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   Vennskap        Kjærlighet        Sannhet 



Leder i Gyldenposten 
 

Vi gir nå ut første nummer av Gyldenposten i 2017. I siste nummer 
av Odd Fellow-bladet skriver Stor Sire om nedslående statistikk 
verden over, spesielt fra USA og Tyskland. Leire og loger legges 

ned og medlemsmassen forgubbes. Man aner samme tendens i 
Norge og i egen loge, vanskelig å rekruttere og dårlig fremmøte 

blant de ferskeste brødrene. Her håper vi at en god og innholdsrik 
Gyldenpost, med informasjon om det som skjer i logen som f.eks. 
gradspasseringer, jubileer, foredrag, vil gi brødre lyst til å komme 

på møtene. Derfor ønsker vi at bladet skal «speile» virksomheten i 
logen, krydret med litt av hvert annet. Vi er selvfølgelig avhengige 

av hjelp fra dere og tar gjerne imot innlegg til Gyldenposten.  
 
God lesning! 

 
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 29. mars. 
 

 
 

 
 
 

 

Vi i redaksjonen ønsker alle brødrene i loge 122 Gyldenborg en God 
Påske! 
 

 

 

 

 

NYTT FRA SEKRETÆREN 
Vi gratulerer 
 
Tore Enger 

Einar H. Hernes 
  

25-års Veteranjuvelen 

25-års Veteranjuvelen 

20.03.17 

20.03.17 

Ola Ivar Hoel 
Geir Martin Pilskog 
Håvard Søgård 

2. grad 
2. grad  
2. grad  

20.02.17 
20.02.17 
20.02.17 

Øystein Sunde 
Sverre Ekås 

Hans Petter Børrud 

75 år  
70 år 

70 år 

05.12.16 
28.12.16 

18.03.17 
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OVERMESTER HAR ORDET 

 
Kjære Brødre! 
Vår periode nærmer seg slutten og første gangs 
nominasjon er gjennomført. I skrivende stund har vi 

bare tre møter igjen før vi får en lang og fortjent 
logeferie. 

 
 

 

Vår største utfordring i tiden som kommer er rekruttering av nye 
medlemmer og få de som ikke møter til å komme på møtene våre. 

Vi har et snitt på nesten 50 % fremmøte, som vi er fornøgd med, 
men det er en del brødre vi aldri ser. Hva kan vi gjøre fort å få 
disse ”opp og ut av TV stolen”? Har du noen gode ideer, nøl ikke 

med å ta kontakt. Den 8. mai har vi innvielse av en ny bror, men 
med naturlig avgang og at noen brødre tar valget med å melde seg 

ut, trenger vi flere kandidater. For å friste eventuelle faddere har 
kollegiet foreslått å sette opp en spennende vervepremie til den som 
får flest fadderbarn i 2017. Bruk våren og sommeren på å se deg 

omkring på nye kandidater slik at ved innvielsen 4. desember blir 
fulltallig. 

 
Jeg ønsker alle brødrene en riktig god påske og håper å se så mange 
som mulig på vårens siste 3 møter! 

 
Erik Haug 

OM 
 
 

 

 

 

UNDERMESTER HAR ORDET 
 

Kjære Brødre! 
Våren og sommeren er snart i anmarsj og vi nærmer 
oss slutten på enda et Logeår. Siden forrige gang 

Gyldenposten ble gitt ut har vi mistet en av våre 
brødre. Herman A. Hagen gikk bort den 30. januar, 

og i den forbindelse bidro Logen til å legge 
forholdene til rette for minnesamvær i Festningsgt. 1 
etter begravelsen.  

 
En stor takk til de som var med og hjalp til med borddekking, 

servering og opprydding etter minnesamværet. En stor takk også til 
Andreas Hemma, Dagfinn Stangnes, Bjørn Humborstad, Egil 
Rymoen, Øystein Sunde og Terje Olav Rundtom som sto æresvakter 

ved båren i kirken. 
 

Ettermøtene 

I løpet av vinteren har vi hatt foredragsholdere på 3 av ettermøtene. 
Den 16. januar hadde vi besøk av pensjonert lærer Kolbjørn 

Brekstad som kåserte om ulike diktere og deres diktning. Den 6. 
februar holdt brannmann Per Harald Bekken et meget interessant 
foredrag om brannvern. Han viste bilder fra ulike situasjoner som 

kan føre til branner, og hvilke forsiktighetsregler vi bør tenke på i 
våre egne hjem. Her var det mange nyttige tips å ta med seg. På 

ettermøtet den 6. mars kåserte Eks. OM Finn Krog om bror Terje 
Trandem sitt liv som sjømann fra da han som 15-åring i 1949 reiste 
ut. Finn hadde ut fra Terjes memoarer lagt ned en stor jobb i å 

fortelle historien fra Terjes 4 år på sjøen. OM Erik Haug supplerte 
med å vise mange bilder både av Terje som ung sjømann, båter, kart 

over steder han hadde vært og mye mye mer. Undertegnede spilte 
musikksnutter tilpasset diverse hendelser og steder Terje hadde 
opplevd. 

 



Privatnemnda 

Vil også denne gangen skrive noen ord om det nye 
betalingssystemet iZettle som fungerer på en utmerket måte. Vi har 

som resultat av dette opprettet en egen bankkonto med bankkort og 
nettbank på privatnemnda, slik at vi kan betale direkte når vi er ute 

og gjør innkjøp. Eneste faktura vi mottar nå er fra Holseter Catering 
som da betales via nettbank. På denne måten er det mye enklere å 
holde orden på privatnemdas økonomien opp mot regnskapet til 

Logen. Kort oppsummert så har dette bare positive elementer i seg, 
selv om vi må betale en avgift på 2,7 % til iZettle på kortbruk. 

 
Noen har sikkert også lagt merke til at vi har gått til innkjøp av 
voksduker på bordene til brodermåltidene. Disse kostet riktignok 

mer enn papirdukene gjør, men i løpet av noen få møter har vi spart 
inn kostnaden. Det som er viktig er at vi behandler de nye dukene 

med omhu, spesielt hvordan vi tar vare på dem etter møtene. 
 

Vil med dette ønskes alle brødrene en riktig god vår og sommer! 

 
Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. 

 
Roar Gusterudmoen 
UM 

 

 

 

 

 

 

 

STORREPRESENTANTEN HAR ORDET 

 
Hei alle gode brødre.  
Vinteren er på hell, og våren står for døren. I 
år med oddetall betyr dette også at en 

embedsperiode nærmer seg slutten. Vi er nå 
inne i en nominasjonsprosess. 1. gangs 

nominasjon er allerede gjennomført. Så skal 
vi ha 2. gangs nominasjon og i mai måned 
skal selve valget av nye valgte embedsmenn 

og nevnder gjennomføres.  
 

Som Storrepresentant har jeg fortsatt to år igjen av min valgperiode, 
som er på fire år. Jeg har derfor lyst til å takke de sittende 
embedsmenn, både valgte og utnevnte, for godt utført arbeide. 

Embedsperioden er gjennomført med stort engasjement av alle 
sammen. Våre skuespillere har også gjort en fremragende innsats, 

og levert i forhold til de forskjellige gradsspill.  
 
Frammøteprosenten på våre møter lå i 2016 på 48,3%. Dette er et 

bra frammøte, sett i forhold til andre loger i vårt distrikt. Selv om 
medlemstallet i vår loge har gått noe ned (per 1.1.2017 var 

medlemstallet 84 brødre) går frammøteprosenten opp. Dette er 
positivt. Vi har alle et ansvar i forhold til å holde et stabilt 
medlemstall, og om mulig også å øke dette. Vår sittende OM hadde 

store ambisjoner ved starten av sin embedsmannsperiode, og 
signaliserte at han så for seg et medlemstall på 100 medlemmer ved 

embedsperiodens avslutning. Dette målet er ikke oppnådd. Dette 
betyr at vi alle brødre i loge nr. 122 Gyldenborg må jobbe aktivt 
med å skaffe nye medlemmer til vår loge. OM Erik Haug 

signaliserte i februar 2017 at logen ville påskjønne den ordensbror 
som i løpet av 2017 klarer å skaffe flest nye medlemmer til vår loge. 

Hva guleroten/påskjønnelsen egentlig er har han ikke sagt noe om. 
Jeg oppfordrer alle brødrene til å diskutere medlemskap med sine 



venner, omgangskrets, kollegaer og naboer. Når vi starter opp igjen 
etter sommerferien går det fort til vi skal ha en ny venneaften. Det 
hadde vært flott om vi da kunne invitert 5 – 10 potensielle nye 

medlemmer. Oppfordringen til oss alle sammen må være å bruk 
våren og sommeren aktivt til å invitere potensielle nye medlemmer 

til neste venneaften – lykke til. 

 
 

 
Med broderlig hilsen i 

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Svein Hanssen 
Storrepr.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIKT NR.25 KONGSVINGER OG 

ROMERIKE  
 

Ved en hyggelig seremoni på Øvrebyen Videregående Skole på 
Kongsvinger 15. februar, med pressen tilstede, fikk elevene Tuva 

Jurgensen Presterud og Endre K. Volle premier for sine flotte 
multimedia presentasjon til oppgaven «Den Gylne Leveregel i vår 

tid». Oppgaven er i forbindelse med United Nations Pilgrimage for 
Youth (UNP). Kort fortalt er UNP et samarbeid mellom Odd Fellow 
og FN som ble startet i 1949, og som har som formål å lære ungdom 

fra hele verden mer om FN. Utfyllende opplysninger er å finne på 
den offisielle siden for programmet: http://www.unpilgrimage.org/  

 
 
 

 
 

http://www.unpilgrimage.org/


Stolt vinner Tuva Jurgensen Presterud. 
 
Besvarelsene hadde en tilnærmelse til oppgaven fra to helt 

forskjellige innfallsvinkler. Juryen bestod av 3 representanter fra 
skolen, storrepresentantene Svein Hanssen Loge nr. 122 Gyldenborg 

og Bjørnar Søberg Loge nr. 67 Castrum. 
Vinneren av konkurransen ble Tuva Jurgensen Presterud. Hun er 
klar for tur til New York, Washington og Canada. Oppmøte på 

Gardermoen 7. juli for å møte resten av gruppen. Avreise er dagen 
etter og hjemkomst 19. juli. Tuva fyller 17 år til sommeren og bor i 

Kongsvinger. Hun er ei svært aktiv jente som ved siden av 
skolearbeidet finner tid til trening, jobbing både på et bakeri og på 
Forsvarets Veteransenter på Bæreia. 

Den andre deltageren, Endre K. Volle, fikk overrakt kr. 1.000, - for 
sin innsats. Gaven kommer godt med fortalte han, fordi han nettopp 

hadde reparert sin fiolin for kr. 10.000,-. 
Premiene ble overrakt av Distrikt Stor Sire Knut Østbøll med 
assistanse av Storrepresentantene Svein Hanssen og Bjørnar Søberg. 

Vi i Distrikt nr. 25 synes UNP-prosjektet er et svært bra opplegg for 
samarbeid mellom skole og Odd Fellow Ordenen. Skolen ga uttrykk 

for at dette passet bra inn. De har mange henvendelser hvert år fra 
forskjellige grupperinger, og skolen er litt forsiktige. UNP var 
derimot mer tilpasset det skolen kunne tillate. De deltar gjerne en 

annen gang også.  
 

Svein Hanssen 

Storrepr. 

 
DSS Knut Østbøll overrekker premien til vinneren. 
 

 
Endre K. Volle fikk 1000 kroner for sin oppgave. 

 



En bror har gått bort 

I begravelsen etter bror Herman Hagen var Loge 122 Gyldenborg 
representert med OM, UM og mange brødre. OM Erik Haug holdt 

en minnetale, og sammen med UM Roar Gusterudmoen ble det lagt 
ned en krans på vegne av Loge 122 Gyldenborg.  

Brødrene Andreas Hemma, Dagfinn Stangnes, Øystein Sunde, Egil 
Rymoen, Bjørn Humborstad og Terje Olav Rundtom sto æresvakt 

ved båren. Minnesamvær ble holdt i Festningsgaten 1. De nærmeste 
etterlatte var takknemlige for vår deltakelse både i kirken og på 

minnesamværet etterpå.  

Under er talen som OM Erik Haug hold i kirken: 
 

«Vår kjære bror Herman Hagen har lagt ned sin vandringsstav. 
Aldri mer vil vi få oppleve rikdommen ved hans nærvær i Loge 122 
Gyldenborg. Bror Herman var en handlingens mann, og for oss 

brødre i Loge 122 Gyldenborg, en person som stod for ærlighet og 
rettskaffenhet. Alle hadde stor tillit til ham.  

Herman Hagen ble innviet i Loge 122 Gyldenborg 18. november 
2002, 
Han mottok 1. Grad 3. mars 2002, 2. grad 3. nov 2003 og 3. graden 

16. februar 2004 
Bror Herman innehadde også samtlige leirgrader i Leir 25 Glomma 
 

Bror Herman var en kunnskapsrik mann med innsikt på mange felt.  
 

Bror Herman`s største ønske var at alle skulle føle seg vel i hans 
nærvær. Dette klarte han til fulle, gjennom sitt smittende humør, sin 
lune replikker, og for sin omtanke for sine medmennesker.  

 
Brødrene trivdes i bror Herman`s selskap. Hans store engasjement 

for sine medmennesker, logen og leiren, gav en smittende effekt for 

alle ordensbrødrene. Slik vil vi savne, og slik vil vi huske bror 
Herman. 
 

Derfor legger vi ned en krans av grønt bar på vår brors båre, det 
grønne har fra gammel tid vært håpet og vårens farge. Det gror etter 

venner som døde.s 
 
Vi vil minnes i ydmykhet alt det positive bror Herman rakk og gi 

oss. Hans minne vil alltid ha en plass i våre hjerter. Vi hever våre 
hoder i takknemmelighet over at Bror Herman har levd, og at vi har 

vært så heldige å få være en liten del av hans liv. 
Vi lyser fred over hans minne.» ‘ 
 

 
Takkekortet fra nærmeste etterlatte 



Utdeling av veteranjuvel 
Jubilantene XOM Einar Hernes og Br. Tore Enger fikk 20. mars 

2017 sine fortjente 25 års veteranjuveler av DSS Knut Østbøll 
og  fungerende Stor Marsjall Svein Hansen.  
 

 

 
 

 
 
To stolte 25 års veteraner fra venstre, Br. Tore Enger og XOM Einar 

Hernes. 
 

 

 

 

 

 

 



Brødrenes hjørne 
 

I Brødrenes hjørne forteller bror Terje Trandem om sin barndoms 
drøm om og realiseringen av sitt sjømanns-eventyr. Gjennom et 
svært kortfattet sammendrag av foredraget i Logen 06.03.17 følger 

vi eventyret. 
 

Han reiste ut som 15-åring våren 1949 fra en utbombet Hamburg på 
A/S Klavernesbåten «Lybreville». Gjennom brutale værforhold og 
høye bølger gikk den første turen til Søramerika, Gulfen og 

Nordamerika. Han beretter om slitet, hjemlengsel, pengeproblemer 
og sogar om et besøk i en trang fengsels-celle. Det var mange lange 

dager og mye hardt arbeid som yngstemann om bord. Han startet 
Som messegutt og avanserte senere til dekksgutt, jungmann, smører 
og fyrbøter. 

 
Men sjølivets strabasiøse tider inneholdt også spennende og 

fortryllende opplevelser ved landlov i eksotiske strøk som ved 
karneval i Arica i Chile. Og brunøyde skjønnheter på Haiti 
 

Det var lange dager på langturer med grov sjø og steikende sol 
- Over Stillehavet til Filipinene, Hong Kong og Malaysia 
- Over Atlanteren til Svartehavet 

- Over Atlanteren til Gent og Antwerpen 
- Over Atlanteren til Vest-Afrika 

 
Litt adspredelse ble det ved en tur opp St.Lawrense-elva i 
Nordamerika med papirmasse. Her måtte festantrekket tas frem for 

fest på en Sykepleierskole. 
 

Terje forteller om en dramatisk episode ved kaien i New York hvor 
han med et nødskrik reddet livet Han mønstret av 10.september 
1953 i NewYork. Han hadde oppsparte penger for hjemreisen, men 

disse ble stjålet og hjemreisen syntes å forsvinne. Takket være hjelp 

fra kapteinen og mannskapet samt overtidsarbeid kom han seg 
velberget til Rotterdam. Fra Rotterdam til Kristiansand reiste han 
som passasjer på en lastebåt, delte messe med  

offiserene og satt ved kapteinens bord. Med tog via Oslo satte han 
sine ben igjen på Skotterud etter 4 ½ år –som en voksen mann. 

 
Under er en oversikt over hvilke hav og steder Terje. 
  

Kryssing av store hav: 
- Atlanteren   minst 12 ganger 

- Stillehavet    «  6 « 
- Middelhavet «  2 « 
- Mexicogulfen  mange « 

- Panamakanalen «  2 « 
 

Verdensdeler og land: 
- Europa: 7 land 
- Nordamerika: 14 byer 

- Sydamerika: 3 land/ byer 
- Mellomamerika/Caribien: 3 land/byer 

- Asia: 4 land/byer 
- Afrika: 4 land/ byer 

 

 
 

Kortfattet og tilnærmet sammendrag om Terjes sjømannsliv. 
 
Finn Krog 

 

 

 

 

 



Gutta på tur 

 
I oktober 2016 reiste Arild Skjefstadmoen, Svein Erik Børslungen 
og Terje Olav Rundtom på en firedagers tur til München. Vi reiste 
nedover mandag 10. oktober, og var framme slik i 2-tiden på 

ettermiddagen. Turen inn til motellet gjorde vi med Taxi. Det var på 
østkanten av byen, en tur på 20 minutter med S-Bahn inn til 

sentrum av byen. Motellet var nytt med standard som et godt hotell, 
og til en hyggelig pris. I samme bygget var det et godt bakeri som 
også hadde frokostmenyer til sultne motellgjester. Etter å ha sjekket 

inn, var det tid for en god lunsj. Vi hadde på forhånd funnet Gasthof 
Obermaier, en lokal kneipe nær hotellet, som serverer tradisjonsrik 

tysk mat. Kneipen viste seg å være så bra at den ble stamstedet på 
kveldene.  
 

 
Motellet vi bodde på 
 

På kvelden reiste vi en tur inn til sentrum. Der hvor vi ferdes i 
sentrum var det lite søppel å se, alt var på stell. Det var ellers lite å 

se av tiggende og påvirkede personer. Politi var det mye å se av, på 
Marieplatz så sto det 4 politifolk med maskinpistoler rygg mot rygg. 

Vi ble overrasket over hvor mange røykende tyskere det var! S-
Bahn må berømmes for punktlighet, makan skal det letes lenge 
etter, her har nok NSB noe å lære! Prisene på kollektivtransporten 

var også slik at det ville nok ikke ville lønne seg å kjøre bil.  
 

Vi startet neste dag med en god frokost i bakeriet før vi reiste med 
S-Bahn ut til Olympiastadion. Der ligger BMW Velt som består av 
BMW museet, en av BMW’s fabrikker samt hovedkontoret til 

BMW. I museet er det mulighet til å se hva som er produsert opp 
igjennom tiden av ulike biler og motorsykler. Vi hadde planlagt 

besøket til den dagen med guidet omvisning inne i fabrikken. 
Omvisningen startet kl. 13, og vi hadde derfor god tid til å se 
museet først. Her er det en stor utstilling over flere etasjer, og som 

dekker de fleste modeller av biler og motorsykler. Mange fine 
eksemplar som ikke er å se på veien lengre!  

 

 
To glade gutter utenfor BMV Velt. 
 



Det ble tid til en matbit før omvisningen begynte. Dessverre var 
ikke lov å ta bilder inne i produksjonslokalene. Rundturen startet 
hvor de ulike delene blir stanset ut med enorme presser. Neste trinn 

var sammensetting og sveising av karosseriet med presise roboter. 
Lakkeringen ble utført inne i egne haller hvor trykket var konstant 

for å gi en mest mulig jevn påføring. Etterpå ble alle resterende 
deler som en bil består av montert. Til slutt blir den ferdige bilen 
startet for første gang og prøvekjørt. Vi var veldig imponert over 

hva vi hadde sett! På kvelden ble det god mat på Obermaier. Vi fikk 
også bestilt schweinshaxe til torsdagskvelden. 

 
 

 
Små barn-små gleder 
 

 
 

Som vanlig startet vi dagen med frokost i bakeriet før vi reiste ut til 
Berchtesgaden. Vi hadde på forhånd kjøpt togbillett, slik at det var 
bare å ta S-Bahn inn til sentralstatsjon og finne toget til Salzburg. 

Turen tok ca. 3 timer. I Freilassing byttet vi til buss som 
korresponderte med toget. Her var det kaldt, og i løpet av natten 

hadde det kommet snø i høyden. Vi var klar over at turen opp til 
Ørneredet kunne bli avlyst på kort varsel i tilfelle snø. Som fryktet, 
så ble turen kansellert ettersom det var farlig å kjøre på den 

kronglete veien. Som erstatning fikk vi tilbud om en egen 
omvisning på Berghof, noe vi takket ja til. Vi rakk en bedre lunsj før 

omvisningen startet kl. 13.15. 
 
 

 
Lunsj i Berchtesgaden. 
 

 
 



Vi kjørte buss opp til dokumentasjonssenteret hvor omvisningen 
startet. Etterpå gikk vi over til restene av Berghof. Rundt Berghof 
hadde mange av toppene i nazipartiet sine egne feriesteder, og disse 

var knyttet sammen i et tunnelsystem. I tillegg var det sprengt inn 
rom og haller i fjellet som fungerte som tilfluktsrom, sykestuer og 

innendørs skytebane for vaktmannskapene som passet på 
partitoppene. På siden av Berghof ligger hotell Turken hvor 
inngangen til bunkeranlegget er. Vi fikk en omvisning nede i 

anlegget hvor det ble bygd flerfoldige kilometer med tunnel. Det 
som slo oss var at dette ble bygd over en kort periode på noen 

måneder i en tid med enklere utstyr enn i dag, og i tillegg var det 
krig. Vell nede igjen i Berchtesgaden ble det en matbit før vi reiste 
tilbake til München. Sett i ettertid hadde det vært fint å ha reist ned 

hit på sommeren med leiebil og vært her noen dager. Det er et flott 
område med fjell, sjøer og vintersportsarenaer som også er åpne om 

sommeren for omvisning, samt kort vei til Østerike og Salzburg. Fra 
München er det ca. 2 timer med bil.  
 

 

 
Hotell Turken med inngang til tunnelsystemet. 

 

 
Utgang fra bunkeranlegget under Berghof. 
 

 

 
Skyteskår nede i bunkeranlegget 



Torsdag var den siste hele dagen vi hadde til rådighet, og da hadde 
vi tenkt å se litt av byen og Dachau som ligger i utkanten av 
München. Vi startet med å reise inn til Marienplatz og ruslet litt 

rundt før vi gikk tilbake til Marienplatz for å se klokkespillet som 
startet kl. 12. Vi reiste etterpå ut til Dachau hvor vi fikk tid til å 

rusle litt rundt og spise en god lunsj før omvisningen startet. Vi var 
litt uheldig med guiden da han snakket så lavt at det var vanskelig å 
forstå hva han sa. Vi valgte derfor å se resten av det forferdelige 

resultatet av det 3- rikte på egen hånd.  
Til kvelden hadde vi forhåndsbestilt Schweinshaxe som krever 

langtidssteking ovnen. Med riktig tilbehør smakte det utmerket, og 
var en fin avslutning på en god tur! 
 

 
Schweinshaxe med tilbehør. 

 

Fredag var avreisedagen, og vi rakk bare å sjekke ut og spise 
frokost før vi reiste ut til flyplassen. På Gardermoen ble vi hentet av 
Borgny Børslungen. 

 

 

Ettermøte mandag 6.februar 
 

På logemøte den 6. februar var Per Harald Bekken fra Glåmdal 
brannvesen, Forebyggende avdeling invitert for å holde foredrag om 

brannvern. 
 
Brannforebyggende avdeling har som mål er å få ned antall branner, 

og minske konsekvensene når det først brenner.  Dette var også 
hovedinnholdet i Per Harald sitt foredrag.  Det viser seg at det beste 

brannvern er å tenke på hva vi selv kan gjøre av forebyggende 
tiltak. En brann utvikler seg svært fort, så når brannvesenet 
ankommer kan det være for sent.  

 
Han nevnte spesielt noen viktige hjelpemidler som alle bør/må ha i 

sitt hjem 
 
Brannvarslere – seriekoblet.   

Brannvarslingsapparat (pulver) 
Brannslukking på sprayboks på kjøkkenet 

Komfyrvakt 
 
Per Harald kunne også fortelle at feil på elektriske anlegg er den 

største "brannfellen" i hjemmene. Ha kunne vise oss bilder av 
forskjellige "brannfeller" i hjemmene og vi tror flere av oss kjente 

seg igjen. Skjøteledninger blir bl. annet brukt i alt for stor grad, og 
ved en feil bruk av dette vil det kunne gå varme i ledningene og 
utvikle brann. Likeså er det mange branner som oppstår på grunn av 

tørrkoking.   



Vi så også video som viste hvor fort en brann utvikler seg. I løpet av 
få minutter utvikler en brann svært høy varme og tett røyk. 
Det var en lydhør forsamling denne kvelden, og vi fikk med oss 

mye nyttig lærdom denne kvelden. Komfyrvakten ble viet en 
spesiell interesse mot slutten av foredraget, og vi håper at flere har 

gått til anskaffelse av meget viktige hjelpemiddel mot brann.  
 
Redaksjonen 

 
 

Turforslag: Dronnings utsikt 

 
Når sommeren kommer –legg en søndagstur til “Dronningens 
utsikt” – fin tur som absolutt er å anbefale for alle. 
Jeg har vært der mange ganger med barnebarn helt ned i 4 år. De lot 

seg fasinere av den siste biten opp til toppen, der de måtte 
holde/klatre i tau. 

Grilling av pølser på toppen var også helt ok etter en god mars med 
mange høydemeter.  
  

Så ta med barn/barnebarn og bestig Dronningens utsikt nå i 
sommer. 

  
Lengde:          Cirka 2,8 km 
Start:               Austmarka 

Parkering:       Egen parkeringsplass 
Vanskelighet:  Fin tur, selv for barn 

 
 

 
 
Dronningens utsikt 
 

Beskrivelse: 
Dette er en av de mest populære utfluktene i Kongsvinger. Du går i 

variert skogsterreng, med mulighet for å klatre i tau hvis du velger 
den bratte løypa opp. Det er godt skiltet flere varierte stier, så du 
kan til en viss grad velge hvor bratt du vil gå. Målet er Sæterberget, 

som ligger 412 moh. Hit kom Dronning Sofia for å se på hjemlandet 
Sverige når hun og ektefellen Oscar II var på tur til Kongsvinger. 

På toppen venter en flott gapahuk, benker og en utrolig utsikt mot 
Møkeren, Søndre Hærsjøen, Austmarka og de store skogsviddene 
inn i Sverige. Det er grillmuligheter og en utedass i skogen. Plassen 

vedlikeholdes av Dronningens Utsikts venner. I løpet av året er det 
forskjellige arrangementer her, som konsert med Roy Lønhøiden. 

  
 

 



Slik kommer du dit: 
Vi tar utgangspunkt i parkeringsplassen som ligger til venstre langs 
Masterudveien E16 rett før Masterudkrysset når du kommer fra 

Kongsvinger. Det er skiltet, men skiltene er små og kan være 
vanskelige å se i fart.  

  
God tur ! 

 
Leif Næss 

 
Jeg utfordrer bror Bjarne Bråthen. 

 

 

Gradspassering til DEKG 

 
Mandag 20. februar ble brødrene Ivar Hoel, Håvard Søgård og Geir 

Martin Pilskog forfremmet til den DEKG. I forberedelsene til dette 
møte fant jeg et dikt av Søren Kierkegaard som jeg synes passet så 
godt til innholdet i kveldens møte. Søren Kierkegaard greier meget 

elegant å fange opp mye av gradens budskap på disse få linjene. 
 
Om jeg vil lykkes 

med å føre et menneske mot et bestemt mål 
må jeg først finne det, der det er 

og begynne akkurat der. 
 
Den som ikke kan det 

lurer seg selv 
når han tror han hjelper andre. 

 
For å hjelpe noen 
må jeg imidlertid forstå mer enn hva han gjør 

med først og fremst 

forstå det han forstår. 
 
Om jeg ikke kan det 

så hjelper det ikke at jeg kan og vet mer. 
 

Vil jeg allikevel vise hvor mye jeg kan 
så er det fordi jeg er forfengelig og hovmodig 
og egentlig vil bli beundret av den andre 

istedenfor å hjelpe han. 
 

All ekte hjelpsomhet 
begynner med ydmykhet for den jeg vil hjelpe 
og dermed må jeg forstå 

at det å hjelpe 
ikke er å herske 

men ville tjene. 
 
Kan jeg ikke dette, så kan jeg heller 

ikke hjelpe noen. 
 

 
Erik Haug 
OM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ønskediktet 

 
På oppfordring fra Asbjørn Bergerud 
kommer mitt bidrag til ønskediktet av Hans Børli i denne utgaven 
av Gyldenposten. 

 
Min barndoms skog 

Skog under himmelen, åsrender 
Som øksa har gjort glisne, ujevne 
som en gammel tanngard. 

 
Jeg kjenner ikke igjen 

Min barndoms skog. 
I menneskenes ansikter, 
I fugleskriket og vinden, 

Noe fortapt: Ensomheten 
er blitt ensom… 

 
Folketomme plasser, hus 
som stirrer sinnssykt på deg 

med svarte glasglugger. Nesle gror 
opp gjennom sprungene i planketrammen, 

bolker av halvt nedråtnet skigard 
sleper seg gjennom villgraset i skogkanten 
lik grådyr med skudd i korsryggen. 

Bjelleklang og barnelatter borte; dvergmålet 
Ruster i stillheten inni lia. Og ingen behøver lenger 

Legge stein på brønnlokket. 
 
Jeg rusler stien over jordet 

hvor nyplantet gran titter opp av 
rørende små åkerlapper 

mellom røysene. Jeg ser 
det mjuke ordet, heime 

ligge pjusket forlatt i hveingraset 
som vingefjær av en drept fugl. 
 

Jeg utfordrer bror Jan Mellem 
 

Svein Erik Børslungen 
 

 

 

 

OM kjedet 

 
Leder av Jubileumskomiteen for loge nr. 122 Gyldenborg sitt 25 års 
jubileum, XOM Einar Hernes, var med å foreslå at logen burde ha 

sitt eget OM kjede. På møtet 6. mars, som var XOM aften, fikk han 
den store ære av å lede kveldens møte og bære OM kjede ved 

brodermøte og ettermøte. 
 
 

 



 
 
Endelig fikk han prøve det! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lukket side 

 
Det har nå blitt opprettet et eget område på vår hjemmeside som 
krever pålogging. Her ligger listen over alle brødre med e-post 
adresse og telefonnummer, oversikt over kollegiet fra 1991 og etter 

hvert Særloven. Fra vår hjemmeside logger du inn med ID-nr. og 
passord. Du kommer da inn på en side som er nesten helt lik den du 

var på, men med unntak av punktet «Medlemsinformasjon» hvor 
innhold som krever pålogging ligger. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
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 
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