Krog, Einar og Wenche Hernes og
Anne H. With

,

Bjørn og Gunvor Sørlien, Bo og Anne Lise Lysen, Thor og Gudrun Nordli.

Leif og Randi Næss, Finn Nilsen og Eva Walby

Bror Egil Øiseth sto for musikken

Vennelogekomiteen med Finn Hansen, Roar
Gusterudmoen, Ingvar Ahlsen. Mari-Anne Hanssen
representerte Svein Hanssen som
er fotografen.

Det var full oppslutning om dansen. Her fra
ringdansen

NYTT FRA Br. SEKRETÆR:
Julehilsenen fra Odd Fellow til alle institusjonene i distriktet

Vi ønsker dere alle en riktig
God Jul og et Godt Nytt År.
Hilsen
Odd Fellow Logene
i Kongsvinger

Alle pleie og aldershjem på Kongsvinger, Eidskog og Skarnes ble besøkt av en av søstrene eller
brødrene fra Odd Fellow i Kongsvinger med blomsterhilsener siste uken før jul. Totalt 160 julestjerner
ble fordelt til de ulike institusjonene sammen med kortet over.
Loge 49 AD Astra, Loge 67 Castrum og Loge 122 Gyldenborg overleverte rett før jul kr 15 000,- til
Frelsesarmeen. I tillegg hadde vi i Loge 122 Gyldenborg samlet inn kr 5 000,- på møtene i desember.
Disse pengene ble overlevert samtidig til Rune berg, leder av Frelsesarmeen på Kongsvinger.
Julebrev og juleblomst er av Etterlatenemnda sendt enkene etter 7 av våre Brødre. Hyggelige takkebrev
er mottatt.

Vi gratuler:
Per Gunnar Dalløkken
Kent Rune Nybråthen
Espen Gundersen
Erik Haug

50 år 28. jan 2015
1. grad 2. februar 2015
1. grad 2. februar 2015
25. års Juvel 16. februar 2015

Bror Arild Skjeftamoen med assistentkokk Terje Rundtom serverte
mandag 16. mars bakalao. Dette smalte som alltid meget godt.
All ære til de to kokkene

4 nye brødre ble innviet 2. mars
Navn.
Adresse:
Telefon:
Yrke
Medlnr.
Født:
Sivil status:
Hobby:

Kjetil Lintorp
Sundveien 3 2213 Kongsvinger
91639447
Energimontør Logistikkmedarbeider
144 – innviet 2. mars 2015
4. juli 1955
Enkemann
Friluftsliv

Navn.
Adresse:
Telefon:
Yrke
Medlnr.
Født:
Sivil status:
Hobby:

Håvars Søgård
Kolemovegen 15 2216 Roverud
90735137
Anleggsleder i Veidekke
141 – innviet 2. mars 2015
31. mars 1969
Gift
Jakt og fiske

Navn.
Adresse:
Telefon:
Yrke
Medlnr.
Født:
Sivil status:
Hobby:

Hans Erik Barbakken
Sentrumsgata 5 2265 Namnå
97169055
Selvstendig
142 – innviet 2. mars 2015
25. nov 1987
Ugift
Paintbal/Friluftsliv

Navn.
Adresse:
Telefon:
Yrke
Medlnr.
Født:
Sivil status:
Hobby:

Jan Østvik
Kalvhelle 28 2134 Austvatn
9949644
Pensjonist
143 – innviet 2. mars 2015
15. juli 1959
Gift
Idrett og skøyter

TURFORSLAG
Hva med en tur til kommunens høyeste punkt?
RAFJELLET, 576 moh, ligger nord for Hokkåsen. Dit kommer du ved å kjøre til Hokkåsen, ta av vei
375 i retning Nor. Etter ca. 800 m tar Rafjellveien av til høyre. Følg den til ”Sveiven”, ca. 2 km
oppover. Derfra er det merket sti ca. 1800 m opp til toppen. Her står fortsatt det gamle brannvakttårnet
og utmark-lagets åpne hytte. For mer informasjon – søk på Rafjellet på nettet eller gå inn på www.ut.no
en fin side med mange turforsalg. Dette er en APP som kan lastes ned til mobil og nettbrett.

Jeg utfordrer Andreas Hemma.
Børre Børresen

Er du ærlig overfor deg selv?
Tør du betrakte livet slik det er? Du vet at lidelse hører med til livet, like mye som glede. Verden er ikke
bare rettferdig. Ingen bestemt filosofi, religion, samfunnsordningen eller skole kan garantere deg et
lykkelig liv. Alle ismer og systemer har sterke og svake sider. For faste rammer og tungrodde systemer
fungerer som de største stoppere for oss.
Det har ingen hensikt å klamre seg ensidig til et bestemt fagfelt. Vær innstilt på å gjøre noe annet og
skifte interessefelt. Hvordan kan vi unngå å bli låst fast i en bestemt handlemåte? Rett ikke blikket for
mye mot selve målet. Se i nye retninger. Der kan du finne de mest originale blomstene. Det levende er
mye viktigere enn regler. Hva blir livet uten forandring og utvikling? Den levende forandringen som
kommer til uttrykk ved vekst, er det mest fascinerende ved livet.
Den som er ærlig overfor seg selv, motarbeider trangsynthet og søker åpenhet.
Det er bedre å leve i usikkerhet og rådløshet enn inne i et sikkert bur. Mange som er redde for
usikkerheten oppnår en falsk trygghet ved underkaste seg og etterligne andre. Vær ærlig over for deg
selv og slipp fram angst, sinne, usikkerhet, mindreverdighetsfølelse, sjalusi, forvirring, skyld,
misunnelse, avmakt og skam. Undertrykker du følelsene dine, blir det som å flykte inn i buret.
Prøv
ikke å unngå problemene. Innse dine egne feil og svakheter. Gjør ikke noe forsøk på å bortforklare
dårlige resultater. Opplev livet fullt og bevist og vis følelsene dine. Kast masken og innrøm
usikkerheten.
(Skrevet av Haldor Skard)
(Innsendt Per T. Svestad)

Maskinell Skogsdrift ANS
2116 Sander

Tynning og
sluttavvirkning
utføres.
Mail: i-eidsmo@frisurf.no
Tlf. 62 96 54 67 – Mobil 916 19508

Avd. KONGSVINGER
Industrivegen 53,
2212 Kongsvinger TLF. 62888370

Inneklima og ventilasjonsentreprenør.

