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

          Årgang 17  nr. 1 2009

Støttestenen
Organ for loge nr. 67 Castrum

Innhold: s2: OM har ordet, s3: Støttestenen gratulerer, Vi skal leve.., s5: Livsglede. s6: Loge nr. 67   
  Castrum’s segl, s7: Har du tenkt på, s8: Stjernestunder, s9-10: Kjære Castrumbrødre.



2

    MØT SÅ OFTE DU KAN

Overmester 
har ordet

Kjære brødre

Vi er allerede godt i gang med 2009.  Regnskapet 
for 2008 ga et resultat som gjorde at vi i logemøtet 
28.1., over drift, kunne bevilge et bidrag på kr. 100,- 
pr. logebror til Humanitær gave i forbindelse med 
Rebekkainstitusjonens 100 års jubileum. Vi kunne 
også avsette ytterligere til fond for sosialt arbeid. 
Synliggjøring av vår Orden er viktig. 
Loge 67 Castrum har i årets 3 første mnd. måttet ta 
avskjed med 4 logebrødre. Tor Steinar Nygård døde 
uventet 23.12. og ble begravet første uka i januar. 
Ole Moss døde 12.2. Ola Rolf Engebretsen døde 
2.3. Haakon Hansen døde 17.3. Alle var engasjerte 
brødre som  har nedlagt et betydelig arbeid for vår 
loge. Bror Tor Steinar tok på seg alle oppgaver med 
et smil og alltid godt humør. Bror Ole var vår første 
sekretær, og vår første bror som mottok Veteranjuvel 
for 50 års medlemskap i vår Orden. Bror Ola Rolf 
var i mange år loge Castrum’s hustrykker, og bror 
Haakon var den som rentegnet og kolorerte seglet 
vårt og sinnbildene våre. Mine tanker går til de som
står igjen med tapet av en kjær ektemann, far, sviger-
far og bestefar.
Årets tre første mnd har gitt oss en ny logebror, 
Steinar Ganre. Vi hadde overgangsseremoni 25.2. 
med gjester fra hans gamle loge tilstede. Velkommen 
til oss Bror Steinar. Håper du vil trives.
Jeg er veldig glad for deltagelsen på vår 
Informasjonsaften. DSS Per Arild Nessje holdt en 
flott tale med presentasjon av Ordenen. To søknader
 foreligger. Samtidig vet jeg at vi vil få  søknader til
høsten fra andre som var tilstede på Informasjons-
møtet.  Jeg takker de brødrene som hadde med seg 
nye potensielle søker til vår Loge og vårt arbeide. Til 
dere yngste og nyeste logebrødre vil jeg si at dersom 
dere har venner som er interessert i vår Orden, ta 
de med til Informasjonsmøtene, selvom dere ennå 
ikke har fått tredje graden. Vi kan la midlertidige 
faddere hjelpe til. Arbeidet med rekruttering er viktig 

i utviklingen av Ordenen.
Mine gratulasjoner går til Magnus Andersen og 
Leikvin Olai Solbakken med  Den Høye Sannhets 
Grad. Nå er dere valgbare til embeter, og dere kan bli 
faddere til nye logebrødre.
Samtidig vil jeg gratulere brødrene Vidar Borge, 
Jan Audun Falldalen og Kåre Lødding som nye 
Patriarker i Leir nr. 25 Glomma. 
På forrige kollegiemøte startet vi med en gjennom-
gang av referater fra Logens Nevnd for Styrkelse 
og Ekspansjon. Leder av nevnden, EksOM Ragnar 
Bjertnes, var invitert til møtet. I hovedtrekk er logen 
i rute i forhold til løpende handlingsplan. Det  vil bli 
tatt tak i noen punkter, og jeg vil komme tilbake til 
dette arbeidet i et av de første logemøtene. Jeg takker 
nevnden for gode innspill og for engasjementet.
Vennelogekomiteen har programmet for Pinsen klart, 
og invitasjonene har gått til Sverige og Finland. 28. 
mars inviterer komiteen til sin siste fest før Pinsen. 
Vi blir sikkert like mange tilstede 28. mars som ved 
de tidligere arrangementene. Komiteen med UM 
Arvid i spissen har vært veldig flinke og kreative. 
Takk for det !
Loge 67 Castrum har noen som på grunn av sykdom 
eller alder ikke er i stand til å overvære våre møter. 
Brødre ta kontakt med disse. Avlegg de et besøk. 
Husk budordene !!!. Dette er min store oppfordring.
Nå har allerede dagene blitt vesentlig lengre. Våren 
er en flott tid. En tid hvor det spirer og gror. Vi skal 
ta oss tid til å nyte dagene fremover. 
 
Men Brødre….
Gabriel Scott har sagt om livet og døden.: ” Et 
menneske kommer til verden – en ånd daler ned på 
jorden, den roter en støvsky opp omkring seg, tar 
støv på og sleper det rundt. Når dens tid her nede er 
omme, legger den atter støvet av og vender tilbake til 
det eviges favn”. 
Bjørnar Søberg
Overmester
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Støttestenen gratulerer!
Den Høye Sannhets Grad

15.10.2008 
Magnus Anderssen

Leikvin Olai Solbakken

Patriarkgraden
18.02.2009

Vidar Borge
Jan Audun Falldalen

04.03.2009
Kåre Lødding

Vi skal leve…
Vi legger stor vekt på verdier. Som mennesker må 
vi utvikle våre særegenheter som hjelper oss frem til 
uavhengighet og selvtillit. Klare forbindelseslinjer fra 
generasjonene før oss kan være en stabiliserende faktor 
midt i en skremmende virkelighet. Vi må utvikle en god 
moral. Det er bare gode forbilder og riktig oppmuntring 
som kan fremelske moralsk styrke. Moralsk vandel 
er et resultat av oppdragelse, ikke av filosoferinger.
Aristoteles hevdet for over 200 år siden: ”Et bra 
voksent menneske får du ved å venne et bra barn 
til å gjøre det som er riktig. Ros når det snakker 
sant og refs når det taler usant, vil med tiden 
fremelske en naturlig, ærlig og redelig framferd 
hos barnet”. Abstrakte kunnskaper om rett og galt 
bidrar i liten grad til å forme et menneskes karakter.
Mindre interessante ting, men i lengden langt viktigere 
for samfunnsmoralen, er alle hverdagens små 
utfordringer, som f.eks. om  man  bestemmer seg for å 
dele en uventet pengesum med en 
humanitær organisasjon, eller om man vil 
”unne seg” å sløse den bort på seg selv.
Livet er kunsten å trekke tilstrekkelige slutninger 
av utilstrekkelige forutsetninger. Da kan vi leve et 
lykkelig liv. Men lykken kan lett glippe unna når vi 
prøver å fange den for sin egen skyld. Som oftest 
kommer den til oss som et biprodukt. Vi glemmer oss 
selv i arbeide, vennskap eller kjærlighet, og faktisk 
går det opp for oss at vi føler oss trygge og lykkelige. 
Vi lever!
Men det kan fort snu seg. Et indisk ordspråk sier: 
”Misunn aldri noen det skinn av lykke han har”. 
I alle livets situasjoner bør vi bevare og utvikle 
vårt forhold til alle mennesker, ved å leve aktivt i 

medmenneskelighet. Men allikevel: ”Tar de livsløgnen 
fra et gjennomsnittsmenneske, så tar De lykken fra 
ham med det samme”, heter det i ”Vildanden”. Det 
Ibsen vil fortelle oss, er at vi også er avhengig av 
barmhjertige løgner om oss selv, for å leve, - og for 
at vi ikke skal forgå i ren selvforakt og fortvilelse.
Som vi forstår, har et enkelt ord ”lev” meget 
stor betydning og innvirkning på det sanne 
menneskelige liv. Samtidig må du være klar over at 
et ord alene ikke er et gjennomsiktig og uforanderlig 
krystall. Ordet er den levende tankes hud, og kan 
variere sterkt med hensyn til farge og innhold, 
alt etter de forhold og den tid det blir brukt i.
Dersom vi lar Ordenens budskap fylle hjerte og 
sinn, vil vi finne at det ligger verdifulle skatter av 
livsvisdom i våre akter, som vi bør leve av og leve for.
Hver enkelt bror vil gjennom sitt medlemskap 
i Odd Fellow Ordenen finne anvendelse for de 
tanker vi har møtt i Ordenen. Hver for oss er vi et 
ledd i broderkjeden, ønsket og bønnen blir denne: 
Mitt ledd i kjeden må ikke bli det ledd som brister!
Fader Ibsen gir oss en påminnelse; ”Mer enn 
livet, mine herrer, er en drøm som fikk liv”.
Det fortelles om pianostemmere at den vanskeligste 
delen av deres arbeide er justeringen av tonen og 
klangfargen. En dyktig pianostemmer må kunne 
”høre” en vakker tone for sitt eget indre øre. 
Vi Odd Fellows må finne vår tone, og i renstemt 
harmoni leve ut Vennskapets, Kjærlighetens og 
Sannhetens grunnprinsipper, til glede og ære for 
våre nærmeste og vår neste! Men vi må hele tiden 
ta oss i akt, og istemme med filosofen Seneca:

Vi skal leve som om
alles øyne var rettet mot oss,

og vi skal tenke som om 
alle kunne lese våre tanker.

            Bilde: Filosofen Seneca
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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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har noe å bearbeide. Ingen er feilfri og perfekt. 
Det er alltid mulighet for forbedringer. Det å 
bli bevisst deg selv – er en prosess i seg selv. 
Gjennom livet får du mange impulser, som kan 
starte denne prosessen. Impulser får du hele 
tiden i barndommen og ungdommen – hjemme, 
på skolen, gjennom deltagelse i idrett og 
foreningsliv – i omgang med andre mennesker, 
som venner og kolleger på jobben osv.
Som medlem i Odd Fellow Ordenen er du 
privilegert !
For som Odd Fellow lærer du om Vennskap 
Kjærlighet og Sannhet, om å gi litt av deg selv 
og ta vare på andre. Du avgir mange løfter om 
det, og om at du skal være bevisst på ikke å la 
de mørke kreftene råde og aldri påføre en bror 
en urett. Helt fra du avgir dine løfter, blir opptatt 
i Ordenen, blir du hele tiden påminnet om dette. 
Du kan lære hele tiden mer og mer! Det er en 
utømmelig kilde med visdom og klokskap du 
kan få innblikk i. Det er bare opp til deg selv, 
om du vil la denne lærdommen trenge inn i deg 
og bevisstgjøre deg! Alle Odd Fellow skikker 
du lærer - er der fordi de har en betydning!
Og du kan oppleve mye glede,som følger 
med Odd Fellow skikker. For eksempel 
gleden ved å føle samholdet og brorskapen, 
når vi møtes og hilser på hverandre. 
Videre kan du oppleve gleden ved å motta all 
lærdom og alle impulsene under de rituelle møter 
i logesalen. Og all gleden ved å være samlet rundt 
et pent dekket bord med god mat og med innslag 
av både alvor og munterhet. Alt dette du opplever 
i din Odd Fellow vandring gir deg impulser, og er 
med å styrke viljen til enhet, fred og samhold, men 
forhåpentligvis også med å styrke din bevissthet. 
Du med alle dine drømmer og forhåpninger! Du 
med all din styrke, kjærlighet og glede! Da har 
du funnet igjen din indre livskraft og den sunne 
del av deg selv! Den finnes der alltid – du må 
bare finne den! Og for hver gang du er nede i 
mørket og klarer å komme opp igjen, har du 
med deg mer og mer av ditt innerste vesen…
Til det en dag utgjør hoveddelen av ditt 
indre og livet har vendt om, og grunntonen 
i deg er ny! Da vi du se deg tilbake å si 
til deg selv: "Logen har lært meg noe! 
Den har hjulpet meg å bli bevisst! Og når du 
kan si `det til deg selv, - ja, da har du faktisk 

Livsglede
Den sveitsiske psykiateren Jung uttalte en gang:
"For å vinne helhet må man satse hele sitt vesen. 
Ingenting mindre duger.
Det finnes ikke noen enklere måte å gjøre det på, 
ingen kompromisser".

Livsglede mener jeg er en av de edleste skatter som 
kan oppnås i livet – gleden over å leve, over å være til. 
Gleden over å være akkurat den du er! Men hvorfor 
opplever ikke mange av oss en indre grunntone av å 
være tilfreds i livet? Hvorfor opplever mange livet 
som en kamp, der du skal tjene til livets opphold 
og at det på innsiden finnes motstridende følelser 
av konflikt eller tomhet og trøtthet? Tomheten i ditt 
indre oppstår når du i løpet av en lang tidsperiode 
legger lokk på dine virkelige følelser og det 
sanne og spontane uttrykket du hadde som barn.
Du har som voksen kanskje lagt til deg masker og 
forsvar, som har hjulpet deg til å overleve, men hvis 
du som voksen står og titter inn i ditt indre landskap 
og bare møter mørke og tomhet, da er det på tide å gå 
inn i dette mørket for å finne svaret og veien tilbake 
til deg selv. Du har det inne i deg - det du søker. Det 
finnes der hele tiden! Gir du det tid, vil det kanskje 
komme til kjenne. Hvis du søker gjennom lagene 
av alle dine følelser og minner, kan du finne mange 
innsikter og vinne forståelse og ydmykhet ovenfor 
deg selv - og andre i samme situasjon. Kanskje vil 
du innse at masken bare var en nødvendighet - at det 
nå er tid for å begynne og vikle ut dine kronblader 
og begynne å blomstre som menneske og individ. 
Selve prosessen - fra tomhet til livsglede - kan vare 
hele livet ut. Men prosessen er aldri forgjeves, selv 
om den kan være både vanskelig og smertefull! Du 
vil kanskje gjenoppleve den smerte, sorg og sinne, du 
ikke fikk utløp for i barndommen eller ungdommen, 
fordi du heller valgte å legge et lokk på det hele.
Denne prosessen kan oppleves som en 
vandring i skyggenes dal, i den undertrykte 
del av deg selv. Det kreves bevissthet og 
vilje til å ta tak i deg selv og starte prosessen.
Ikke alle er bevisst på det, eller har vilje til det. 
Da kan det være noen av de mørke sider som 
tar overtaket. Det kan blant annet føre til at 
du kan bli egenrådig, egoistisk, maktsyk eller 
materialistisk. Dette kan igjen føre til at du kan 
bli ulykkelig og misfornøyd med deg selv, og det 
kan oppstå frustrasjon og endog depresjon. Alle 



6

forstått hva Odd Fellow Ordenen står for, med 
all sin visdom, og hva logen betyr for deg!
Du ble bevisst på å starte prosessen og ta tak i 
deg selv! Kanskje har du da funnet den edle skatt: 
Livsgleden – en følelse av en indre 
verdi, harmoni, sammenheng og mening! 
Da er livsgleden tilstede i livet ditt!

Et liv er et sted du kan le og juble,
et liv er et sted du kan gråte og gruble.
Et liv er et sted der du trenger en venn,

og en venn det er en du kan hjelpe igjen.
Et liv er et sted hvor du stadig skal lære,

hvor erfaring og kunnskap er godt å bære.
Der noen vil gi mens andre vil kreve,

med klokskap er livet ja, lettere å leve.
Et liv er et sted med både sannhet og løgn,
der ærlighet er det beste hvert eneste døgn.

Et liv er et sted du blir glad eller vred,
der oppriktighet er det, som jo skaper fred.

Et liv er et sted hvor du har noe å gi,
der det at du finnes har mye å si.

Der noen vil rose og noen vil klandre,
men det at du lever betyr noe for andre.
Et liv er et sted som er gitt deg i gave,
der noen blir rike og noen må kave.

Et liv er et under jeg ikke forstår,
et under som leves mens dagene går.

Loge nr. 67 Castrum’s segl

Br. Haakon avbildet foran seglene til de 3 logene i Festningsgaten 1.

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. 
Jeg besøkte Br. Haakon 3 uker før han døde og 
hadde der en lang samtale om dette emnet. Jeg 
lovet ham plass i Støttestenen og at seglet skulle 
stå på forsiden i dette nummeret.  Siden Br. 
Haakon ikke kunne fullføre artikkelen så har jeg 
forfattet et sammendrag av det vi snakket om. 
Br. Haakon tok på seg en stor 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.
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For mange er påske og blomster – 
påskeliljer. I disse dager kan du finne 
dem hos blomsterhandleren, enten som 
potteblomster eller de større utgaver.
Tulipaner og krokus er også 
påskeblomster.
En annen blomst er også viktig i påsken. 
Det er løvetannen.
Det ligger antagelig noe symbolsk i dette å 
forbinde løvetannen med påsken.
Løvetannen er så gul og fin, og så er den 
helt rund. Det må være tanken på solen 
som gir oss denne assosiasjon. Den gule 
fargen gir oss gode følelser: den Glede og 
Seier som oppstandelsen jo er. Litt utenom 
temaet kan jeg også nevne at  jeg har lest 
at  løvetann brukes om en plante innenfor 
medisinforskning.
Diktere har skrevet om løvetann. Alf 
Prøysen er jo en av dem. Fireåringen som 
tok med seg en løvetann hjem til mor. Han 
ble ertet av de andre guttene for det, men 
mor ble veldig glad.
”Den blomstrer så den brenner”, sier 
Inger Hagerup. Det er løvetannen hun 
skriver om.
Også Henrik Wergeland har skrevet 
om løvetannen. I det vakre diktet ” 
Til Foraaret”, sier han: (han lå på sitt 
dødsleie da)”Og vidn da, Annemone, som 
jeg fyrigen har knælet for!
Vidner foragtede Løvetand og Leerfivel, at 
jeg har agtet eder meer end Guld, fordi I 
ere Foraarets Børn.”
Påsken endte med seier. La oss også feire 
det. Pynt opp med blomster som gir oss 
glede og påskestemning.

God Påske til alle brødre!

 Thomas Taalhaug

Br. Haakon var også opptatt av forklaringen 
til logenavnet vårt. Han hadde funnet 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.”

Redaktøren

HAR DU TENKT PÅ
at den viktigste nyheten for deg og meg er 
over 2000 år gammel
Jesus  blir født, han blir  korsfestet, dør, 
begraves og står opp igjen.
Ja, det bibelske påskedramaet betyr svært 
mye for mange mennesker.
Jeg kommer derfor til å  oppsøke kirken i 
påsken, og jeg vil si med sjørmannsprest 
Birgitte Bentzrød, Sjømannskirken i 
Hamburg:
”Jeg ønsker meg noe for påsken 2009. 
Jeg ønsker at det som  det hele egentlig 
handler om, skal bli nært. For meg.  
Og for andre. Det var det hele i denne 
omgang. Hilsen Birgitte”.
Selv med  slike tanker i  hodet, har jeg lyst 
til kort å nevne en annen side ved påsken: 
Blomstene vi bruker når vi pynter.
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Stjernestunder
I det danske Odd Fellow Bladet fant vår UM denne 
artikkelen som han etter beste evne har omskrevet til 
norsk og sendt til Redaksjonen.

Det er betagende å stå en stjerneklar natt 
og betrakte millioner av stjerner som kan 
sees på himmelen. Jo mørkere det er, desto 
klarere skinner stjernene, og jo klarere 
lyser stjernebildene.
Vi føler oss små i dette univers, og det er 
naturlig at vi fylles av høytidstemning.
En kan egentlig forstå at det i noen tilfelle 
blir oversatt hvordan stjernene står, til 
menneskeskjebner. (horoskopene)
Tenk også på at det ikke er lenge siden 
man satte skipskursen etter stjernene på 
himmelen.
Det kan være fra disse betraktninger 
at noen av Ordenens loger har valgt et 
stjernebilde som logenavn.
Jo mørkere det er, jo mer klapper mørket 
sammen om oss. Plutselig kan vi merke 
en hånd på vår skulder og en stemme som 
sier: ”La oss slå følge!.”
Hvilken glede, for nå er det lys rundt 
oss - det loves ly og beskyttelse. En hånd 
leder oss, vi ser der er mange i flokken 
som følger oss. Alle styrer mot samme 
lys. Et slikt lys er vår Orden. Odd Fellow 
Ordenen er som en lysende fakkel i den 
mørke natten.
Når man har avlagt sitt løfte til Ordenen 
har man forpliktet seg til å virke for Odd 
Fellow Ordenen. Man har lovet å gjøre en 
innsats i det store og oppriktige arbeidet 
så vel i logen som i det daglige liv. Vi må 
lukke opp vårt sinn og vårt hjerte så de 
gode tankene får vokse og utvikle seg. Vi 
må tilegne oss Ordenes lære på en slik 
måte at det har avgjørende betydning 
i vårt liv, slik at vi kan møte våre 
medmennesker med det rette sinnelag. 
Vi må alle arbeide på og med Ordenens 
oppgaver slik at vi kan oppfylle disse krav.

Våren 2009 er det valg av nye 
embedsmenn. De ordensmedlemmer 
som stiller seg til rådighet skal alle føle 
at medlemmene står ved deres side og vil 
bidra aktivt i loge og ordensarbeidet.
Odd Fellow Ordenen er noe for et hvert 
tenkende menneske. Odd Fellow Ordenens 
bud er ikke å nyte men å yte. Det gir 
oss da et ideelt fellesskap i en kald og 
selvrettferdig , egoistisk verden. 
Vi har vel alle følt den spesielle frie og 
gode undertone når vi Odd Fellows 
møtes både i logene og ute i hverdagen. 
En hjertelig hilsen og ett fast håndtrykk 
skaper alltid tillit som føles gjensidig.
Det gode og uegennyttige vennskap er det 
vi skal begynne med hos oss selv.
Det er her kravet finnes til vennskap, 
kjærlighet og sannhet. Det er også her 
det finnes en foredlende og uegennyttig 
befriende følelse.
Ta vare på Odd Fellow Ordenen – så tar 
Ordenen vare på deg og dine.
       
       
Dansk br. Ole Benny Helvig
Exmester.
       
Broderloge nr.110 Orion, 
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Kjære Castrumbrødre 
m/ledsagere

I pinsen 2009 er det igjen vår tur å arrangere Vennelogemøte i Kongsvinger for loge 10 Sibbesborg, loge 
116 Birka og selvsagt vår egen loge.
Vennelogekomiteen har i snart 2 år arbeidet med ett mål for øye , nemlig Vennelogemøtet pinsen 2009.
Vi har ved våre festarrangement hatt stort fremmøte og det er vi svært takknemlige for.
Vi håper at mange av dere også vil stille opp på arrangementene i pinsen.

Gjestene fra Sibbo ankommer Kongsvinger fredag aften den 29/5 med egen buss.
Gjester fra Stockholm ankommer med tog lørdag den 30/5 kl.1306.

 Lørdag 30/5-2009
 
 Kl. 09:30  Utflukt for Sibbesborgledsagere til 
  Magnor Glassverk (enkel lunch)

 Kl. 13:06 Ankommer gjester fra Stockholm 
  med tog. 
  Tidsrommet fra ca. kl. 14:00 til 
  banketten starter er til fri benyttelse
  for både svenske og finske 
  ledsagere.

 Kl. 15:00 Logemøte med enkelt broder-
  måltid for brødrene.

 Kl. 19:00 Bankett på Vinger Hotell
  Apertiff kl. 19:00
  Vi går til bords kl. 19:30 

 Kl. 10:00  OM/UM møte på hotellet
  Sekretær fra Castrum er med på 
  møtet og skriver referat. 

 Kl. 11:00 Hjemmebesøk ved lunsjtider.
  Henting av gjester på hotellet.

 Gjestene kjøres tilbake til hotellet slik at både
 gjester og verter får hvilt litt og er opplagte før
 avreise til Nordisk aften.

Søndag 31/5-2009
 
 
 Kl. 18:30 Nordisk aften på Persmoen
  Bussavgang fra hotellet kl. 18:00
  Bekledning etter værforhold slik
  som ved Nordisk Aften i 
  Sibbo i 2007(bespisning i telt)
  Lavo er åpen, badstu og utebad-
  stamp er disponibel for de som
  ønsker det, ta med nødvendig 
  håndkle og badetøy hvis det frister.
  Retur fra Persmoen kl. 24:00
  (for de som har betalt alternativ I)

 Frokost og hjemreise for våre gjester.
 Castrumbrødre og evt. deres ledsagere kan
 kjøpe frokost og holde gjestene med selskap 
 på hotellet( 65 kr. per person, som betales direkte  
på hotellet.)

 Finnene reiser etter frokost.
 
 Svenskene reiser hjem enten kl. 08:49 eller 
 kl. 17:17(ikke noe program er lagt opp
 mellom frokost og avreise)

 Mandag 1/6-2009
 Søndag 31/5-2009
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Ansvarlig redaktør: Overmester Bjørnar Søberg  
Redaksjonsnevnd: Kjell Bakken, Jan Bøhnsdalen, Stein Ove Roaldkvam, Arnt Kristian Haug,  
Bernt Blåka. 
Redaksjonsnevnden ønsker stoff til ”Støttestenen”, helst på e-mailadresse:
kjell.bakken@gmail.com 

 
Når det gjelder hjemmebesøk ber vi om at våre egne som ønsker besøk av finner/svensker gir skriftlig 
beskjed om det (og antallet som kan mottas) til UM Arvid Solberg.(evt. på mailadresse arv-solb@online.no) 
senest 20.april.
Vennelogekomiteen tar selvsagt hensyn til ønsker fra vertene så langt det er mulig. Ønsker fra de enkelte 
gjester vil selvsagt bli hensyntatt.
Hvis det er noen som trenger spesiell diett på banketten og/eller Nordisk aften så ordnes det hvis vi bare får 
beskjed om det i god tid.

Navn: Bror Navn: Ledsager

Dato Arrangement Tidspunkt Castrumbror Ledsager Totalpris
Lørdag 

30/5
Logemøte med brodermåltid 
Brodermåltid med drikke

kl 15:00 kr 100,00

Lørdag 
30/5

Bankett inkl aperitiff 
1 glass vin til forrett 
2 glass vin til hovedrett
Kaffe/avec

Aperitiff 
kl 19:00

kr 490,00 kr 890,00

Søndag 
31/5

Alternativ I 
Nordisk Aften 
Inkl. buss tur/retur Vinger Hotell

Avreise
kl 18:00
fra hotellet

kr 200,00 Kr 200,00

Søndag  
31/5

Alternativ II 
Nordisk Aften 
Egen transport

Fremmøte 
Persmoen
kl 18,30

kr 170,00 kr 170,00

Sum som innbetales

Påmelding er bindende og er kun gyldig når innbetaling er registrert på konto 7111.10.27751
Loge 67 Castrum, Postboks 35,2201 Kongsvinger
Betalingen må være på vår konto senest den 20.4.2009
I tillegg til at dere betaler ved påmelding, er det viktig at
Skjemaet over retuneres i utfylt stand til Vennelogekomiteen
v/UM Arvid Solberg umiddelbart etter at betaling er gjort.


