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   Vennskap        Kjærlighet        Sannhet 



LEDER I GYLDENPOSTEN 
 

Høsten startet med installasjon av et nytt embedsmannskollegium. 

Mange brødre bekler embeder for første gang. Slik er det også i 

redaksjonen for GYLDENPOSTEN. Svein Erik Børslungen, Hans 

Petter Børrud og Terje Børrud gir seg etter mange års stor innsats. 

Takket være disse har GYLDENPOSTEN vært en god 

informasjonsavis og blitt godt mottatt blant brødrene. 

Redaksjonen består i dag av Terje Sletholen, Terje Olav Rundtom, 

Finn Krog, Egil Øiseth og Børre Børresen. Vi ønsker å fortsette etter 

samme lest som tidligere, dvs. innlegg fra Str.rep., OM,UM og nytt 

fra loge, leir, seniorklubb osv. I tillegg til turforslag og et valgt dikt, 

håper vi på innslag til en «Min mening»spalte fra brødrene. Her kan 

brødrene bidra med tanker og betraktninger de ønsker å dele med 

sine brødre. 

Selv om denne utgaven er noe forsinket, planlegger vi 3 utgaver i 

logeåret, dvs. i mars, oktober og desember. 

 

Børre Børresen 

 

 

 

Redaksjonen består av: 

 

Ansvarlig red; OM Erik Haug, red: XOM Børre Børresen, Terje 

Olav Rundtom (redigering), XOM Finn Krog, Terje Slettholen og 

Egil Øiseth. 

 
Redaksjonen avsluttet 23. oktober. 

 

 

 

OVERMESTER HAR ORDET 
Kjære alle Brødre! 

Høstsesongen er i full gang og vi har avviklet 

2 møter. For meg som OM har det vært en litt 

trøblete oppstart, men med enda bedre 

forberedelser og godt samarbeid i kollegiet 

skal vi få dette til å gå bra. 

Gradspasseringer og innvielser gleder alltid 

en Overmester, det viser at logearbeidet 

fungerer. Vi har hatt en ny 3. gradsbror, vi får 

to nye 2. gradsbrødre på neste møte, hele åtte 

brødre som skal ha 25 års juvel i november og 

forhåpentlig 1 eller 2 nye brødre i desember.  

Har dere nye kandidater, ta kontakt med meg eller Br. XOM Finn 

Nilsen. Jeg hadde store ambisjoner i min velkomsttale under 

brodermåltidet etter innsettelsen av det nye kollegiet i august med å 

nå 100 medlemmer i løpet av jubileumsåret 2016. Men det som er 

enda viktigere er å få med alle de som ikke kommer på møtene av 

ulike årsaker. Her har faddere en stor oppgave med å følge opp sine 

fadderbarn.  

Den 26. april 2016 fyller loge 122 Gyldenborg 25 år. Dette vil bli 

markert med en festloge for brødre og innbydde gjester på 

stiftelsesdagen (NB!) tirsdag 26. april 2016 og med en stor 

jubileumsfest lørdag 30. april for egne brødre med damer og 

innbydde gjester. Mange av de innbydde gjestene har alt gitt 

jubileumskomiteen positive tilbakemeldinger på at de kommer.  

Husk sett av både 26. og 30. april i din kalender! 

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Erik Haug 

OM 



STORREPRESENTANTEN HAR ORDET 
Kjære brødre! 

Som nyinnsatt Storrepr. for Loge nr. 122 

Gyldenborg, vil jeg aller først igjen få takke 

for den tilliten som logens medlemmer har 

vist meg gjennom å velge meg som 

Storrepresentant. Det er alltid spennende med 

nye utfordringer. Når jeg nå skal bekle logens  

høyeste embete, og dette i fire år, vet jeg vel  

ikke helt hva jeg har gitt meg i kast med. Som ellers i 

logesammenheng har vi noen som har gått foran oss. Jeg håper og 

tror at mine forgjengere vil rådføre meg hvor jeg trenger råd. 

Som Storrepresentant skal jeg bl.a. påse at loge nr. 122 Gyldenborg 

drives i tråd med Ordenens lover og forskrifter. At 

utviklingsprogrammet blir gjennomført etter gitte retningslinjer, å 

være bindeleddet mellom logen og Distriktsrådet. Videre skal 

Storrepr. fremme forslag til kallelse til Leiren.  

 

Jeg er sikker på at det nye embedskollegiet i loge 122 Gyldenborg 

vil utføre sine oppgaver til beste og gavn for logen og ordenen. 

Samtidig vil det være en stor inspirasjonskilde om vi legger oss på 

minne det UM ber oss om ved avslutningen av hvert logemøte. Møt 

så ofte du kan. Jeg er også sikker på at det nye kollegiet vil ta i mot 

innspill om innspill fra brødrene, og spesielt på våre ettermøter med 

stor takk.  

 

Med broderlig hilsen i 

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Storrepr. Svein Hanssen  

 

 

 

 

UM HAR ORDET 
Kjære Brødre! 

I skrivende stund har vi så smått kommet i gang med 

et nytt logeår, og et nytt embedskollegiet er på plass. 

Aller først vil jeg takke for den tilliten jeg har blitt 

vist ved at dere har valgt meg til UM. Dette er en ny 

situasjon for meg, og jeg vet at det er en stor 

utfordring. Men jeg skal gjøre det jeg kan for å utføre 

embetet på en slik måte at jeg håper dere blir 

fornøyd. Har sittet i kollegiet som kasserer i 2 år og  

sett hvor mye det jobbes godt fra alle sammen. 

Da det gjelder privatnemnda har jeg ønsket å gjøre dette på en litt 

annen måte enn foregående år. Jeg har satt opp nemder til hvert 

møte frem til jul i første omgang, og da med 6 brødre til hvert møte. 

Disse er på en måte satt opp vilkårlig, men har forsøkt å sette 

sammen på samme dato de som har en vei å kjøre. Alle har fått 

tilsendt oppsettet på mail hvor også telefonnummer til den enkelte 

er satt inn. Dette for at man skal kunne bytte med en annen på lista 

om det ikke passer. Privatnemda er meget viktig for at 

brodermåltidene skal bli slik vi ønsker det, og det er derfor viktig at 

den som ikke kan møte til oppsatt plan gjør det han kan for å bytte 

med en annen. 

Nytt er også at vi har gått til innkjøp av 10 stk. sorte vester i ulike 

størrelser og med «navneskilt» hvor det står PRIVATNEMD og med 

de tre kjedeledd inngravert. Gleder meg til å se privatnemda i like 

antrekk. 

 

Ettermøtenemda som er ansvarlig for foredrag, underholdning o.l. 

på ettermøtene har hatt sitt første møte. Vi kom imidlertid frem til at 

da vi på høstterminen bare har 2 arbeidsmøter igjen, hvorav det ene 

med sangaften og det andre er julemøte, blir det ingen foredrag e.l. 

på ettermøtene før på nyåret. 

 

Vil med dette ønske alle brødrene en riktig fin logehøst og håper at 



alle finner mulighet til å komme på møtene. Det hjelper oss i vårt 

arbeid slik at vi føler at vi er til nytte for dere. 

 

Hilsen i VKS 

Roar Gusterudmoen 

UM 

 

 

MIN MENING 
Noen tanker og erfaringer etter mange års logeliv. 

 

Vårt logeliv bygger på logelovens formålsparagraf om vennskapets, 

kjærlighetens og sannhetens grunnprinsipper, Budordene og lovens 

krav og plikter til å tjene, adlyde og arbeide for logen samt betaling 

av kontingent og gebyrer. 

 

Et logeliv har en «debet-side», (gjeldsside) og en «kreditt-side» 

(tilgodehavendeside). Vil dette subjektive regnskap balansere for 

den enkelte? 

 

Hvilken gjeld setter man seg i, hva skylder man logen, hva vil eller 

må jeg ofre, hva kreves at jeg må yte av tid og krefter? 

 

Hvor mye tid vil eller bør logen beslaglegge? Møtedeltagelse i alle 

møter utgjør ca. 2 x 6 timer pr. mnd i 9 måneder = ca.110 timer pr. 

år (1,25% av årstimene). Ved engasjement i embedskollegiet, 

nemder m.v. ca. 110 + kanskje 220 timer = ca. 330 timer pr. år 

(3,75% av årstimene). 

 

Et logemedlemsskap koster noe: nødvendige antrekk (fordelt på 10 

år), kontingent og gebyrer utgjør kanskje ca. kr.2500-3000 pr.år. 

Deltar man i de utmerkede Brodermåltider, loddkjøp m.v. kommer 

et tilsvarende beløp. 

Man må regne med å delta i Privatnemda og andre nemder samt evt. 

påta seg embeder, det vil si bruke av sin tid og sine krefter. 

Vil denne innsats være gjennomførbar med tanke på arbeid, familie, 

venner og hobbier? Man må kanskje ofre noe. 

 

Hvordan ser «kreditt-siden» ut for meg? Hvilke tilgodehavende har 

jeg i logen? I tillegg til intensjonene i ovennevnte formålsparagraf 

mottas man som en bror i full tillit og åpenhet i et godt, 

inkluderende miljø av nye venner. I logesalens ro og verdighet vil 

ritualer, spill og etiske innlegg gi oss et positivt bidrag i hverdagen, 

en stund til ettertanke og fred. 

 

Brodermåltidet er et oppbyggende og hyggelig samvær med utsøkt 

bevertning hvor gode manerer og selvsikkerhet kan utvikles i full 

tillit. Under måltidet og i lobbyen kommer man i kontakt med nye 

venner, kan spørre om råd eller gi råd, motta nye impulser. 

Logen støtter og hjelper der dette er ønskelig, og viser omsorg ved 

sykdom og død. Dette gir en trygghet og sikkerhet for en selv og 

familien. Kanskje er nettopp tryggheten og høfligheten i den gode 

omgangsformen med etisk bakgrunn det man setter størst pris på? 

De ovennevnte erfaringer er kjente og etter hvert selvfølgelige for 

oss rutinerte brødre, men for de nye er dette ingen selvfølgeligheter. 

For å kunne motta sitt «tilgodehavende» i logen må man naturlig 

nok møte opp så ofte man kan. 

 

Etter 21 års medlemskap i Loge 122 Gyldenborg vil jeg si at 

sluttregnskapet for meg gjøres opp i pluss. 

 

Hilsen i VKS 

 

Bror Finn Krog 

 

 



Vennelogetur til Mariestad 
Lørdag den 29. august 2015 reiste 41 brødre og ledsagere til vår 

venneloge i Mariestad, loge nr. 70 Tyrgils Knutsson. Vi startet 

avreisen fra Kongsvinger kl. 09.00, og plukket opp turdeltakere på 8 

steder, alt avhengig av hvor disse bor. Siste påstigning var på 

Magnor kl. 10.00, som var etter oppsatt kjøreplan.  

 

Etter at vi hadde fått kaffe og ferske wienerbrød ved Norselv som 

ligger før Karlstad, gikk turen til Värmlandsrasta føre Kristinehamn 

for lunsjstopp. Vi ankom Mariestad kl. 15.00, og fordelte oss på 

hotell Aqva og hotell Wictoria. Begge hoteller har gangavstand til 

logehuset, hvor vi var invitert til kl. 16.00. Her ble vi møtt med 

kanapeer og hvitvin.  

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kl. 17.00 ble vi kalt inn i logesalen for en festloge. Vennelogetreffet 

fortsatte med et vennelogemåltid i festsalen med taler og god 

stemning. Det ble levert blomster til OM Børje Karlberg og 

Tjenestegjørende Eks. OM Rune Kjernald.  

 

OM Finn Nilsen overrakte også en budstikke til loge nr. 70 Tyrgils 

Knutsson v/ OM Børje Karlberg. Tanken med denne gaven var at vi 

hadde merket oss at ”Svenskene” på sine logemøter ikke hadde 

noen som takket for maten.  

 

 
 

Søndag formiddag var vi invitert til en vandring i den gamle 

bydelen av Mariestad. Dette ble en fin opplevelse. Vi ble guidet av 

en pensjonert lærerinne. Hun kunne historien og hadde en klar og 

tydelig stemme.  

 

Etter at vi hadde blitt servert kaffe og kake nede ved ”Vänerns 

strand” gikk turen tilbake til Kongsvinger. Våre sjåfører Br. Bjørn 

Humborstad og Br. Dagfinn Stangnes fraktet oss trygt både til 

Mariestad og hjem igjen. Vi hadde også med oss Br. Eks. DSS 

Johnny Kristiansen fra vår moderloge, loge nr. 67 Castrum som 

underholdt oss med trekkspillet sitt. Etter vennelogekomiteens 

oppfatning, en vellykket tur.  

 

Leir nr. 25 Glomma I.O.O.F 

Denne leir er en vandreleir som opptar patriarker fra logene i 

Romerike- og Kongsvingerregionen innenfor Distrikt nr. 25 med 

adresse Kongsvinger. I dag består leir nr. 25 av loge nr. 67 Castrum, 

loge nr. 92 Romerike, loge nr. 122 Gyldenborg, loge nr. 146 Raumar 

og loge nr. 153 Olavskilden. 

Leiren holder sine møter den 3. onsdagen i måneden kl. 19.00 i 

tidsrommet 1. september – 31. mai. 

 

Valgte embedsmenn 2015 - 2017 

Storrepr.    Bjørn Arild Johnsen         153 Olavskilden 

Fung. Eks HP Ragnar Bjertnes       67   Castrum 

HP            Kåre Rogne                      122 Gyldenborg 

YP            Sjur Bakken                      92   Romerike 

1.HM        Hans Jacob Jacobsen        67   Castrum 

Sekr.           Stig Michael Mørneby    92    Romerike 

Skattm.      Bjørnar Søberg                67    Castrum 

2. HM        Tønnes Bjerkrheim          67    Castrum 

 

Kåre Rogne 

HP 



Odd Fellow Seniorklubb i Kongsvinger 
Sommerturen. 

Også i sommer, tradisjonen tro, reiste seniorbrødrene på sommertur.  

Vi startet opp fra gamle Taverna 2. Juni kl 10.  

Turen gikk først til Eidsvoll og en guidet tur i Eidsvolls Bygningen. 

På vegen dit hadde vi inntatt mat og forfriskninger og stemningen 

var god da vi svingte inn på parkeringen og gikk det korte stykket 

til bygningen i lett regn. 

Vi ble guidet i to grupper. Det var veldig interessant og historisk 

opplysende. Vi fikk se de historiske værelsene og hovedsalen hvor 

nasjonalforsamlingen satt i 1814. Vi fikk også se kjelleren selv om 

den ikke var en del av den planlagte turen. Etter å ha takket guidene 

satte vi kurs for Stange og Atlundstad Brænderi. 

Vi ankom Mjøsas bredd i regnvær, men ble veldig godt mottatt av 

representanter for bræneriet og søstre og brødre fra Odd Fellow 

Treffen på Hamar. Her ble de servert en nydelig spekemat lunsj 

med tilbehør, brænderiets egen akevitt.  

Etter en orientering om stedets historie, livlige samtaler og bror 

formann Kaare Henry Skaares takk for maten var tiden inne for av-

reise til siste stopp. Vi skulle besøke det nye logehuset til loge 59 

Hermann Anker på Hamar. Her fikk vi kaffe og nydelig hjemme- 

bakst i tillegg til orientering om det nye huset, prosessen til ferdig 

hus og omvisning. 

Etter kaffen tok vi fatt på vegen hjem over Nord-Odal. Etter en kort 

stopp ved Setersjøen ankom vi Kongsvinger kl. 18.30 etter en fin 

dag. 

 

 
 

Besøk på Veteransenteret Bæreia 6. oktober. 

Om lag 40 brødre møttes ved senteret kl. 11.og alle kom seg dit 

uten noen felles transport. Været var strålende og Senterets belig-

genhet var fantastisk. Vi ble tatt imot av logebror Kaare Lødding. 

Vi ble samlet i den nye konferanse salen i nybygget. Bror formann 

Svein Hanssen ønsket alle velkommen og rettet en stor takk til bror 

Kåre Lødding som ansvarlig for besøket. Bror sekretær Sverre E. 

Østbøll gikk igjennom fødselsdager siden forrige møte.  

Det ble så vist en informasjonsvideo om stedet og historien. Bror 

Kåre Lødding holdt så et foredrag om Senteret. I sitt foredrag kom 

han inn på den minnemynten som besøkende med bakgrunn fra tje-

neste i utlandet fikk når de var der. Blant våre besøkende brødre 

hadde vi Ole Sørli som hadde deltatt i Tysklandsbrigaden. Han had-

de ikke mottatt minnemynten. Det ble da en kort seremoni og over-

rekkelse av minnemynten til Ole til alles begeistring og applaus. 

Etter avslutningen i konferanse salen ble det omvisning i Byg-

ningsmassen før vi inntok spisesalen til en flott treretters lunsj. 

Etter maten takket vi for oss og reiste hjem etter en fin og innholds-

rik dag. 

 



 
 

Med broderlig hilsen i VKS 

 

Sverre E. Østbøll 

sekretær 

 

TURFORSLAG. 
Mitt turforslag er STEINBITBERGET som ligger nord for 

Kongsvinger. Navnet kommer av at det ligger 3 steiner (biter) midt 

oppe på berget som indikerte grensa mellom Vinger, Brandval og 

Sør Odal. På www.ut.no kan kart over området lastes ned. 

Jeg utfordrer Tore Enger til å komme med neste turforslag, gjerne i 

Eikeberget. 

 

God tur!                     

 

Med broderlig hilsen i VKS 

 

Andreas Hemma 

 

 

Ønskediktet 

 
På oppfordring fra Halfdan Jahr kommer mitt bidrag til ønskediktet 

i denne utgaven av Gyldenposten. 

STUA HEIME 

av Hans Børli 

Stua heime ligger høgt og fritt 

på villblom-bakken over Børen sjø. 

Ho tegner seg mot himmelblået, blidt 

som båt på vatn ved ei steinet stø. 

Je trøtnet tidt av tråkk i bygd og by, 

så fant jeg rypesekken fram og drog 

på gjesting til min barndoms grønne skog, 

der stua heime alltid ga meg ly. 

Ja, mor ho helste guten sin. Så gla 

ho disket opp med mjølk og spekekjøtt, 

og smilet djupt i auga hennes sa: 

I denne stua, son min, er du født … 

Å, alt var heimsleg godt. – Je sømne inn 

i dåmen av det gamle kjære hus. 

Og hagalønnen la sitt linne sus 

om minnene og drømmen i mitt sinn: 

“Vær takksam, gutt, for denne stund 

av fred 

som gylles av ei stjernes veike eld. 

Vær gla ditt hjerte evig står i gjeld 

til alt og alle her på dette sted!” 

http://www.ut.no/


På minnets magre tuft i sinnet mitt 

skal alltid gamlestua heime stå 

og løfte seg i fattigdommen fritt 

mot sol og stjerneglans og skyer grå. 

Jeg utfordrer bror Jens Erik Onsrud til å komme med et dikt i neste 

Gyldenposten. 

 

Med broderlig hilsen i VKS 

 

Terje Olav Rundtom 

 

 

NYTT FRA SEKRETÆREN 
 

Vi gratulerer 

Espen Gundersen   2. grad 19. oktober 

Kent Rune Nybråten  2. grad 19. oktober 

Jan Hallgeir Bekkholt  3. grad 5. oktober 

Espen Moe    40 år 24. juni 

Jan Werner Andersen   40 år 8. juli 

Arnfinn Mobekk  60 år 3. januar 

Ingvar Henning Alfsen  60 år 30. januar 

Thore Utgård    60 år 23. april 

Svein Auden Hangaard  70 år 21. april 

Frank Bjørnstad  70 år 8. juni 

Sæmund Stenersen   70 år 14. oktober 

Asbjørn Bergerud   75 år 28. juli 

 

 

 

 

Meny høst 2015 
02.11. Arbeidsmøte 

Smørbrød 

16.11. Galla 

Urtemarinert oksestek, gulrotpure, dampet blomkål, urtesaus og 

kokte poteter. 

07.12. Galla 

Lutefisk, bacon, grønn ertestuing, ribbefett og kokte poteter. 

(flatbrød, lefse og sennep). 

14.12. Julemøte 

Stekt svineribbe, julepølse, medisterkaker, surkål, tyttebær, ribbefett 

og kokte poteter. 

 

 

 

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. 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 

 

 

 

 

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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