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LEDER I GYLDENPOSTEN
Årets siste utgave av Gyldenposten ligger nå foran deg. Den er stort
sett utarbeidet etter samme lest som før med informasjon om det
som skjer i logen vår. Siden ikke alle har anledning til å møte hver
gang, håper jeg brødrene setter pris på å bli oppdatert på denne
måten. Det er selvfølgelig ønskelig med annet stoff også, og det
håper vi brødrene kan hjelpe til med. Sist nevnte jeg en min mening
spalte, hvor bror Finn Krog hadde et innlegg. Denne gang er vi
enige om å kalle spalten Brødrenes hjørne og dermed oppfordre til å
skrive om hva som helst man vil dele med sine brødre. Bror Per
Danielsen har skrevet et fint innlegg denne gang. Les det, og
kanskje bli inspirert til selv å bidra med noe til neste nummer.

Ansvarlig red; OM Erik Haug, red: XOM Børre Børresen, Terje
Olav Rundtom (redigering), XOM Finn Krog, Terje Slettholen og
Egil Øiseth.
Redaksjonen avsluttet 5/12-2015.

Velkommen til Odd Fellow sine nye websider

Vi i redaksjonen ønsker alle brødrene i loge 122 Gyldenborg en
gledelig jul og et godt nyttår!

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.

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Børre Børresen
Redaksjonen består av:

OVERMESTER HAR ORDET



Kjære alle Brødre!
Takk for godt fremmøte i høst, som er på litt
over av 50 %. Dette er litt bedre enn høsten
2014. I skrivende stund er det fortsatt 2 møter
igjen før julefreden senker seg. Dette er møter
som normalt samler mange brødre. Vi har
innvielse mandag 7. desember av en ny bror
og julemøte med forsmak på julematen med
ribbe og pølse. NB! Julemøtet er alt uken
etter, den 14. desember. Kollegiet ville unngå
å ha møte på bitte, bitte lille julaften.
Jeg vil rette en stor takk til alle brødrene for godt fremmøte i høst
og god innsats i ulike nemnder!
Husk at et godt fremmøte gagner både en selv og logen!
Skal logene på Kongsvinger utvikle seg videre er vi avhengig av
nye medlemmer. For å sikre at nye medlemmer er godt forberedt og
motivert har Storlogen nå utviklet et utviklingsprogram som er
bygget opp av flere elementer for å hjelpe oss i arbeidet med å
utvikle vår loge:




Jeg vil informere litt om dette under til beste for logen på
møtene fremover
Alle brødrene vil i medio desember få en utfyllende informasjon fra kollegiet pr post/mail
Her følges det opp med ett informasjonsbrev du kan sende/levere en du har snakket med/kjenner, og som kanskje
har lyst til å se hva vi holder på med.

Mandag 15. februar vil vi arrangere en venneaften hvor de
vi inviterer får være med på en enkel seremoni oppe i salen
med påfølgende brodermåltid. Ønsker din venn litt mer informasjon på forhånd, nøl ikke med å ta kontakt

Som du kanskje har sett har vi ”pusset” opp emblemet vårt litt i
sommer. Den blå ringen er bredere med en markering på innerside
og yttersiden. Detter er gjort for lettere å kunne lese teksten.
Endringene er nå godkjent av Storlogen slik at brevark, hjemmeside
og der vi bruker logen er rettet opp.
Loge nr. 122 gyldenborg sitt 25 års jubileum nærmer seg. Sett av
jubileumsdagen tirsdag 26. april 2016 til Festloge og lørdag 30.
april for jubileumsfest med damer og gjester.
VI lever i en urolig verden. Det er et stort tankekors at det ikke har
vært en eneste dag siden 2. verdenskrig uten at det har vært krig ett
eller annet sted på kloden vår. Men det er ikke bare i den store
verden at folk krangler, nabokrangler er nå blitt en belastning på
rettsapparatet vårt. Når jeg leser og hører om slik i media, kan jeg
ikke unngå å tenke på hva Kapellanen sier oss på hvert møte:
Alt hva I vil at andre skal gjøre mot eder, det gjør og I mot dem.
En riktig god og fredfylt jul og godt nytt år til dere alle!
Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Erik Haug
OM

UNDERMESTER HAR ORDET
Kjære Brødre!
Vi har nå kommet godt i gang med logeåret
2015/2016, og vi som har gått inn i nye embeter har
fått prøvd oss på ulike oppgaver som
gradspasseringer og utdeling av 25 års
veteranjuveler. I anledning utdeling av
veteranjuvelene, fikk jeg gleden av å være
Overmester for en kveld. Kan ikke si annet enn at det
var noe som kvernet i hodet i lang tid da jeg viste at
bror Overmester skulle være bortreist på det tidspunktet. Da
kvelden kom, og jeg skulle entre overmestenstolen, kriblet det litt
ekstra i kroppen, men med et dyktig kollegium rundt meg følte jeg
at forutsetningene for at dette kunne gå bra var til stede. Det var vår
storrepresentant Svein Hanssen som foretok utdelingen av juvelene,
og seremonien ble utført på en meget stilfull måte. Vi hadde også
den kvelden 7 gjestende brødre fra vår moderloge 67 Castrum.
Stedfortreder i mitt embete som Undermester var Morten
Sønsterudbråten.
I skrivende stund gjenstår det 2 logemøter i 2015. I møte den 7.
desember skal vi ha innvielse, og så er det det tradisjonelle
julemøtet den 14. desember. Møtet den 7. desember blir også en
spennende utfordring da det er første gangen dette kollegiet skal
gjennomføre denne type seremoni. Det er alltid gledelig at det
kommer nye brødre inn i vår loge, og jeg ser frem til at vi skal
foreta innvielse av en ny bror.
I forrige utgave av Gyldenposten skrev jeg en del om oppsettet av
privatnemnder for hvert møte, og var selvsagt spent på hvordan
dette ville fungere. Min erfaring er i alle fall at vi har lykkes på en
god måte da nemnda nesten hver gang har vært fulltallig, men ting

kan sikkert gjøres enda bedre. I skrivende stund har jeg nettopp satt
opp og sendt ut oppsettet for privatnemnder for vinteren/våren
2016. Forrige gang skrev jeg også at jeg hadde tatt hensyn til de
som har en vei å kjøre slik at de var i nemnda på samme møte, men
hadde da ikke tenkt på alle. I det nye oppsettet tror jeg at dette
hensynet er bedre ivaretatt. Det er en stor kabal for å få dette på
plass da vi i den neste terminen skal ha privatnemnd i ikke mindre
enn 10 møter. Det er 60 brødre som må ta en turn og da er det ikke
mulig å unngå at mange som har vært i nemnda i høst også må bidra
til vinteren/våren. Håper alle har en positiv innstilling til dette og at
vi også neste år får hyggelige og gode brodermåltider.
P.g.a. omfattende logemøter med gradspasseringer o.l. har vi i høst
bare hatt ett møte med program på ettermøtet. Det var sangaften den
2. november hvor bror Egil Øiseth som vanlig hadde laget et
fantastisk opplegg med en kjent artist. Denne gangen var det Bjørn
Afselius han hadde tatt for seg, og han kunne fortelle mye historie
om hans liv som artist. Bror Egil hadde også funnet fram mange
gode sanger som han spilte og sang og det var god stemning og
allsang i lobbyen.
Vi håper å få til foredrag o.l. på noen av ettermøtene i 2016, og
kommer tilbake til det ved en senere anledning.
Vil med dette ønske alle brødre en riktig God Jul og et Godt Nytt
År!
Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Roar Gusterudmoen
UM

STORREPRESENTANTEN HAR ORDET
Hei alle kjære brødre!
Nå er snart høstterminen 2015 historie. Vi har
hatt en fin logehøst i Loge nr. 122
Gyldenborg. Det hele begynte med en stilfull
EL den 31. august 2015. Etter dette har vi
vært gjennom arbeidsmøter, gradspasseringer,
minneloge sammen med Loge nr. 67 Castrum
og utdeling av 25 års veteranjuveler. På
ettermøtene har vi bl.a hatt vår tradisjonelle
sangaften. Oppslutningen fra brødrene har variert noe på møtene,
men frammøteprosenten har igjen vist en stigende tendens på de
siste møtene. Dette er gledelig, og til stor støtte for våre
embedsmenn i deres arbeid med å lage gode og meningsfulle møter.
Når det gjelder våre fellesarrangement, med bl.a. Loge 67 Castrum,
syntes jeg oppslutningen fra våre brødre er for dårlig. Nemnd for
logens Styrkelse og Ekspensjon skal arbeide for tiltak som holder
frammøtet på et akseptabelt nivå. Nemnden skal også søke å
kartlegge hvorfor medlemmene blir borte fra logen. Det er derfor
viktig at nemnden får innspill på ev. årsaker til at brødre ikke
kommer på våre møter. Ta derfor kontakt med en av oss i nemnden
dersom du har synspunkter på dette. Rekruttering av nye søkere til
vår loge er en viktig del av våre logeliv. Det er derfor viktig å ha en
kontinuerlig innsats fra alle brødrene i dette arbeidet. Alle brødrene
må se seg om i sin vennekrets, sitt nærmiljø og blant
arbeidskollegaer om det kan være personer som kan være aktuelt å
invitere til bl.a. ”Venneaften”. Neste ”Venneaften” skal vi i h.h. til
møtekortet ha den 15. februar 2016. Venneaften er en
videreutvikling av tidligere Informasjonsmøte.
Ordenen er 200 år i 2019. I denne forbindelse skal det gjennomføres
en ny landsomfattende jubileumsinnsamling. Starttidspunktet for

aksjonen blir i oktober 2016. Aksjonen skal strekke seg over tre år,
og et foreløpig mål er å samle inn 25 mill. kroner på landsbasis. Det
er tre aktuelle prosjekter som vurderes. Dette er Redningsskøytene,
SOS Barnebyer og UNICEF. Dette vil jeg komme nærmere tilbake
til i logen.
Den arbeidsinnsats som gjøres i logesammenheng er som kjent et
lagspill. Alle deltar, fra den yngste ordensbror til den eldste, alle
valgte og utvalgte embedsmenn osv. Haldis Moren Vesaas har
skrevet et dikt/vers som kan kobles til mye av det vi som Odd
Fellows tenker og gjør. Det heter ”Tung tids tale”, og lyder slikt:
Det heiter ikkje: eg – no lenger.
Heretter heiter det: vi.
Eig du lykka, så er ho ikkje lenger
berre di.
Alt det som bror din kan ta imot
av lykka di, må du gi.
Alt du kan læfte av børa til bror din,
må du ta på deg.
Det er mange ikring deg som frys,
ver du eit bål, strål varme ifrå deg!
Hender finn hender, herd stør herd,
barm slår varmt imot barm.
Det hjelper da litt, nokre få forfrosne,
at du er varm!
Samtidig vil jeg ønske alle en riktig god jul og et godt nytt logeår.
Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Svein Hanssen
Storrepr.

25-års Veteranjuvel

(97-99).

Mandag den 16. november 2015 hadde Loge 122 Gyldenborg
gleden av å tildele seks brødre Veteranjuvelen for 25-års
medlemskap. Dette var brødrene Sæmund Stenersen, Arne Edgar
Kjærstad, Terje Lorentz Trandem, Bjørn Amundsen, Bjarne Bråthen
og Andreas Hemma.

Bror Arne Edgar Kjærstad ble innviet i vår orden den 25.04.1990 i
loge nr. 67 Castrum. Han fikk Den Høye Sannhets Grad den
10.04.1991 og ble tatt opp i leiren den 07.02.1996. Av embeder i
logen har bror Arne Edgar Kjærstad fungert som IV (91-93).
Bror Terje Lorentz Trandem ble innviet i vår orden den 25.04.1990 i
loge nr. 67 Castrum. Han fikk Den Høye Sannhets Grad den
10.04.1991 og ble tatt opp i leiren den 07.02.1996. Av embeder i
logen har bror Terje Lorentz Trandem fungert som UM HA (91-93),
OM VA (93-95) og YV (97-99).
Bror Bjørn Amundsen ble innviet i vår orden den 07.11.1990 i loge
nr. 67 Castrum. Han fikk Den Høye Sannhets Grad den 16.03.1992
og ble tatt opp i leiren den 05.02.1997. Av embeder i logen har bror
Bjørn Amundsen fungert som Insp. ass. (93-95), Insp. (95-97) og
Skm. (99-01).
Bror Bjarne Bråthen ble innviet i vår orden den 07.11.1990 i loge
nr. 67 Castrum. Han fikk Den Høye Sannhets Grad den 16.03.1992.

Foran fra venstre: Andreas Hemma og Sæmund Stenersen. Bak fra
venstre: Bjørn Amundsen, Bjarne Bråthen, Arne Edgar Kjærstad og
Terje Lorentz Trandem.
Bror Sæmund Stenersen ble innviet i vår orden den 27.05.1981 i
loge nr. 67 Castrum. Han fikk Den Høye Sannhets Grad den
22.09.1982 og ble tatt opp i leiren den 01.02.1989. Av embeder i
logen har bror Sæmund Stenersen fungert som CM HA (83-85), CM
(85-89), Skm. (91-93), UM (93-95), OM (95-97) og fung. Eks OM

Bror Andreas Hemma ble innviet i vår orden den 07.11.1990 i loge
nr. 67 Castrum. Han fikk Den Høye Sannhets Grad den 16.03.1992
og ble tatt opp i leiren den 05.02.1997. Av embeder i logen har bror
Andreas Hemma fungert som CM HA (95-97), CM (97-99), OM
HA (99-01), CM HA (01-03), UM VA (03-05) og Ark. (07-17).

Leir 25 Glomma
Onsdag 18.11 d.å. hadde leir 25 Glomma opphøyelse til Den
Kongelige Purpur Grad av til sammen syv patriarker. Disse fordeler
seg slik. En fra Loge 153 Olavskilden, tre fra loge 67 Castrum og
tre fra loge 122 Gyldenborg. Som dere kan se var patriarkene fra
Kongsvinger logene godt representerte denne gang. Patriarkene fra
loge 122 Gyldenborg er Ingvar Henning Alfsen, Arild Bråten og
Morten Sønsterudbråten. Det var en stor glede for meg som
Hovedpatriark i vår leir å kunne gratulere våre patriarker, samt
patriarker fra de andre logene, med forfremmelsen
Kåre Rogne

Distriktstorlogemøte 2015
For første gang ble det arrangert et Distriktstorlogemøte i vårt
distrikt. Dette var et samarbeid mellom Distrikt 1, 21 og 25. Tanken
er at tilsvarende møte skal arrangeres en gang per år. Hensikten med
møtet er å gi påfyll og et tilbud til alle kvalifiserte Eks. OM i
distriktene. Denne gangen var temaet Patriarkgraden. Etter en rituell
åpning ble logen midlertidig lukket for spillet i Patriarkgraden. Leir
nr. 25 Glomma, med HP Kåre Rogne i spissen, var på forhånd
anmodet om å gjennomføre gradsspillet. Leir nr. 25 Glomma tok
utfordringen på strak arm, og presenterte et gradsspill og en
innlevelse i dette som var helt fantastisk. Vi kan alle være stolte av
våre patriarkbrødre i Leir 25 Glomma. Etter at spillet var ferdig,
gjennomført Br. Stor Redaktør Kjell Henrik Hendrichs en grundig
gjennomgang av spillets betydning. Deretter var det tid for arbeid i
grupper, før Distriktstorlogemøtet ble gjenåpnet for en rituell
lukking. Etter møtet var det brodermåltid med hyggelig samvær.
Menyen denne kvelden var oksehalesuppe.

Svein Hanssen
Storrepr.

Fra Distriktsrådet (DR)

25 årsjubileet.

DR har behandlet en sak om tiltaleform i logen. Etter en
meningsutveksling ble det til at logene kan benytte
tiltaleformen ”du” med unntak av i ritualene og til
Storembedsmenn.
I Loge nr. 122 Gyldenborg var det mandag den 2.11.2015
instruksjon ved Br. DSS Knut Østbøll. Instruksjonen ble
gjennomført på en fin måte, hvor temaet i hovedsak var passord og
tegn i de forskjellige logegrader. Den 2. mai 2016 har vi innvielse,
og DSS Knut Østbøll og Storrepr. Bjørnar Søberg fra Loge nr. 67
Castrum skal evaluere gjennomføringen av innvielsesgraden hos oss
denne dagen.
Fredag den 19. februar 2016 er det tid for et nytt
Storlogegradsmøte. Denne gangen er det tildeling av
Storlogegraden som skal foregå. Møtet blir i Stortingsgt. 28, Oslo.
Fra Loge nr. 122 Gyldenborg er det Fung. Eks. OM Finn Nilsen
som er kvalifisert til å motta Storlogegraden.
Distrikt 25 Kongsvinger og Romerike hadde, torsdag den 5.
november 2015 DRmøte i Stortingsgt. 28, Oslo. Møtet startet kl.
11.30 og varte fram til Distriktstorlogemøte som ble arrangert
samme dag fra kl. 18.00. DR fikk en gjennomgang av Odd Fellow
Museet og en gjennomgang av ”Det Hemmelig Verk” ved Br. Stor
Arkivar Knut Aslak Wickmann. Fra kl. 14.00 og i to timer hadde
DR en samtale med vår Stor Sire Morten Buan. I samtalen var vi
innom Odd Fellows hjemmeside, nye tilgangsmuligheter for
kapellan og organist som vil komme og tilgang på passord
beskyttede sider for Storrepr. Styrkelse og Ekspensjon var et tema
som ble drøftet inngående. Dette er et av satsingsområdene for Odd
Fellow i denne Storlogeperioden.

Kjære brødre!
Jeg vil her minne dere på hva som skal skje den 30.april i 2016. Da
skal Loge nr.122 Gyldenborg feire sitt 25 års jubileum. Det er bare
en gang i livet dette skjer. Denne dagen kommer nemlig aldri tilbake, så her må man bare melde seg på.
Hvordan skal så dagen feires?
 Kl. 17.00 møter vi opp i Prestegårdsveien 2 (Frimurerhuset)
i vanlig logeantrekk sammen med våre kjære.
 Vi blir så ført opp i salen for underholdning. Vår OM Erik
Haug vil ta for seg historikken om vår loge. Det blir sang og
musikk av artister fra fjern og nær, og det vil bli lest en prolog av en våre brødre. Til slutt skal vi alle reise oss å synge
Deilig er jorden.
 Etter denne stilfulle seansen blir vi ført ned til en sprudlende
aperitiff. Etter at den er fortært blir vi kallet inn i matsalen
hvor en kjent toastmaster vil geleide oss gjennom festmåltidet.
 Det vil bli servert en 4 retters middag med påfølgende kaffe
/avec
 Baren vil så bli åpnet og dansen begynner til smekkende toner fra en musiker fra Eidskogen.
Alt dette får dere til kun kr. 545,- pr. person, og det mine brødre er billig!

Svein Hanssen

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Storrepr.

For jubileumskomiteen
Einar H. Hernes

Brødrenes hjørne: Med bor og dynamitt
Vi ganger til knoget, tunnelen den står
Som da vi forlot den i forrige år.
I sjakten vi skråmer i bunn og i tak
Og snart lyder salvenes brak.
Dette verset fra «Bergensbanevisa» er betegnende for Ole
Amundsens arbeidsliv. Denne fremstillingen bygger i hovedsak på
et intervju med Ole Amundsen som Alf Mostue foretok for Norsk
Folkemuseum, avdelingen for arbeiderminner, sommeren
1955.
KORT LIVSSKISSE
Ole Amundsen var født 22. mai i 1879 i Meråker i Nord-Trøndelag.
Han vokste opp i et typisk arbeidermiljø, og fikk tidlig stifte
bekjentskap med anleggene og de som arbeidet der. Allerede som
barn fikk han føle gruvearbeidet på kroppen. Han var i 11-års
alderen da han første gang var med faren i en gruve på Røros en
måneds tid. Dette skulle danne opptakten til et usedvanlig langt
arbeidsliv på anlegg og i gruver. Etter konfirmasjonen ble han ansatt
som smedgutt på Hamar-Selbanen. I 1899 gikk ferden til
Hallingskeid på Bergensbanen, og han tilbrakte 4 år på høyfjellet.
Han var bare 22 år da han ble tatt ut som bas for et arbeidslag.
Senere ble det Vemork, Tinnosbanen, sinkgruve i Hakadal,
Ringerikes Nikkelverk, Nore-anlegget, Herøya, Kjørholt
kalksteinsbrudd og Hols-anlegget, for å nevne noen av de stedene
han var. Han arbeidet for det meste som minerer, men var også
borsmed i korte perioder. Tunnelarbeidet holdt han på med til han
var 70 år, og da gikk han over til mer rolig anleggsarbeid, som han
sa selv. Det skulle gå enda fem sommersesonger før han som 75åring gikk over i pensjonistenes rekker. Da hadde han bak seg
omkring 62 på anlegg og i gruver.

Ole Amundsen giftet seg 9. april 1898 med Gina Abrahamsen (19.
august 1877- 8. september 1967) fra Jevnaker på Hadeland. Det ble
starten på et over 60 år langt samliv. De fikk 13 barn, og det ble
mange og lange arbeidsdager for dem begge; «Det var nå slit i fra
morran til kveld for oss begge to. Vi gjorde så godt vi kunne begge
to på vår vis. Vi måtte jo ta oss te de som vi ikke kunne noen ting
fra før,fortalte Gina Amundsen på sine eldre dager. I lange perioder
da Ole lå borte, falt alle gjøremålene hjemme på henne. Før ungene
ble større, var hun alene om husstellet, snømåking og vedhogst.
Men hun var et arbeidsjern av de sjeldne, og var rask og rørig til
hun var nærmere 90 år. Det ble til slutt silikose som knekte den
trauste sliteren. Ole Amundsen døde 30. oktober 1958 i Eidanger,
nær 80 år gammel.
Den gamle rallartypen er det nok ikke så ofte man treffer på nå
lenger. Tiden og den moderne teknikk har formet en ny type
anleggsarbeidere. Men enn lever de gamle guder, og ved
Stryknansoset traff jeg på en av dem. Det var den 74 år gamle Ole
Amundsen. Til han er det vanskelig og knytte noen adresse. For
tiden nyter han på vinterstid sitt otium nede i Eidanger. Men ellers
så har han vært en farende svenn siden han kom såpass til års at han
kunne svinge en feisel. Hans vei går over praktisk talt alle de store
anlegg som er utført her i Norge i det siste halve hundre år. En staut
og hard type. En anleggsbus av den gamle, gode skole, Høyreist og
real. Han har vært ved Nore, ved Sauda og ved Herøya. Han har
vært i syd og i nord. Og selv nå, når han sitter med «Alderstrygden
blir ikke mer enn til maten,» sier han, «og det er bra å få litt å spe på
med.» Nå kommer han til å bli ved Strandevann til i høst. Like
sikker som han i sine unge dager smalt feiselen i mineboret, like
støtt og sikkert setter han i dag ann med luftkompressoren. På
spørsmål om han hadde valgt anleggsarbeidet om igjen, hvis han
hadde vært ung, svarte Ole Amundsen: Det hadde jeg ganske sikkert
gjort, ja. Og ikke nok med det, men hadde jeg vært ung og sprek, så
hadde jeg valgt håndboringa også, istedenfor maskiner. Det var mye

triveligere mye mer morsomt og kjekt å arbeide i en tunnel den
gangen enn det er nå. Når vi stod og bor, var det noen som gaula og
sang, så du stod og slo i takt. Det gikk med mere liv og lyst arbe’
den gangen. Det var nok mere slit, det var det. Men jeg trur det ikke
er noe stort bedre nå, for det er opparbett et sånt kolossalt tempo ser
du, og så får du aldri stå stille. Den gangen vi hadde feiselen og en
del bor og sånt noe og hadde fått anvist ansett av basen, så stod du
der da, det var bare å gjøre arbeidet. Men nå, i en tunnel, særlig en
liten tunnel, hvor du skal ha høl på en meter og seksti eller to meter:
Du har jo ikke før fått satt dette herre i gang før hølet er ferdig. Og
så til å slite og dra fløtte på dette herre til en annen plass. Og en
larm og så mye damp: ikke hører du noen ting, og ikke ser du. Skal
du snakke til en mann, må du bare gjøre miner. Likedan når du
laster stein med en lastemaskin, den bråker jo enda mer enn
boremaskinen. Jeg har likt anleggsarbeidet, særlig i gruver og
tunneler. Jeg ble vant med det der fra først av, og hvis jeg arbeider
ute, så var jeg svært utålmodig før jeg kunne komme inn under tak.

8 brødre på kanotur
I år skulle vi padle Glomma ned gjennom Østerdalen. Søndag 21.
juni ankom Per, Dagfinn, Andreas, Svein Erik, Arild og Børre
campingen på Atna. Kanoene ble montert og alt ble gjort klart til
mandag morgen. Erik og Bjørn kom med tog ca. kl. 10.00 og vi
kunne kaste loss. Dette var nok sommerens høydepunkt for de
«faste» på campingen, så det var mange som ønsket oss god tur.
Med god strøm i elva og godt vær, gikk kilometerne raskt unna. Vi
måtte passe oss for store steiner like under overflaten og ved en slik
situasjon ble Arild bløt. Litt dramatisk, men det endte godt. Som
planlagt kom vi til Koppang og la oss inn på campingen der.
Tradisjonen tro stilte Erik med «ankerdram» og utover kvelden ble
bursdagen til Dagfinn feiret med spekemat og godt drikke.

Det hører med til historien at det ofte smalt litt ovnen til Amundsen,
det hendte han fyrte litt med tomme dynamittkasser…
Da vil jeg ønske alle mine brødre en riktig god jul!
Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Per Danielsen – Ole Amundsen’s Olderbarn

Trafikkskilt, også på kanotur.

Tirsdag var Opphus målet. Vi rastet ved Evenstad skogskole og
lærte om stedets historie. Ei ordentlig regnskur gjorde siste økt kald
og fuktig, men ved Steinvik traff vi ei hyggelig dame som kunne
tilby overnatting i 2 små private hytter. Hun var snill og gjestfri og
kokte kaffe til en kald gjeng. Etter regnet ble det mye knott, men
med elgkarbonader og tilbehør ble det en trivelig kveld.
Onsdag morgen ringte Arild en kamerat i Elverum som var villig til
å kjøre Dagfinn og Arild til Atna etter bilen. Vi andre padlet videre i
retning Rena. Underveis måtte vi ta kanoene i land og trille forbi et
stryk, men timingen var bra og vi ankom Rena noen minutter før
Dagfinn og Arild kom med bilene. På denne måten sparte vi mye tid
og vi kunne unne oss middag på Elgstua i Elverum.

Stemning ved bålet.
9-10 mil langs Glomma på 2 ½ dag var en fin tur. Med kano blir du
litt i ett med naturen, og siden vi måtte i land å trille kun en gang,
kan vi anbefale dette for alle andre «viderekommende». HUSK
FLYTEVEST OG VANNTETTE POSER!
Børre

Ønskediktet
På oppfordring fra Terje Olav Rundtom kommer mitt bidrag til
ønskediktet i denne utgaven av Gyldenposten.

Føreord
Når vi er samla skal vi ha gaman,
Ja vi skal le oss og gle oss saman.
Vi skal ikkje le åt vår sidemann,
Men le og gle oss ilag med han.
Eg ser det slik; vi må være vare
Med dei vi vanligvis kallar rare.
Det er leit for dei å bli hengde ut
Og dei har nok før av sorg og sut.
Folk spelar fyllikar på revyar
I småe bygder og store byar.
Det svir og sjå slikt for son og bror,
Men kanskje mest for ei stakkars mor.
Det er leidt når hand eller fot seg krøkjer
og det gjer vondt når med slikt ein spøkjer.
Vi ler åt lyte forutan tankar,
kor vondt det er når man har skavankar.
Dei viser fram ein som vitet vantar,
slikt ser du tidt og, på mange kantar.
Når dine næraste har det slik
det kjennest som å gå over lik.

Vi vil vere varsam med det vi seie,
men likevel vert vi ofte leie.
Vi sa ei strofe som såra somme,
So såg vi sjølve, nå var vi dumme.
Då trøster vi oss til desse orda
at ‘’ alle feiler vi her på jorda’’.
At det gjeld også oss ‘’moromenn’’,
Og modig prøver vi om igjen.
Det er ikkje grupper eg her skil ut,
Det gjeld og jente så vel som gut.
Eg trøstar meg til det Eliot sa:
‘’Meir harmlaus moro kan ingen ha’’.
Hentet fra diktsamlingen ‘’ VERS I ‘’ av Sigurd Nesdal.
Jeg utfordrer bror Bjørn Amundsen til å komme med et dikt i neste
Gyldenposten.
Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Jens-Erik Onsrud

Turforslag
Denne gangen blir forslaget en tur til Galtebu, en gapahuk i
skogåsen rett nord for Roverud. I området rundt gapahuken er det
laget og utstilt mange fine og spennende figurer som forestiller
Midgardsorm og dinosaur og mye annet Det er nesten som å
komme inn i et eventyr. En lokal kar, Tor Aarstad, har laget dette til
et spennende utfartssted, som egner seg godt for både besteforeldre
og barnebarn.

Adkomst: Kjør opp til gården Vestre Berger i lia nord for Roverud.
Like ovenfor et gammelt steinfjøs er det opparbeidet en P-plass.
Dvs. at dere er velkomne. Herfra er det godt merket til Galtebu.
Stien starter på et gammelt kirkested. Historien kan dere lese på
oppslag ved å reise dit.
Redaksjonen utfordrer Einar H. Hernes til å komme med forslag
neste gang.
GOD TUR!

NYTT FRA SEKRETÆREN
Vi gratulerer
Andreas Hemma - 75 år - 1. november
25-års Veteranjuvel - 16. november
Sæmund Stenersen
Arne Kjærstad
Terje Trandem
Bjørn Amundsen
Bjarne Bråthen
Andreas Hemma

Meny vinter/vår 2016.
Mandag 04.01.
Pepperstekt kyllingfilet, frisk salat, dressing, paprikasaus og
ovnsstekte båtpoteter.
Mandag 18.01.
Rakfisk v/Per Olaf Nordli.
Mandag 01.02.
Røkt svinekam, dampet gulrot og blomkål, fløtesaus og kokte
poteter.
Mandag 15.02.
Sildebord v/Erik Haug og Per Svestad.
Mandag 07.03.
Urtestekt kalv, sellerirotpure, dampet gulrot, timiansaus og kokte
poteter.

Mandag 04.04.
Stroganoffgryte, frisk salat, dressing, brød, smør og kokt ris.
Mandag 18.04.
Bakalao v/Arild Skjefstadmoen og Terje Olav Rundtom
Tirsdag 26.04
Chilli- og urtemarinerte reker, frisk salat, gressløkkrem og toast.
Timianstekt lam, gulrotpure, dampet rosenkål, urtesaus og ovnstekte
båtpoteter.
Mandag 02.05.
Spekmat i trau med tilbehør.
Mandag 23.05.
Smørbrød.
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