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Leder i Gyldenposten
Håper brødrene har hatt en flott sommer og at alle gleder seg til et
nytt logeår. Gyldenposten vil gi deg oversikt og informasjon om det
som skal skje fremover og omtale/referat av alle begivenheter i
etterkant. For at vår avis skal inneholde noe mer er vi avhengige av
at brødrene bidrar. Vi har faste spalter med dikt, turforslag og et
innslag om en brors hobby eller annet tema. Det ville vært fint om
brødrene uoppfordret sendte inn innlegg om noe hyggelig de har
opplevd eller lest om. Redaksjonen vil arbeide for å gjøre
Gyldenposten så god som mulig.
Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.
Børre Børresen
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OVERMESTER HAR ORDET
Kjære alle Brødre!
En ny sesong har begynt, 2 møter og et besøk fra vår
venneloge i Mariestad er gjennomført. Kollegiet har
nå jobbet sammen i ett år og jeg føler vi fungerer
godt sammen.

I min tiltredelsestale etter installasjonen i fjor høst hadde jeg et høy
og spenstig mål, å nå 100 medlemmer i løpet av vår periode. I
utgangspunktet er jeg den fødte optimist, men her tror jeg at jeg har
tatt litt for mye vann over hode. Vi har dessverre mistet 6 brødre
pga. mislighold av kontingent og utmeldinger og 2 brødre blir med
til den nye loge nr. 156 Kongsleden på Årnes. Vi er nå 84
medlemmer før en eventuell innvielse i starten på desember.
Vi har venneaften mandag 17. oktober. Tenk deg godt om – kanskje
en nabo, kollega eller en god venn har lyst til å bli en Odd Fellow
sammen med oss. Kontakt undertegnede eller bror Sekretær for
påmeldingsskjema.
Jeg vil rette en stor takk til Vennelogekomiteen med Fung. Eks OM
Finn Nilsen i spissen for et vel gjennomført arrangement lørdag 17.
september. Etter en fin og verdig gjennomføring av Festloge 2,
hyggelig festmåltid med god mat og drikke var det sosialt samvær i
lobbyen og dans i spisesalen til langt ut i de små timene. Vi var 46
brødre og gjester til bords hvorav 17 stykker fra loge nr. 70 Tyrgils
Knutsson. Hvorfor kommer det ikke mer enn 18 brødre pluss damer
fra oss? Hva må gjøres for å øke interessen til å være med på disse
fine arrangementene annet hvert år i Mariestad og Kongsvinger? Er
vi flinke nok til å informere, når informasjonen frem til alle? Har du
synspunkter, nøl ikke med å ta kontakt med Fung XOM eller OM.
Jeg vil også rette en stor takk til våre trofaste brødre som kommer

på våre møter.
På siste møte kom det også flere ansikter jeg ikke har sett på en
stund, veldig hyggelig! Du gagner deg selv og din loge best om du
møter så ofte du kan!
Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.

OM

UNDERMESTER HAR ORDET
Kjære Brødre!
Da er vi så vidt i gang med et nytt logeår. Selv om
det nå er ett år siden jeg begynte i embetet som
undermester, lå det litt spenning i luften før første
møtet etter en lang ferie. Men det er godt å komme i
gang igjen med nye oppgaver utover høsten. Det blir
gradspasseringer, utdeling av 25 års veteranjuveler
og innvielse med forhåpentligvis flere nye brødre inn
i vår loge.
Vi har venneaften den 17. oktober, og da håper vi at flere vet om
noen de kan ta med denne kvelden.
Hva som blir aktiviteten på ettermøtene er i skrivende stund noe
usikkert, men
Eks. OM Finn Krog holdt et glimrende kåseri på vårt første møte
den 5. september, og den 19. september kommer Bjørge Stensbøl til
oss for å holde foredrag om viktige temaer. Utover dette skal vi få
til i alle fall en kveld med Quiz, som trolig blir på Venneaften den
17. oktober. Det var stort engasjement og livlige diskusjoner i
lagene forrige gang vi hadde Quiz, så vi håper på et godt frammøte
denne gangen også.
Som mange sikkert har fått med seg så er privatnemndene for
høsten satt opp på samme måte som sist høst. Min vurdering er at
dette fungerer veldig bra, så derfor blir denne praksisen videreført i
min tid som undermester. Mail med oppsatte privatnemnder ble
sendt ut den 5. august til de som skal delta. For privatnemdene sin
del kan nevnes at det er kommet noe nytt utstyr på kjøkkenet, slik at
noe av jobben blir enklere. Info om bruk av dette blir gitt på hvert
møte.

Nytt for dette logeåret er at nå behøver man ikke lenger å ha med
kontanter for å betale for mat og drikke på ettermøtene. Vi har gått
til anskaffelse av kortleser som er knyttet opp til en I-pad hvor alle
priser på mat og drikke er lagt inn på forhånd. Systemet heter
iZettle og igjennom dette får vi også en full oversikt over alt som er
omsatt på hvert møte. Både kontantsalg og kortsalg inngår i
oversikten fra iZettle.
Menyen for brodermåltidene utover høsten publiseres i dette
nummeret av Gyldenposten.
I forbindelse med at logehuset i Festningsgaten 1. skulle vaskes
utvendig i sommer, og at dette skulle gjøres på dugnad av logene 67
Castrum og 122 Gyldenborg, vil jeg benytte anledningen til å takke
de som var med og bidro. Det var brødrene Per Svestad, Egil
Øiseth, Bjørn Thomassen og Dagfinn Stagnes. Styret i Festningsgt.
1. hadde leid inn lift til formålet og vaskingen gikk veldig bra. Vi
vasket 2 vegger på fredag og Castrum tok resten på lørdag.
Vil med dette ønske alle brødre en fantastisk god høst, og at så
mange som mulig finner det interessant å komme på møtene.

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.
Roar Gusterudmoen
UM

STORREPRESENTANTEN HAR ORDET
Hei kjære brødre!
Vel overstått sommer. Tiden går fort, og det
gjør sommeren også. Nå er det tre måneder
siden vi hadde siste logemøte i mai. Når vi
tenker tilbake syntes jeg at vi tross alt har hatt
en brukbar sommer denne gangen.
Høsten, som vi nå er inne i er jo helt fantastisk så
langt. Håper alle brødre har benyttet sommeren, ferien og fritiden til
å lade batteriene i forhold til høsten og vinteren som vi står foran.
Vi har allerede hatt vårt første logemøte i høstterminen 2016. Det
vil si at vi har begynt på det siste året i denne valgperioden.
Nominasjonsnevnden står foran ett betydningsfullt arbeid med å
finne fram til nye valgembedsmenn for perioden 2017 – 2019. § 7-2
i lov for loger er endret, og innledningsvis framkommer at
nominasjon og valg skal foregå over 3 møter i DHSG. Dette betyr at
vi får en justering/tilføyelse i terminkortet for mai måned 2017.
Vårterminen 2016 var en hektisk og minnerik termin for loge 122
Gyldenborg. Den 26.4.2016 var det 25 år siden logen ble instituert.
Jubileet ble behørig feiret med festloge for brødre på
jubileumsdagen, og jubileumsfest med ledsagere lørdag den
30.4.2016. En stor takk til OM og jubileumskomiteen for to flotte
arrangement.
I skrivende stund står vi rett foran et nytt vennelogetreff i
Kongsvinger. Våre Svenske venner fra loge 70 Tyrgils Knutsson
kommer til oss lørdag den 17.9.2016. Vi gleder oss igjen til å dele
samværet en lørdagskveld med våre Svenske venner.
Høsten er også en periode hvor Storrepresentanten skal kontakte

nye kandidater til Leir 25 Glomma. Den 15.2.2017 er det gallamøte
på Strømmen for de brødrene som blir kallelse til leiren. Leiren har
møter en gang i måneden, alle måneder unntatt i juni, juli og august.
Leiren er en vandreleir med møter på Kongsvinger og på
Strømmen. Alle gradspasseringer foregår på Strømmen. Kriteriene
for kallelse til leiren er 3. gradsbrødre som har hatt DHSG i tre år.
Storrepresentanten vil i løpet av oktober/november sende ut brev til
våre brødre som tilfredsstiller kravet om å bli med i leirordningen.
Jeg vil ønske alle brødrene lykke til med høstterminen 2016, og
håper og tror at det gode frammøte som vi så før vi gikk til
sommerferie vil gjenta seg utover høsten. Vel møtt til nye trivelige
møter.

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.

Svein Hanssen
Storrepresentant

Festloge 26.4.2016
Tirsdag den 26.4.2016 arrangerte loge nr. 122 Gyldenborg en
festloge for å markere at logen på denne datoen for 25 år siden ble
instituert av bror Stor Sire Johan Kron. Dagen ble høytidlig markert
med en flott festloge i logesalen med påfølgende brodermåltid. Det
var ca. 70 brødre tilstede ved festlogen. Flere gjester hadde funnet
veien til Festningsgt. 1 denne kvelden. I spissen for våre gjester var
bror Stor Sire Morten Buan, 10 brødre fra vår moderloge, loge nr.
67 Castrum, samt 7 brødre fra vår venneloge i Mariestad, loge nr.
70 Tyrgils Knutsson.
Brodermåltidet startet ved at bror Stor Sire Morten Buan fikk ordet,
hvorpå han ønsket å utbringe hans Majestet Kong Harald den V’s
skål. Logens Storrepr. ønsket så å ubringe en skål for Den
Uavhengige Norske Storloge av Odd Fellow Ordenen, og rettet
denne til bror Stor Sire.
Logens Storrepr. Svein Hanssen fikk igjen ordet for å bekle vår OM
Erik Haug med logens nye overmesterkjede. Kjedet ble overlevert
OM med disse ord:
Vi er samlet for å markere at loge nr. 122 Gyldenborg, i dag,
er 25 år. Arbeidet med dette jubileet startet for nøyaktig 3 år
siden. Noen av oss brødre i loge nr. 122 Gyldenborg tok opp
spørsmålet om ikke vår loge også skulle ha et
overmesterkjede, til bruk på våre ettermøter. Utfordringen
ble spilt over til jubileumskomiteen, som har jobbet videre
med tanken. Resultatet har jeg faktisk her. Jeg ber derfor
bror OM om å reise seg. Vi brødre i loge nr. 122 Gyldenborg
ønsker at dette OM-kjede skal bæres på våre ettermøter med
stolthet. Benytt det, ta godt vare på det og lever det videre til
din etterfølger når din valgperiode er over. Gratulerer med
dagen!

Stor Sire Morten Buan var første taler ved festmåltidet. Stor Sire
begynte sin hilsningstale til loge nr. 122 Gyldenborg slik:
Et Ordensår er atter rundet. Vi stanser, ser tilbake og spør:
Hvad har jeg sået, hva har jeg vunnet, var jeg bestandig slik
som jeg bør? Har jeg arbeidet til logens beste? Med disse
ord rundt stiftelsesmarkeringen til refleksjon ønsker jeg loge
Gyldenborg til lykke med dagen.
Stor Sire berømmet loge Gyldenborg for en god drift og en fin
utvikling i disse årene. Spesielt gledelig syntes han det var at logen
har hatt en tilvekst på 5 nye brødre i denne embeds-perioden. Men
minnet om at det er ekstra viktig å arbeide målbevist videre med
rekrutteringen. Kjernen i vårt rituelle arbeid er gradsarbeidet – det
er der Ordenens verdier og budskap kommer fram.
Samfunet er i stadig endring. Odd Fellow Ordenen må derfor
arbeide med fornyet kraft for å møte samfunnet ut i fra dagens og
framtidens utfordringer og trender.

Stor Sire avsluttet sin hilsningstale slik:
”Jeg vil på Storlogens vegne få overrekke denne
blomstervasen, og på Storlogens vegne vil jeg utbringe en
skål for en livskraftig jubilant – skålen retter vi til OM.”

Ordet ble deretter gitt til vår DSS Knut Østbøll. DSS var også
opptatt av den utviklingen som loge Gyldenborg har hatt siden
institueringen for 25 år siden. Medlemsutviklingen er en viktig
faktor i logens liv. I denne forbindelse ble OM minnet om den
ambisiøse målsettingen han hadde i sin tiltredelsestale som OM.
DSS overrakte en felles pengegave fra logene i Distrikt 25 (Med
unntak av loge 67 Castrum, som hadde en egen gave som
moderloge for loge 122 Gyldenborg)

OM Erik Haug åpnet sin festtale med å gratulere alle sammen med
dagen. Med utgangspunkt i logens historie, som det ble referert fra
oppe i logesalen og som man kan lese mer om i Loge nr. 122
Gyldenborgs jubileumshefte. OM rettet en stor takk til de 10
brødrene som skrev under søknaden til Den Uavhengige Norske
Storloge av Odd Fellow datert den 28. oktober 1989. Av disse 10
var Per Svestad, Kåre Hansen og Børre Børresen tilstede samt Skm.
Sæmund Stenersen og Kass. Kåre Hansen fra det første kollegiet i
vår loge.
OM benyttet også anledningen til å takke alle brødrene som på en
eller annen måte har bidratt til at denne feiringen kunne
gjennomføres.

OM Vidar Borge, fra vår moderloge loge nr. 67 Castrum gratulerte
jubilanten, og nevnte spesielt det gode samarbeidet som er mellom
våre to loger. Han overrakte en sølv lysestake fra loge 67 Castrum
med inskripsjon.

Fra vår venneloge, loge nr. 70 Tyrgils Knutsson i Mariestad,
Sverige, hadde bror OM Henrik Roos med en hilsen fra våre
Svenske venner i Mariestad. En gavesjekk var satt inn på logens
konto, til bruk på vårt utadrettede arbeide. Samtidig fikk bror OM
overrakt en nydelig blomsterbukett.

Bror Rolf Brun fra loge 67 Castrum, for tiden formann i Nes/Odal
broderforening, hadde med en liten hilsen fra broderforeningen, og
takket for det gode samarbeidet som var etablert. Han håpet at
samarbeidet også ville fortsette når ny loge ble instituert på Årnes.

Bror Ketil Lein fra vår moderloge, loge nr. 67 Castrum holdt en
takk for maten tale som var både vittig, morsom og seriøs. Latteren
satt løst under hans takk for maten tale.

Bror Eks. OM Finn Nilsen overrakte OM Erik Haug et maleri, malt
av Eks. OM Finn Krog. Maleriet var en hilsen fra alle nåværende
Eks. OM i logen.

Til slutt må vi ikke glemme vår egen Eks. OM Kåre Rogne som
denne kvelden fungerte som UM, og som vanlig ledet
jubileumsmåltidet på en utmerket måte. Her var det også plass for
humor og artige replikker.

Brødrenes hjørne: Min hobby
Min, din og vår historie
Alle familier har en egen historie, en historie som fortjener å
bevares for fremtiden. Å forske på slekta er stort sett å finne svar på
gamle og nye spørsmål. Hvor ble det av broren til oldemor? Reiste
han til Amerika eller Canada? Hvorfor måtte de selge gården?
Hvem er på disse bildene? Å finne disse svarene er det som gir
denne hobbyen mening. De fleste «fine» slektene har sine
slektsbøker og full oversikt, men etterkommerne av husmenn, som
det er desidert flest av, er vanligvis forbigått i stillhet. For min del
synes jeg det er viktig at denne historien også skrives, det blir mitt
lille bidrag.
I gamle dager, og lenge før tv og internett, bodde det som regel flere
generasjoner sammen på gårdene. Der gikk historiene om slekt og
familie videre fra generasjon til generasjon. I middelalderen var det
visstnok et krav at man skulle redegjøre for sine aner 4 generasjoner
bakover. Det er det ikke mange som kan i dag!
Bildet under viser Anton som ble født i Trøgstad 1859 som sønn av
en husmann, og Elen ble født i Rødenes 1852. De giftet seg 1880 og
fikk 7 barn. Slikt begynte det for 12 år siden, da noen i slekta ville
finne alle etterkommerne av våre oldeforeldre. Jeg hadde en
kamerat som drev med slektsforskning, og han hjalp meg i gang.
Det tok ikke mange ukene før jeg var hektet. Siden min mor er fra
Solør fikk jeg mye hjelp med den siden av familien. Men min fars
side, som er fra Østfold, bød på utfordringer. Jeg visste jo hvem
mine besteforeldre var, men generasjonene før måtte det letes etter.
Vi hadde hørt at min farfar var født i Sarpsborg eller Skjeberg. Etter
mye om og men, telefoner og leting i kirkebøker fant jeg ut at han
var født i Lier ved Drammen. Jeg lærte at man ikke må stole på
muntlige kilder!

det med at: «det skal ikke prates om». Trøsten får være at det er
mye rart i alle familier, og man må bare heve seg over det. Vi er alle
et produkt av anene våre, uansett hva slags liv de levde.
Til å begynne med er det moro å finne forfedre så langt tilbake i tid
som mulig. Det går som regel greit til ca. 1800, og da har jeg funnet
32 tipp-tipp foreldre. Når vi beveger oss ned på 1700 tallet og
tidligere, blir det vanskeligere. Den tidligste jeg har funnet i mitt
anetre er fra Lesja, født ca. 1475. Mange av oss her fra distriktet er
også av finneslekt, som er ganske enkelt å dokumentere. Finnene
beholdt sitt etternavn gjennom flere generasjoner, og det er skrevet
mange slektsbøker om disse. Det skulle vært artig og funnet ut hvor
mange av brødrene som har en skogfinne i anetavla, jeg tipper minst
halvparten av oss!

To av mine tippoldeforeldre; Hva slags liv levde disse to?

Det ble mye leting og lesing den første tiden, men jeg lærte mye av
det. Tyding av håndskrevne kirkebøker fra 1800-tallet og tidligere
kan være en prøvelse, men jeg har da klart det noenlunde. Vi er blitt
vant til å lese trykte bokstaver, så det å lese håndskrift kan virke
vanskelig. Men det er en treningssak, det er som regel ordene som
byr på problemer. Mange prester utdannet seg i utlandet og tok med
seg det språket hjem.
Det kan være noen fordommer mot å grave i slektens fortid, selv
fikk jeg flere ganger høre at dette ikke var noe særlig. Den eldre
generasjonen hadde et annet forhold til sine slektninger, og avfeide

Hvorfor er slektsforskning blitt så populært?
Svaret er Internett og data. Når man skal behandle store mengder
med navn er det greit å ha en pc, og på nettet er det et hav av
opplysninger. Det er søkbare folketellinger fra 1801, 1865,
1875,1900 og 1910. Alle norske kirkebøker er scannet og ligger
tilgjengelig, og noen er også gjort søkbare. Det er også mange
bygde- og slektsbøker som er digitalisert, og ligger tilgjengelig på
nettet. Adressen er Digitalarkivet, og dette er gratis. Det er forumer
hvor man kan spørre andre om hjelp, for eksempel med tyding av
kirkebøker. Selv er jeg medlem av DIS-Norge, det koster ca.400kr i
året.

som krever utdannelse i faget, og det finnes noen som er en slik
tittel verdig.

Typisk bilde av en kirkebokside. Dette er dåpen til en av tippoldemødrene
mine, Karen Oline Olsdatter, født 1847 i Ullensaker.

Det er også mulig å søke etter tingbøker, gravsteder, utvandrere,
strafferegistre og mye annet. Det er snart ikke den ting som ikke
ligger på nett. Man må imidlertid huske på at personvernet i Norge
er strengt, og at offentlige opplysninger er stengt for innsyn i ca. 80
år. Da er det viktig med muntlig informasjon!
De siste årene har det dukket opp nye aktører som tilbyr hjelp i
forskningen. My Heritage og Ancestry er et par av dem. Dette er
internettbaserte nettsteder som tar seg betalt for tilgang. De har
enorme mengder data og er veldig bra til sitt bruk, men man bør ta
opplysningene med en klype salt. Alt som ligger inne i basen er lagt
inn av slektsforskere verden over, og det er en del feil der. Men hvis
man skal lete etter slekt i utlandet er disse absolutt til hjelp.
Det nyeste nå om dagen er gentesting. Det sendes inn en prøve til et
laboratorium, og etter en tid får man svar på hvor forfedrene kom
fra. DNA er et pålitelig verktøy for å sjekke linjene i slektstreet. En
test er Family Finder, den gir ganske sikre treff opp til 8-menninger.
Da vil alle som har samme DNA, og som har testet seg, bli koblet
sammen. Men man må jo selvsagt granske/forske seg bakover for å
finne den felles anen. Det er også flere prosjekter hvor denne
teknologien er i bruk, viking- og finne etterkommere er mest
aktuelle her til lands.
For min del synes jeg ordet «forsker» blir litt feil, jeg mener
slektsgransker eller slektsleter passer bedre. En forsker har en tittel

Tips og råd for å komme i gang:
Vær grundig. Alle kilder må sjekkes til man er sikker, og skrives
ned hvor man fant dem.
Skriv ned det du vet. Prat med slektninger og skriv ned det de vet.
Bestem deg for hva du vil vite. De fleste vil selvfølgelig finne sine
aner så langt tilbake som mulig, men noen er mer interessert i
gårdshistorie og bruker mest tid på det. Andre er kanskje
etterkommere av spesielle personer og vil vite mer om dem.
Når det begynner å bli mange navn i boka kan det være greit å laste
ned et slekts program på PC ’n. Det fins noen gode programmer
som kan lastes ned gratis, selv bruker jeg Brothers Keeper, som
fungerer bra. En oppgradert versjon med alt som trengs koster ca.
600 kr.
Ta kontakt med en forening, det er alltid noen som kan hjelpe. Selv
er jeg medlem i Solør, Brandval og Vinger historielag. Vi har stadig
noen innom møtene, og vi hjelper dem så godt vi kan.
Hvis noen av dere brødre har lyst til å lære mer, eller trenger hjelp
til å løse et problem er det bare å ta kontakt. Jeg skal prøve å hjelpe
dere så godt jeg kan.
En advarsel! Det eneste negative med å lete i slekta er at du aldri
blir ferdig; Løs et problem, og du har automatisk to nye!
Bjørn Thomassen

Turframlegg: Sykkeltur CharlottenbergKongsvinger
Toget frå Kongsvinger til Charlottenberg legg til rette for ein fin
sykkeltur tilbake igjen til Kongsvinger. Å ta toget i ei retning og
sykla tilbake igjen er ideelt om du ikkje vil sykla tilbake igjen same
veg du kom i frå, og dermed oppleva meir på ein dagstur. Statens
Jernvegar tek ikkje syklar, så ein må bruka NSB’s svenske
dotterselskap Tågkompaniet: https://www.tagkompaniet.se/. Dei har
få avgangar til Charlottenberg, men reisa er komfortabel.

endar opp i Magnor sentrum, kor ein kan sykla vidare langs lokale
vegar til Skotterud og Matrand. Ved Åbogen kan det sjå ut som om
ein er nøydd til å sykla langs hovudvegen saman med alle bilane
som skal harryhandla, men også her finst det eit fint alternativ,
Gamle kongevei. Det er ein hyggeleg skogsveg frå Åbogen til
Lierrasta, som gjer at ein slepp unna dei trafikkerte vegane innover
mot Kongsvinger. Gamle kongevei er markert i karta til
https://www.1881.no/, men ikkje i Google Maps.
Det tilrådast å ta med nok mat og drikke, sjølv om det finst butikk
på Skotterud. Kjensla av å sykla over ein landegrense er spesiell, og
er absolutt å tilråda dersom du har ein laurdag eller sundag fri, og
ønskjer opplevingar og litt mosjon. Dette er ein dagstur ein kan
leggja ut på utan særleg planlegging, som er billeg, og som aukar
kjennskapen til nærområda rundt byen.
Geir Martin Pilskog, hobbysyklist
Jeg utfordrer Frank Bjørnstad til å komme med et bidrag i neste
Gyldenposten.

Sykkelturen Charlottenberg-Kongsvinger kan leggjast helt utanom
hovudvegane ved hjelp av litt kartlesing. Det går ein gamal jordveg
over grensa frå Charlottenberg sør for hovudvegen. Denne vegen

Ønskediktet

Gyldenborg sin hjemmeside

På oppfordring fra Bjørn Amundsen kommer mitt bidrag til
ønskediktet i denne utgaven av Gyldenposten.

På vår hjemmeside kan du blant annet holde deg oppdatert på hva
som har hendt i logen, finne møteprogrammet og tidligere utgaver
av Gyldenposten samt mye annet. Hvis det er noe du savner som
burde ha vært der, eller du ser noe som kunne vært endret, da kan du
ta kontakt med OM slik at vi kan få gjort den den enda bedre.

Livet er en vandring, ikke en transportstrekning.
Døden er den død du dør hver dag ved at du ikke lever.
Fortiden er forbi, og fremtiden har du ikke fått.
Du eier bare dagen i dag
livet lar seg ikke kjøpe
Du trenger ikke mye å leve av
du trenger noe å leve for
Diktet er skrevet av Jan Vincents Johannessen:
Jeg utfordrer bror Asbjørn Bergerud til å komme med et bidrag i
neste Gyldenposten.
Leif Næss

Oversikt over møterom

NYTT FRA SEKRETÆREN

Ordenshuset i Festningsgata 1 har nå gjort bestilling av rom mye
enklere. Det er kun OM som har tilgang til å legge inn bestilling,
men alle kan gå inn å sjekke hva som er ledig. Oversikten finner du
ved å klikke deg inn på www.oddfellow.no, velg så Loger/leire som
ligger øverst på siden og Ordenshus. I oversikten over ordenshus
velger du Kongsvinger.

Vi gratulerer
Ola Ivar Hoel 1. grad 24.05.16
Håvard Søgård 1. grad 24.05.16
Leif Næss 70 år 28.04.16
Jan Erik Bjerknes 70 år 14.08.16
Arild Skjefstadmoen 75 år 22.04.16
Kåre Hansen 80 år 16.03.16

Utvendig husvask
I sommer ble veggene utvendig vasket av brødre fra Loge 67
Castrum og 122 Gyldenborg. Resultatet ble veldig bra, og bildet
«før–og–etter» viser at det var nødvendig!

Rydding av uteareal
I år var det Gyldenborg som hadde ansvaret for å rydde utearealet
etter vinteren. Det ble gjort i slutten av april før 25- års jubileet. Her
har bror UM pyntet opp inngangspartiet med blomster.

Meny høsten 2016
03.10. Galla
Urtemarinert oksestek, dampet gulrot, sellerirotpure, timiansaus og
kokte poteter.
17.10. Venneaften
Smørbrød
07.11. Besøk fra Loge nr. 67 Castrum nr. 156 Kongsleden
(minneloge)
Smørbrød
21.11. Veteranjuvel. Galla.
Timianstekt lam, dampet blomkål og gulrot, urtesaus og ovnsstekte
båtpoteter.
05.12. Galla.
Lutefisk, bacon, grønn ertestuing, ribbefett og kokte poteter samt
flatbrød, lefse og sennep.
19.12. Julemøte.
Stekt svineribbe, julepølse, medisterkaker, surkål, tyttebær, ribbefett
og kokte poteter.

Til alle Brødre!
I forbindelse med rydding o.l finner vi alltid noe som vi ikke trenger
mer. Nå har dere muligheten til å få gitt bort dette, som du sikkert
har flyttet på mange ganger og som du ikke trenger. Det kan være
noen andre som ønsker seg nettopp dette. Denne "ruten" er satt av
til dette –under tittelen "Gis bort". Har du noe til overs – ta
kontakt med redaksjonen.
Vks
Terje Sletholen

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

