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   Vennskap        Kjærlighet        Sannhet 



Leder i Gyldenposten 
Høstens program startet med embedsmannsinstallasjon mandag 4. 

september. I to år har OM Erik Haug med sitt kollegie ledet vår loge 

og gitt oss mange gode og interessante møter. De har på en måte 

lagt lista høyt for det nye kollegiet, men det har allerede gjort et 

godt inntrykk og vil nok bringe logen trygt videre. Selvfølgelig er 

det avhengig av at vi brødre møter ofte og bidrar/motiverer til 

innsats. Vi takker det avtroppende kollegiet for 2 gode år og ønsker 

det nye lykke til! 

 

God lesning! 

 

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. 

 

Børre Børresen 

 

Redaksjonen består av: 

Ansvarlig red; OM Roar Gusterudmoen, red: eks. OM Arne Børre 

Børresen, Skm. Terje Olav Rundtom (redigering), Br. Geir Marin 

Pilskog (Web-redaktør) eks. OM Finn Krog og br. Terje Slettholen. 

 
Redaksjonen avsluttet 5. oktober. 
 

 

 

 
 

 

Nytt fra sekretæren 
 

Vi gratulerer 

Roy Ero Mellembråten       Innvielse               08.05.17                

Lars Erik Bjørnseth  1. grad        03.04.17 

Ola Ivar Hoel                       3. grad                  18.09.17 

Geir Martin Pilskog               3. grad                  18.09.17 

Håvard Søgård                     3. grad                  18.09.17 

  

Per-Olaf Nordli                 60 år                      02.04.17 

Arne Edgar Kjærstad           80 år                      29.04.17 

Svein Hanssen                      70 år                      10.05.17 

Jan Reidar Engebretsen        60 år                      07.06.17 

Tore Enger                         70 år                      24.06.17 

Dagfinn Stangnes                  75 år                      26.06.17 



Overmester har ordet 
  Kjære Brødre 

Da har et nytt logeår hatt sin spede begynnelse. For 

egen del er dette historisk i og med at jeg nå har 

startet et nytt kapittel i mitt logeliv. Sett tilbake i tid 

så hadde jeg aldri noen tanker om at jeg en dag skulle 

bli valgt og innsatt som Overmester i Loge 122 

Gyldenborg.  

 

Når man blir valgt til Undermester kan man på en måte tenke at 

veien videre er å bli Overmester, men man skal bli valgt før man 

kan tre inn i embetet.  

 

Det som er helt sikkert er at det blir to spennende og krevende år, og 

det eneste jeg kan love er at jeg skal gjøre mitt beste for at Loge 

Gyldenborg skal være en velfungerende Loge også i årene som 

kommer. En viktig del for å få det til er et godt samarbeid mellom 

Embedsmennene og brødrene. Så får vi se når de 2 årene har gått 

om vi har mestret nettopp det. Jeg vil også her benytte anledningen 

til å takke alle utnevnte embedsmenn og nemder for deres 

velvillighet til å ta på seg oppgaver for Logen. 

 

I skrivende stund har det vært embedsmannsinstallasjon, og det nye 

kollegiet har gjennomført det første ordinære møtet. 

Embedsmannsinstallasjonen ble gjennomført på en meget stilfull 

måte av DSS Knut Østbøll og hans Storrepresentanter i 

Distriktsrådet. Vår Storrepresentant Svein Hanssen, som for 

anledningen var Fung. Stormarshall, medvirket til at dette ble en 

minnerik seremoni som vil bli husket i lang tid. 

 

Må si at i tiden fram til det første ordinære møtet har vært mange 

tanker rundt det å stå på Overstolen å lede mitt første logemøte som 

valgt Overmester. Det er ikke få timer at det har svirret rundt hodet 

hvordan dette skulle gå. Ikke nok med det, så var dette et møte med 

gradspassering til Den Høye Sannhets Grad for brødrene Ola Ivar 

Hoel, Geir Martin Pilskog og Håvard Søgård fra vår Loge, samt 

bror Helge Meyer fra Loge 67 Castrum. Bare tanken på at det her 

kanskje ville komme en del gjester som også skulle overvære 

seremonien, gjorde oppgaven enda større i tankene. Men med 

embedsmenn som tar sine oppgaver på alvor ble seremonien, etter 

min mening, gjennomført på en aldeles utmerket måte. Jeg ser fram 

til og gleder meg til det videre arbeidet sammen med dere alle. 

 

Så må jeg benytte anledningen til å komme med noen tanker til alle 

brødrene i Loge 122 Gyldenborg. Stikkordet er rekrutering av nye 

brødre. Det at vi i siste møtet hadde 3 brødre som fikk Den Høye 

Sannhets Grad er veldig gledelig. Men hvis vår Loge skal utvikle 

seg videre er vi avhengig av tilskudd av nye medlemmer. Dette er 

en oppgave som vi alle må ta på alvor i tiden som kommer. Til 

Venneaften bør det være mulig å invitere med seg venner eller 

kjente slik at de kan få informasjon om hva Odd Fellow står for. For 

det å delta på Venneaften forplikter ikke at de må søke medlemskap 

i Ordenen. 

 

Så til Ola Ivar Hoel, Geir Martin Pilskog og Håvard Søgård. 

Gratulerer med Den Høye Sannhets Grad og husk at dere nå kan ta 

oppgaven som faddere! 

 

Med dette vil jeg ønske alle brødre en riktig god høst og at dere 

viser deres blide ansikt på så mange møter som mulig. Som det 

alltid blir sagt: Møt så ofte dere kan. 

 

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. 

Roar Gusterudmoen OM 

 

 



Undermester har ordet 
Kjære Brødre 

I skrivende stund har vi så smått kommet i gang med 

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

Jeg vil først få lov til å takke for den tilliten dere har 

vist meg ved å velge meg til logens Undermester. 

Dette er et spennende og til tider arbeidskrevende 

embete som jeg ser fram til å bryne meg på. 

 

Det som foregår i logesalen er en ting, for der er det i grunn bare å 

følge boka Men det å få alt på plass for å få til et vellykket 

brodermåltid og ettermøte, er langt mer krevende. I hvert fall nå i 

starten, før ting blir litt mer rutine. Jeg har heldigvis kunnet trekke 

mange veksler på min forgjenger som har gitt meg mange nyttige 

råd og tips. Jeg vil også benytte anledningen til å berømme Asbjørn 

Bergerud og Åge Mobekk som fortsatt har sagt seg villige til å ta 

seg av dekking og pynting av bord. Når det gjelder privatnevnda, så 

fortsetter denne etter samme mal som i forrige embetsperiode. Det 

er så langt sendt ut liste til de som er i privatnevnda fram til jul. I 

denne lista står det telefonnummeret til samtlige, så derfor ber jeg 

innstendig om at hvis det ikke passer å møte på oppsatt dato, så vær 

så snill å bytt med noen andre på lista eller skaff en annen 

stedfortreder fra noen av de andre brødrene selv. I de foregående 2 

årene har Lars Gulbrandsen vært baransvarlig, men nå vil han 

gjerne ha avløsning fra denne jobben. Det har så langt ikke lykkes 

meg å få noen til å overta etter ham. Derfor ber jeg om at hvis det er 

noen av brødrene som kunne være villig til å ta denne jobben for en 

periode, så gi meg beskjed. 

 

Jeg vil avslutte med å ønske alle brødrene en fin høst, og oppfordrer 

dere alle til å sette av noen mandager i løpet av høsten til å ta en tur 

i logen. Det er litt stusselig med tomme benkerader i logesalen og 

det blir heller ikke den store stemningen på ettermøtet når det er få 

som møter. 

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. 

UM Jens Erik Onsrud  

 

 

Fungerende eks OM har ordet 
Kjære brødre 

2 år går raskt og nå er jeg ferdig med min jobb som 

OM, på godt og vondt. Jeg har fått mange spørsmål 

etter valget om jeg er glad for å være ferdig med 

jobben som OM. På det spørsmålet er det to svar: 

Både ja og nei. Ja for å slippe ansvaret og nei for det 

har også vært en fin og lærerik tid både som logebror 

og medmenneske, jeg ikke ville vært disse to årene 

foruten. 

Som Fung. Eks OM blir hverdagen enklere, men jeg har tre viktige 

oppgaver: Leder av undersøkelsesnemnd, vennelogekomiteen og 

nominasjonsnemnden. De to første er bare hyggelige og morsomme, 

men den siste kan by på enkelte utfordringer når nye kandidater til 

de ulike stolene skal finnes. Her trenger jeg all den hjelp å støtte alle 

brødre kan gi meg. Ikke si nei hvis du blir spurt om en stol i salen. 

Man vokser som menneske på enhver slik oppgave. Tenk på om det 

er noen oppgaver du har lyst på slik at du lettere sier ja når vi spør. 

Høsten 2018 skal vi til loge nr. 70 Tyrgis Knutsson i Mariestad. 

Datoen vil bli kunngjort i løpet av høsten slik at man alt da kan 

begynne på planlegge turen. 

 

Husk møt så ofte du kan, det gagner deg selv og logen din. 

 

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet i sannhet. 

fung. Eks OM Erik Haug  

 

 



 

 

Storrepresentanten har ordet 
Kjære brødre 

Nå er sommeren lagt bak oss, og jeg håper alle har 

hatt en fin sommer. Sommeren er jo noe vi ser fram 

til alle sammen. Det er bare så synd at disse 

sommermånedene går forholdsvis fort. I år har vi vel 

ikke hatt noen tropenetter, men vi har forhåpentligvis 

klart å kose oss likevel.  

 

I skrivende stund har vi allerede avviklet to logemøter. Først hadde 

vi EI med installasjon av nye embedsmenn. En seremoni som ble 

ivaretatt av Distriktsrådets medlemmer med DSS Knut Østbøll som 

presiderende embedsmann. Når vi nå har begynt på en ny 

embedsmannsperiode, er det viktig at alle brødrene støtter opp om 

arbeidet i logen. Jeg ønsker å takke de avgåtte embedsmenn, både 

valgte og utnevnte, for den innsatsen dere har vist gjennom to år på 

stolene. Samtidig som vi må takke alle nevnder og komiteer for 

deres arbeide. Loge nr. 122 Gyldenborg er stadig i en god utvikling.  

 

Når det gjelder rekrutering av nye medlemmer til vår loge, så har vi 

alle en jobb å gjøre. Det er viktig at vi alle forsøker å få med 

potensielle nye medlemmer til våre informasjonsmøter/ 

venneaftener. I denne forbindelse er det av avgjørende betydning at 

vi som allerede er medlemmer/brødre møter på møtene. Bra 

frammøte på våre møter er det beste signalet vi kan gi nye 

medlemmer om at vi alle trives i logen. Det er derfor viktig at vi 

stiller mannsterke på innvielsesmøter og 3. grads tildelinger. På 

gradspasseringen til Den Høye Sannhets Grad nå den 18. september 

var det dessverre lite med brødre i salen. Dette må vi alle ta inn over 

oss, og tenke nøye på signaleffekten. Derfor må vi følge UM’s 

oppfordring om å møte så ofte du kan! 

 

Vi nærmer oss fort et nytt årsskifte, og i denne forbindelse skal jeg 

jeg som Storrepr. vurdere nye kandidater for kallelse til Leir nr. 25 

Glomma. De 3. gradsbrødre som har hatt Den Høye Sannhets Grad i 

3 år, og som har et godt frammøte i logen vil bli anbefalt til 

opptakelse i leiren fra min side. Tenk i gjennom dette, og vær 

positive til min henvendelse som vil komme en gang i oktober. 

 

Så et lite tilbakeblitt på Festningsgt. 1, og dens storhetstid som 

kjøpmannsbolig. Legg spesielt merke til hageanlegget på bildet! 

 

 

 
 

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

 

Svein Hanssen 
Storrepr.  



 

 

Embedsmannsinstallasjon 
Logen hadde Embedsmannsinstallasjon mandag 4. september. DSS 

Knut Østbøl med alle Storrepresentantene fra Leir 25 Glomma 

gjennomførte en meget fin installasjon av våre valgte og utnevnte 

embedsmenn. Vår egen Stor.Rep. Svein Hansen fungerte som Stor 

Marshall (Ceremonimester) og imponerte stort. 

 

 
 Embedskollegiet 2017-2019: 

Foran fra venstre. Storrepr. Svein Hansen, UM Jens-Erik Onsrud, 

OM Roar Gusterudmoen, EX.OM Erik Haug 

Bak fra venstre: Sekr. Baard Kolsgaard, CM Egil Rymoen, Skm 

Terje Olav Rundtom 

 

 

 

 

Følgende ble installert for 2017-2019: 

 
Storrepresentant Svein Hanssen 

fung. Eks OM     Erik Haug 

Overmester Roar Gusterudmoen 

Undermester Jens-Erik Onsrud 

Sekretær Baard Kolsgaard 

Skattmester Terje Olav Rundtom 

Ceremonimester Egil Rymoen 

Kapellan Arild Bråten 

Inspektør Jan-Ole Wais 

Indre Vakt Per-Olaf Nordli 

Ytre Vakt Ingar Eidsmo 

Arkivar Andreas Hemma 

Organist Øystein Sunde 

OM Høyre Ass Lars Gulbrandsen 

OM Venstre Ass Sverre Ekås 

CM Høyre Ass Egil Øiseth 

CM Venstre Ass Per Christian Sternberg 

UM Høyre Ass Arnfinn Mobekk 

UM Venstre Ass Frank Bjørnstad 

Inspektør Ass Kent Rune Nybråten 

 



 
 

 
 

 
 

 
 



Nytt fra Vennelogekomitéen 
Sent mandag 2. oktober tikket det inn en mail fra OM Henrik Roos i 

vår venneloge i Mariestad angående vennelogebesøk til neste år. 

Dato er satt til helgen 1. og 2. september 2018. Mer informasjon 

om program og kostnader kommer. 

 

 
Logehuset til Tyrgils Knutson i Mariestad. 

 

Sett av disse dagene til en fantastisk tur til Mariestad til neste år! 

  

Fung. Eks OM og leder av Vennelogekomiteen 

Erik Haug 

 

 
Bilde fra forrige vennelogetur i 2015. 

 

 

Turforslag: Granlivarden 
På vegen mellom Granli og Masterudvegen, tar du av ved skiltet til 

Granli Planteskole, så svinger du til høgre med en gang og parkerer 

langs jernbanen (det står skilt der), deretter er det merket med blått 

opp til varden. 

Først går man noen hundre meter på bred sti langs jernbanen, så tar 

stien inn i skogen til høgre. Da går man gjennom vernet 

naturområde langs et bekkedrag, veldig idyllisk spesielt om våren 

når bekken klukker og bregnene driver og spretter ut. Så åpner 

terrenget seg opp, og man kommer etterhvert til en nedlagt plass 

som heter Mellom. Det står en plakat med beskrivelse på denne 

plassen, spesielt var låven på denne plassen et populært sted på veg 

hjem fra fest i gamle dager. 

 

Det er god utsikt til Vingersjøen og området rundt fra Granlivarden  



 

Videre går stien oppover, først over en bekk og så videre mot 

Øverby. På våren vandrer du i et vell av blåveis og hvitveis. Øverby 

er også en gammel boplass, noe gjengrodd, men man kan ane 

tuftene av hus og låve. Deretter ganske bratt oppover, men fint å gå. 

Først nå i typisk skogsterreng og så nærmer vi oss etter hvert toppen 

med mer åpent landskap, furu og lyng og vi får etter hvert fin utsikt 

mot Granligrenda. Så over litt myrterreng før vi er på selve 

Granlivarden hvor det er kasse med bok som man kan skrive seg inn 

i. Så kan man ta en velfortjent hvil på krakken etter å ha besteget 

nesten 300 høydemetre og samtidig beundre utsikten over 

Kongsvinger og omegn. Turen opp og ned, tar 2-4 timer avhengig 

av hvor mange pauser man tar. Det anbefales å ta med kaffe og noe 

godt å bite i  

 

Bjarne Bråten 

 

Jeg utfordrer bror Per Svestad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Ønskediktet 
På oppfordring fra Svein Erik Børslungen kommer mitt bidrag til 

ønskediktet i denne utgaven av Gyldenposten. 

 

Nettene i oktober 
Nettene blir logne og ly 

slik seint i oktober 

når lauvrivar`n har herjet fra seg inni liene, 

bjørkegreinene står svarte 

risset i det høge blå 

lik brister i gammelt porselen. 

Og stjernene på himmelen 

blikrer ikke lenger og skjelver redd, 

de brenner klare og rolige, 

de svaier som flammen på talglyset 

der han bessfar satt innpå kårkammerset sitt 

og vendte varsomt blar i Bibelen 

i kvelder for lenge, lenge sia. 

  

Ukjent opphav 

  

Jeg utfordrer bror Espen Moe 

 

Jan Mellem 

 

 

 

 

 

 

 

Kunsten å omgås syke 
Innlegg under Etisk post på logemøte den 15. mai ved Arild Bråten.  

 

Mange vil kanskje trekke på skuldrene ved bruken av et slikt emne 

for et innlegg, med den flyktige tanke at det vel ikke kan være noen 

kunst å omgås syke. Men gir man seg tid til ettertanke, vil man fort 

bli klar over at dette er en meget viktig kunst, og en kunst som ikke 

bare er knyttet til tjenesten i sykehus, sykehjem eller andre 

kursteder. 

 

Også de som kommer i nærmere kontakt med syke i hjemmene og 

vennekretsen, bør huske at de på forskjellige måter vil kunne øve 

innflytelse på helbredelsen – på godt eller vondt. Av og til kan det 

se ut som om enkelte mennesker har en medfødt, naturlig evne til å 

spre lys og håp til sine omgivelser. De praktiserer også kunsten å 

omgås syke på en misunnelsesverdig, inspirerende måte. Andre har 

kanskje lært seg denne kunsten gjennom personlige opplevelser, 

som har modnet dem og gitt dem en indre styrke som gjør dem 

positive også i forholdet til syke mennesker. 

 

Kunsten å omgås syke bygger da først og fremst på vennlighet, 

smil, optimisme og taktfølelse. Et oppmuntrende ord kan gjøre 

utrolig stor nytte, når man føler seg forlatt i angsten for utfallet av 

en plagsom sykdom eller en forestående operasjon. Takt og 

finfølelse kan åpne døren til et sinn som har lukket seg inne i et 

mørke av mistillit og tvil. 

 

Mange er så alt for taktløse i sin tilsynelatende velmenende omsorg 

for andre. Ikke sjelden blir folk nervøse av hypokondere, fordi en 

eller annen har hilst dem med «De ser dårlig ut—«. Misbruk av ord, 

det fineste instrument sjelen eier, kan på dette område som på så 

mange andre vis i det menneskelige samkvem gjøre stor skade, 

mens ord som gir trøst og grobunn for livstro, kan ha en velsignet 

helbredende misjon. 



 

Det er et fransk ordspråk som sier at det ikke finnes noe som heter 

Bagateller for den som viser omsorg eller for den som er syk. Denne 

erkjennelsen bør vi bygge på, når vi en og annen gang i vårt forhold 

til medmennesker får bruk for kunsten å omgås syke. Da vil vi 

kunne vite at medfølelse ikke skal være medlidenhet, kjærlighet 

ikke sentimentalt snakk, takt ikke likegyldig høflighet og tro ikke 

påklistret falsk optimisme. 

 

Det er enighet om at på langt nær alle som yrkesmessig er knyttet til 

sykepleien har lært kunsten å omgås syke. Og selv de som kan den 

og forsøker å praktisere den, blir ofte satt på en hard prøve, fordi 

mange syke kan være vanskelige og fordringsfulle. Men du verden 

hvor godt arbeid de gjør ved hjelp av åndens instrumenter, disse 

personer som makter å utøve denne kunsten. 

 

Til slutt noen tankevekkende ord: 

Bare mennesker kan uttrykke seg med ord. Denne kostelige gave bør 

mane oss til varsomhet, vennlighet og rettferdighet når vi omtaler 

andre. Det er med ord som med pilen som har forlatt buen – de 

vender ikke tilbake. 

 

Erfaring er det man har igjen når man har mistet alt annet. 

 

Høflighet er kunsten å velge mellom sine tanker. 

 

Det beste foreldre kan gi sine barn er tid og omtanke. 

 

Vi har alle kraft nok til å utholde andres lidelser 

 

 

 

 

Meny høsten 2017 

 
4. september: Roastbiff med fløtegratinerte poteter og salat 

 

18. september: Elggryte 

 

2. oktober: Fårikål 

 

16. oktober: Sildebord v/ Erik Haug og Per Svestad 

 

6. november: Kalvesteik 

 

20.noveber: Lutefisk m/tilbehør 

 

4. desember: Svinefilet 

 

18. desember: Julemat 

 

 
 

Her er det nok å velge i! Bildet fra sildebordet i 2016 ved brødrene 

Erik Haug og Per Svestad. Det blir like mye i år. 



 

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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