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Leder i Gyldenposten
Vi er vel alle godt i gang med juleforberedelser, hvilket betyr stress
og full fart. Når julen kommer håper jeg alle får noen rolige og fine
dager sammen med nær familie og gode venner. Kanskje får vi i
Odd Fellow´s ånd også tid til å besøke en ensom nabo eller to. I
forrige måned snakket jeg med en kar som ble pensjonist for fire år
siden. Omtrent samtidig ble han syk. Det var en tidlig oppdaget
kreft. Etter en vellykket operasjon ble han ganske snart erklært helt
frisk. Denne episoden ga ham nye perspektiver om livet, og han
ville bruke tid for å gi andre litt bedre dager. Han kontaktet et
pleiehjem og har siden vært der hver uke, hvor han går tur og
snakker med de som er friske nok. De hadde så mye interessant å
snakke om, så han gledet seg hver gang. Alle var selvfølgelig
takknemlige, men det var kanskje han selv som hadde størst glede
av disse møtene. Man gleder seg selv best ved å glede andre.
Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.
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 12. desember 2016

Vi i redaksjonen ønsker alle brødrene i loge 122 Gyldenborg en God
Jul og Godt Nytt År!

NYTT FRA SEKRETÆREN
Anders Borg
Hans Petter Børrud

25-års Veteranjuvelen
25-års Veteranjuvelen

21.11.16
21.11.16

Kent Rune Nybråten

3. grad

03.10.16

Jon-Birger Hangaard
Asbjørn Holseter

50 år
80 år

22.09.16
10.10.16

OVERMESTER HAR ORDET
Kjære Brødre!
Adventstiden er godt i gang og når dette leses
er det kun få dager igjen til julefreden senker
seg over de 1000 hjem. Vi kan se spenningen
i alle barneøyne, nå som dagene frem til jul
blir færre. Det er jo litt skremmende hvordan
vi handler før jul, når vi alle har mer enn nok
fra før. Det har kanskje noe med gleden av å
gi bort noe, til de vi er glad i.
I logen prøver vi å hjelpe de som har minst ved å gi penger til
Frelsesarmeen, øremerket barn og ungdom i Kongsvinger. Mange
av oss er også flinke til å støtte opp rundt Frelsesarmeen som
bøssevakter. Tusen takk til dere alle.
La oss stoppe opp litt å tenke litt på julens budskap og fred på
jorden. Tenk om flere kan ha Kappelanens ord i hode, slik at vi
virkelig får fred på jorden.
Tusen takk til alles engasjement i høst. Det har vært godt fremmøte
på de fleste møtene og god stemning på ettermøtene. Slikt varmer et
OM hjerte.
Det går fort til neste Venneaften i januar. Tenk deg godt om.
Kanskje en nabo, kollega eller venn vil passe inn hos oss. Hvis du
heller vil presentere ham for logen med en kopp kaffe og
informasjon i lobbyen, finner vi også en dag for dette. Nøl ikke med
å ta kontakt med undertegnede eller en i Kollegiet.
En riktig god jul og godt nytt år til deg og dine, og velkommen til
neste møte i januar!
Erik Haug
OM

UNDERMESTER HAR ORDET
Kjære Brødre!
Det nærmer seg julehøytid og et nytt år med
stormskritt. Julen er noe de aller fleste gleder
seg til, og tenk hvor fort tiden går. Synes ikke
det er lenge siden jeg satt og forsøkte å
forfatte noen ord til Gyldenposten tidlig i
høst, men så er snart høstterminen over.

Logemøtene
Angående innholdet i møtene i logesalen, så er det to av møtene i
tillegg til tredje grads passeringen som har vært spesielle. Det ene
var minnelogen den 7. november med meget godt fremmøte av egne
brødre og brødre fra Loge 67 Castrum og Loge 156 Kongsleden.
Det er hyggelig at så mange møter opp for å hedre våre avdøde
brødre. Det andre møtet var utdeling av 25 års Veteran Juvel den 21.
november hvor brødrene Hans Petter Børrud og Anders Borg ble
tildelt denne utmerkelsen. En stilfull seremoni gjennomført av vår
Storrepresentant Svein Hanssen.
Ettermøtene
Det er ikke alltid like lett å finne på interessante innslag på
ettermøtene, men håper det vi har hatt i høst har vært verdt å få med
seg. Som nevnt i forrige utgave av Gyldenposten var Eks. OM Finn
Krog først ut den 5. september med et glimrende kåseri om
diktning. På møtet den 19. september kom Bjørge Stensbøl og holdt
et interessant foredrag om vinnerskaller og lagbygging i idretten og
næringslivet. På Venneaften den 17. oktober hadde vi Quiz, også da
med like stort engasjement som forrige gang vi hadde det. Mandag
den 5. desember holdt bror Per Backer fra Loge 67 Castrum et
meget interessant foredrag om hofteproteser. Han viste også

aktuelle røntgenbilder og i tillegg hadde han med reservedeler som
vi fikk se på. Hva som blir på ettermøtene ut over vinteren/våren er
ikke klart, men noe vil det bli.
Privatnemnder
I skrivende stund er privatnemndene for vinteren/våren 2017 satt
opp og sendt ut på mail til de som skal delta. Mitt håp er at denne
måten å gjøre det på vil fungere like bra som det hittil har gjort. Da
det gjelder det nye betalingssystemet iZettle så har dette fungert på
en utmerket måte, og flere har begynt å benytte kort ved kjøp av
mat og drikke. Dette gir litt mindre penger i kassa, 2,7% av
omsetning på kort, men gjør det mye enklere for den som har
ansvaret for pengene med tanke på vekslepenger. Ikke lett å få tak i
det lenger.
Meny
Menyen for brodermåltidene vinteren/våren 2017 er klar, og
publiseres i dette nummeret av Gyldenposten. Verdt å merke seg er
at det blir rakfisk på møtet den 16. januar, sildebord den 6. februar
og bakalao den 6. mars. Dette er noe å glede seg til.

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 kjære brødre!
Året 2016 går mot sin avslutning, og 2017
venter på oss med spenning. Ser vi tilbake på
2016, så var dette et aktivt år for loge nr. 122
Gyldenborg. Flere av våre brødre er i løpet av
året blitt tildelt 25 års veteranjuvel.
I april feiret vi som kjent at logen vår rundet 25 år. Medlemstallet i
logen er i perioden 1.1. – 1.11.2016 redusert med 6 brødre. Dette er
et signal om at vi alle sammen må jobbe aktivt for å skaffe nye
brødre til vår loge. Faddergjerningen er en viktig del av vårt logeliv.
I 2019 er Odd Fellow Ordenen 200 år. I denne forbindelse er det
bestemt at vi skal gjennomføre en landsomfattende innsamling. De
innsamlede midlene skal denne gangen gå til en ny Odd Fellow III
Redningsskøyte. I perioden fra høstterminen 2016 til vårterminen
2019 skal Odd Fellow brødre og Rebekka søstre skaffe til veie 25
millioner kroner, eller kr. 1.000,- per medlem. Jeg oppfordrer derfor
alle brødrene i vår loge til å støtte opp om de innsamlingstiltakene
som logen iverksetter.

Landssak 2016 - 2019

Smerten den lindres med venners ord.
Men skal du få venner, må du selv være en venn,
du må elske for å bli elsket igjen.
Du må forstå at venner de vinnes med varme ord.
For intet vennskap kan vokse der kuldens ego bor.

Da vil jeg takke alle brødrene for et innholdsrikt og godt 2016, god
jul og et rikt godt nytt 2017.
Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Svein Hanssen
Storrepr.
Den gyldne leveregel sier at alt vi vil at andre skal gjøre for oss,
gjør og vi for dem. Jeg har denne gangen lyst til å slutte med noen
ord om vennskap, som er skrevet av Dagny Løfall:
Vennskap er som et lite frø.
Viss det ikke pleies vil det visne og dø.
Vennskap trenger varme hvis det skal gro.
Det vokser i fred, gjensidig tillit og tro.
Først kommer små spirer, vær varsom, gi akt.
Det har så lett for å knekkes ved misbruk og makt.
Harde ord kan knuse så lett,
vennskap må pleies med omhu og vett.
Så kommer blader, de vokser litt etter litt.
Vann godt med kjærlighet fra hjertet ditt.
Gjødsle med forståelse og milde ord.
Da vil vennskapet vokse seg sterkt og stort.
Samhold og omsorg, en veldig sterk makt.
En kamp der du ensom ville ha tapt,
men med venner du vinner en seier så stor.

Jubileumsfest med ledsagere, lørdag
den 30. april 2016
Lørdag den 30. april 2016 var det invitert til jubileumsfest i
Frimurernes lokaler på Kongsvinger i forbindelse med at loge nr.
122 Gyldenborg var 25 år den 26.4. 2016.
Til sammen ca. 100 personer var festkledde, for brødrenes del i
logeantrekk og damene i mer valgfri bekledning. Her var det brødre
fra Loge nr. 122 Gyldenborg med ledsagere, gjester fra Storlogen
ved Stor Skm. Paal Østmoe med ledsager, DSS Knut Østbøl med
ledsager, gjester fra vår venneloge Loge nr. 70 Tyrgils Knutsson i
Mariestad, Sverige og gjester med ledsagere fra vår moderloge
Loge nr. 67 Castrum, samt gjester fra andre loger i Distriktet.
Rebekalogene i Kongsvinger var også representert.
Bror Stor Skattmester Paal Østmoe holdt en flott tale til logen, og
overrakte bror OM Erik Haug en flott blomsterbukett.
Fra Rebekkasøstrene – Loge nr. 49 Ad Astra og Loge nr. 132
Droning Sophie – holdt OM Karene Oustad en tale til jubilanten og
overrakte Loge nr. 122 Gyldenborg en flott lysestake i sølv.

Fra hovedbordet med bl.a. bror OM Erik Haug

OM Karene Oustad – Loge nr, 49 Ad Astra.

Jubileumstaffelet ble sikkert og trykt, med innslag av humor, ledet.
av vår egen Eks. OM Kåre Rogne – her i dyp konsentrasjon

OM Gunnvor Tjugum Sørlien Loge nr. 132 Dronning Sophie

Bror Eks. OM Sæmund Stenersen, som var Loge nr. 122
Gyldenborg’s første Skm., mimret litt om logens første år.

Og her takkes våre Rebekkasøstre for en flott servering.

Bror SL medlem Claes Rydberg holdt en hilsningstale fra våre
venner i Loge nr. 70 Tyrgils Knutsson, samtidig som han takket for
nydelig mat.

Kveldens musikk ble behørig ivaretatt av Bror Egil Øiseth, hvor
dansen gikk ut i de små timer.

med oss. Disse er fra venstre: Kåre Hansen, Per Svestad, Børre
Børresen og Kjell Arne Bukaasen.

Fra Loge nr. 122 Gyldenborg’s første styre (1991-1993) Er det to
brødre som fortsatt er med oss. Disse er i midten fra venstre
Sæmund Stenersen og Kåre Hansen. På bildet flankert av dagens
OM Erik Haug helt til venstre og Stor Skm. Paal Østmoe til høyere.

Av de 10 brødrene som den 28.10.1989 søkte om å få danne en
broderforening i Kongsvinger er det kun fire brødre som fortsatt er

Øvrige bilder fra jubileumsfesten følger under:

Baren ble betjent av brødrene Bjørn Roar Thomassen og Terje Olav
Rundtom

Tør du være deg selv?
Skrevet av Halldor Skar.
Det er gjennom vekselvirkning med andre mennesker at vi finner
oss selv og utvikler oss. Usolidariske og asosiale mennesker blir
ikke sett opp til i noe samfunn. Men du er ikke asosial om du legger
vekt på å utvikle din egenart. Hvorfor undertrykker vi da være
særtrekk? Det virker som om presset til å være som andre blir større
og større. «Ikke tro at du vet bedre enn oss?» «Du skal være som
oss!» «Ikke lat som om du lever bedre enn oss andre!» Denne
tenkemåten møter du i samfunnet, og den er en stopper for
utviklingen og individualiteten. Dyrker du deg selv hemningsløst,
fører ikke det til noen positiv utvikling av dine menneskelige
egenskaper. I samlivet med andre mennesker kan du samle de beste
erfaringer om deg selv. Å godta seg selv og stole på seg selv er
positive egenskaper. Selvstendighet må ikke forveksles med
egoisme.
Jo mer selvbestemmende du lever og realiserer deg selv, jo friere
blir du fra å betrakte ditt ego. Det svake egoet søker stadig etter
suksess og anerkjennelse. Individualitet fører ikke til at du tar deg
selv for høytidelig. DU setter ikke prestisjen foran saken, du viser
tillit og er overbærende. Det gjelder å bruke energien til å leve, ikke
til å betrakte sitt ytre bilde.
Vi blir ikke sterk av å undertrykke andre. Respekt for andre og
forståelse for andres individualitet gjør kjærligheten mulig. En
individuell og fri person vil verken være slave eller slavedriver.
Individualitet er full frihet for tanker, følelser og handling. Det er
ikke noe mål å distansere seg fra sine medmennesker.
Individualitet betyr at du er ett med deg selv og verden. Å være seg
selv vil si at du kan handle slik du vil, ikke slik du tror de andre vil.
Vær deg selv og gi en klem!!
Innsendt av Per T. Svestad

Kanotur i regi av Loge brødre i Loge 122
Gyldenborg
I flere år har brødre av vår loge gjennomført kanotur på sommeren,
vi kan vel si at dette nå har blitt en fast tradisjon. Deltakere har stort
sett vært brødre som har kommet inn i pensjonistenes rekker eller
på annen måte har mulighet til å delta. Årets kanotur var meget godt
planlagt av våre brødre Per Svestad og Dagfinn Stangnes. Øvrige
deltakere fra vår loge var brødrene: Arne Børre Børresen, Andreas
Hemma, Svein Erik Børslungen og undertegnede. I tillegg deltok
Tore Lund og Edgar Snekkerhaugen, begge fra Kongsvinger.
Gjennomføring av turen startet allerede med oppakking av kanoer
og utstyr på henger hjemme hos bror Dagfinn tirsdag 26. juli. Selve
kanoturen startet tidlig om morgningen på onsdag 27. juli.
Første stopp var Elverum hvor vi satte igjen en bil, før vi kjørte
videre oppover til vårt utgangspunkt for turen som var i Rena 2. km
sør for Storsjøen, i området Søndre Løset. Her rigget vi kanoene
som var flatpakket, deretter spiste vi vår først lunsj. Det var en
munter gjeng med voksne gutter som gledet seg til ferden tilbake til
Elverum. Det var sol og godt og varmt vær. Vi padlet frem til en
fiskecamp i nærheten av Flåtåstøa første dag, da hadde vi hatt
kafferast i området ved Deset, i tillegg hadde vi passert strykene
Vadstrømmen og Durstrømmen, her måtte vi forflytte oss til lands.
Vel i havn ved Flåtåstøa, inntok vi vår første ankerdram! Etterpå
rigget vi teltene, og kokkene forberedte dagens middag. Det ble en
meget hyggelig kveld med høy stemning og mange røverhistorier,
før vi alle krøp til sengs i soveposene våre.
Dag to våknet vi til regnvær. Heldigvis løyet det litt da vi inntok vår
morgenkaffe og frokost, før det igjen begynte å småregne. Vi måtte
kle oss med regntøy før vi igjen startet ferden videre nedover
Renaelva. I løpet av formiddagen så vi at det klarnet foran oss, og
da vi kom ut i Løpsjøen, kom solen igjen tilbake.

inntok en kort kafferast ved Morsvea før vi endelig fant oss en ny
fiskecamp for overnatting. Dette var en flott plass selv om den ikke
var så veldig tilgjengelig fra elva, men som spreke karer vi er, fikk
vi kjempet oss opp den bratte skråningen. Denne ankerdrammen
smakte om mulig enda bedre! Vi var nå kommet frem til området
Skjelemoen, her ble det en fin og hyggelig kveld med mye god mat
og drikke.
Den siste dagen våknet vi til fint vær, og vi inntok en deilig frokost
før vi startet på den siste etappen mot Elverum. På ferden nedover
passerte vi igjen en ny foss som vi først mente vi kunne padle forbi,
men den viste seg å være såpass stri at ved nærmere
risikovurdering, bestemte vi oss for å forflytte oss på land til
nedenfor stryket. Vi var nå kommet til området Rustad, her inntok
vi en rask kaffelunsj før vi startet på innspurten mot Elverum.
Dag to våknet vi til regnvær. Heldigvis løyet det litt da vi inntok vår
morgenkaffe og frokost, før det igjen begynte å småregne. Vi måtte
kle oss med regntøy før vi igjen startet ferden videre nedover
Renaelva. I løpet av formiddagen så vi at det klarnet foran oss, og
da vi kom ut i Løpsjøen, kom solen igjen tilbake.
Vi gikk i land ved Løpdammen før kraftstasjonen, hvor vi lenset
kanoene. Her tok vi igjen kanoene opp for å passere damanlegget til
kraftstasjonen. Ferden gikk videre til vår neste rasteplass som er der
Renaelva møter Glomma. Vi inntok en god lunsj før ferden igjen
startet, og denne gangen nedover Glomma. Her padlet vi gjennom
områder hvor Glomma er relativt bred, og vi kjente at vi hadde litt
motvind nedover. Vi nærmet oss Åsta elva som renner inn i
Glomma, nå stanset vi for å ta en titt på Glomstadfossen. Igjen tok
vi kanoene opp og trillet dem på land til vi kom til Nymoen, hvor vi
sjøsatte dem en gang til. Det hadde vært en lang dag med mye
padling, og det var på tide å finne en ny leirplass for natten. Vi

Vi nærmet oss Strandfossen, og der visste vi at vi igjen måtte
forflytte oss på land, noe som vi gjorde ved Høyby. Kanoene ble
deretter satt ut igjen ved Strandmoen. Herfra var det en kort ferd
ned til Elverum stasjon som var målet. Kanoene ble dratt i land for
siste gang og transportert frem til målet. Her fordelte vi oppgavene
mellom oss på en effektiv og rasjonell måte. Fem av oss startet med
å pakke sammen utstyret, mens de tre andre reiste for å hente de to
bilene som var satt igjen sør for Storsjøen. Det hele ble avsluttet
med en herlig felles middag på Elgstua, hvor vi koste oss sammen
og takket hverandre for den fine turen vi hadde hatt. Som førstereisgutt ble jeg selvsagt utnevnt til å skrive noen ord til Gyldenposten i
denne forbindelse.

Turforslag: Gøta Kanal
Etter å ha hatt leilighet i småbyen Tørrboda i syv år ble jeg bedre
kjent med, og vil nå gi en litt informasjon om Gøta Kanal. Jeg
hadde mange flotte sykkelturer langs kanalen hvor jeg stoppet ved
slusene og «fika» ved slusevokterboligene.

Bror Finn Nilsen

Tanken om en vannvei tvers gjennom Sverige hadde vært snakket
om i flere hundre år. Ikke før «Baltzar von Platen» kom med
planene om å bygge Gøta kanal ble dette virkelighet.
Den ble påbegynt i 1810 og ferdigstilt i 1832. Den strekker seg fra
Sjøtorp ved Veneren og til Mem ved Sletbakken mot Østersjøen.
Den har en lengde på 190 kilometer og har 58 sluser. Av denne
stekningen er 87 kilometer gravd kanal, resten går over sjøer.
Som arbeidskraft ble det hovedsakelig brukt 58 000 soldater! De

gravde for hånd med spader av tre, belagt med jernplate! Massene
ble bert opp og lagt på kjerrer, deretter ble bunn og sider av kanalen
belagt med store steiner for å bremse utglidning. Kanalen ble
ferdigstilt og innviet 26. september 1832 under pomp og prakt av
kong Karl Johan den 14.

Ønskediktet

Kanalen ble planlagt som en fluktveg under krig, men også for å
slippe unna Øresundstollen. Gøta kanal ble ingen stor økonomisk
gevinst. Jernbanen ble utbygd og overtok varehandel og
persontrafikk mer og mer.

Hender
Hender kan være så mye,
Hender kan være så mangt.
Uten henders styrke
hadde vi ikke kommet langt.
Hender kan knyttes i protest mot urett,
Hender kan foldes i takk for at man er mett.
Mett på daglig brød,
At man lever uten sult og død.
Hender med træler på – værbitt og slitt,
hender som holder rede på mitt og ditt.
Varme moderhender som stryker bort en tåre fra et barnekinn.
Små barnehender folder til takk, Gud jeg er din.
Hender har sitt eget språk,
tegnspråk uten rop og ståk.
Ikke alle har hender. Vi som har, bruker vi dem rett.
Bruker vi våre hender mot verdens urett?
Hender har ansvar – hender har plikt,
da Gud oss skapte – ble det slikt.

Det er flere kanalbåter i drift også i dag. I sommerhalvåret går det
blant annet faste ruter mellom Gøteborg og Stockholm på Gøta
Kanal som tar tre dager. Gøta Kanal er i dag en populær
turistattraksjon hvor du kan kjøre båt igjennom, men også gå og
sykle langs mye av kanalen.
Frank Bjørnstad.
Jeg utfordrer Leif Næss til å komme med et bidrag i neste
Gyldenposten.

På oppfordring fra Leif Næss kommer mitt bidrag til ønskediktet i
denne utgaven av Gyldenposten.

Fra diktsamlingen Annerledes av Terje Rundhaug.
Jeg utfordrer bror Svein Erik Børslungen til å komme med et bidrag
i neste Gyldenposten.
Asbjørn Bergerud

Meny vår 2017
09.01.
Urtestekt kyllingfilet, rattatouille og kokt ris.
16.01.
Rakfisk v/Per Olaf Nordli
06.02.
Sildebord v/ Per Svestad og Erik haug
20.02.
Flesk og duppe, poteter og tyttebær
06.03.
Bakalao v/Arild Skjefstadmoen, Finn Nilsen og Terje Olav
Rundtom
20.03.
Røkt svinekam, gulrotpure, blomkål, fløtesaus og kokte poteter.
03.04.
Oksestek, blomkål, gulrøtter, kokte, poteter, fløtesaus og tyttebær.
08.05.
Spekemat i trau.
15.05.
Smørbrød.

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
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