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Leder i Gyldenposten
Vi er nå inne i førjulstiden og mimrer litt og tenker på gamle
tradisjoner. Alle på gården deltok i slakting og tillaging av
blodklubb, pølser, sylte osv. Det var baking av minst 7 slag,
hogging av ved som skulle bæres inn for å rekke til hele romjula,
skogstur for å finne juletre og mye mer. Jeg husker spesielt ei
gammel bakstekone som kom og hjalp mor med lefsebaking hvert
år. Hun hadde alltid med kamferdrops til oss små, og vi stilte
forventningsfulle opp og var ivrige til å hente småved til den gamle
vedfyrte komfyren. Alle dyrene på gården og småfuglene måtte
også ha noen ekstra godbiter til jul. Julestria er annerledes nå, men
kanskje mer stressende. Ikke alle har råd til alt ekstra som hører
julen til og trenger hjelp. Våre loger gir et kjærkomment bidrag via
Frelsesarmeen og mange brødre står grytevakt. Bror Kåre Hansen
administrerer denne vaktordningen og gjør en kjempejobb. Fint at vi
Odd Fellows kan gjøre noe lokalt!
Julestria har forandret seg,
overraskende på kjerringa.

men

nissen

kommer

fortsatt

God lesning!
Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.
Børre Børresen
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Redaksjonen avsluttet 15. desember.

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

Nytt fra sekretæren
Vi gratulerer
Øystein Sunde
Lars Erik Bjørnseh
Bjørn Roger Hagerud

25-års veteranjuvel 20.11.17
2 grad 16.10.2017
Innviet 04.12.2017

Overmester har ordet
Kjære Brødre
Etter forrige utgivelse av Gyldenposten har det blitt
avholdt 5 logemøter med ulikt innhold. Møtet den 2.
oktober skulle etter terminlista vært Venneaften med
innbudte gjester som eventuelle nye brødre.
Dessverre var det ingen av våre brødre som hadde
klart å skaffe noen som var interessert i å delta denne
kvelden, så derfor ble dette et vanlig arbeidsmøte
med etisk post ved kapellan Arid Bråten.
Jeg nevnte det i mitt forrige innlegg i Gyldenposten også, men at vi
ikke evner å finne noen som er villig til å komme til våre
Venneaftener er bekymringsfullt for vår loge`s framtid. Dette er noe
vi alle må ta tak i og gjøre en innsats for å endre på. Det er som
tidligere også nevnt at det å komme på Venneaften for å få
informasjon om Odd Fellow ikke forplikter noen ting.
I møtet den 16. oktober var det gradspassering til Den Edle
Kjærlighets Grad for bror Lars Erik Bjørnseth. En seremoni som ble
gjennomført på en utmerket måte av våre embedsmenn. Videre så
hadde vi i møtet den 6. november etisk post ved Eks. OM Kåre
Rogne. Den 20.november hadde vi 25 års veteranjuveltildeling til
bror og mangeårig organist Øystein Sunde. Denne seremonien ble
stilfullt gjennomført av Storrepresentant Svein Hansen og
Ceremonimester Egil Rymoen. I skrivende stund har vi nettopp
foretatt innvielse av en ny bror, Bjørn Roger Hagerud, som ble
innviet den 4. desember. Hjertelige gratulasjoner sendes til Lars
Erik Bjørnseth, Øystein Sunde og Bjørn Hagerud med
gradspassering, 25 års Veteranjuvel og innvielse.
Høstens Minneloge ble gjennomført av Loge 67 Castrum den 8.
november. I den forbindelse minnet vi vår egen bror Hermann
Hagen som gikk bort den 31. januar i år. Minneloge er en verdig
måte å minne våre avdøde brødre på, og jeg kunne gjerne sett at det

var flere brødre fra vår loge som deltok.
Gave til Frelsesarmeen
Embedskollegiet har også i år vedtatt å gi en pengegave på kr.
5.000,- til Frelsesarmeen i Kongsvinger. Sammen med Loge 67
Castrum, Loge 49 Ad Astra og Loge 132 Dronning Sophie ble vi
invitert til Frelsesarmeens Julekonsert i Rådhusteatret lørdag den
25. november. Her ble den samlede gaven på kr. 17.500,- overrakt
som start på deres Julegryteaksjon 2017. Vi vet at Frelsesarmeen
gjør en fantastisk jobb og at pengene blir brukt på en fornuftig måte.
Fremmøteprosenten i logemøtene
Det har hittil i høst vært ganske så varierende fremmøteprosent på
våre logemøter. Alt fra litt over 40 til 55%. Vi i embedskollegiet er
usikre på hva som er årsaken til dette, men en ting som er sikkert er
at det er mye mer inspirerende for oss når det er mange til stede.
Både oppe i logesalen og på ettermøtet. Så vårt håp og mål er at
denne prosenten helst skal ligge godt over 50 i de fleste møtene.
Kom gjerne med tips om hva som kan gjøres annerledes for å få
dette til.
Med dette vil jeg ønske alle embedsmenn og brødre en Riktig
God Jul og Et Fredfullt Godt Nytt År, og at vi treffes så ofte som
mulig i logemøtene utover vinteren og våren.
Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.
Roar Gusterudmoen OM

Undermester har ordet
Kjære Brødre
Vi har nå kommet godt i gang med logeåret
2017/2018, og vi i det nye embedskollegiet har fått
prøvd oss på ulike oppgaver og begynner å bli litt
varme i trøya. Så langt i høst har vi gjennomført to
gradspasseringer og tildelt en 25 års veteranjuvel.
Alle deltagerne i seremoniene har vært godt
forberedt, og gjort jobben sin slik at det har blitt en
stilfull og forhåpentligvis minnerik aften for de som har fått tildelt
ny grad eller utmerkelse.
I forrige Gyldenposten skrev jeg en del om privatnevnda. Så langt
har privatnevnda fungert ganske bra, og de fleste som er satt opp
har møtt eller skaffet stedfortreder. Jeg kommer til å sende ut en ny
liste før jul, til de som er i privatnevnda fram til våren 2018.
Det er en del av brødrene som ønsker at det ikke serveres så kraftige
middager på alle møtene. I den anledning så vil det på vårterminen
2018 bli servert lettere måltider på de fleste arbeidsmøtene.
Gradspasseringer og veteranjuveler krever middag i henhold til
etiketten.
I høst har vi hatt få arbeidsmøter, så derfor har det ikke blitt noe
foredrag e.l. på noen av ettermøtene med unntak av en sangaften.
Utover våren er det flere arbeidsmøter, så da må vi prøve å få til noe
aktivitet på ettermøtet. Hvis det er noen av brødrene som har en ide
eller kjenner noen som kunne komme å holde et foredrag for oss, så
ikke vær redd for å komme med forslag. Et mulig innslag, kan være
om en eller flere brødre fikk f.eks. 10 minutter hver til å fortelle litt
om seg selv, yrket sitt, hobbyen sin, eller noe annet som
vedkommende var opptatt av. Det ville være ekstra fint hvis noen av
dere med kortest fartstid i Logen ville stille opp på noe sånt, fordi
det i tillegg til å gjøre dere litt mer husvarme, også ville gi de øvrige

brødrene en mulighet til å bli bedre kjent med
Ettermøtenevnda vil sette stor pris på innspill fra brødrene.

dere.

Avslutningsvis så vil jeg få benytte anledningen til å ønske alle
Brødrene en riktig god og fredfull jul, og et godt og innholdsrikt
nytt år!
Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.
UM Jens Erik Onsrud

Fungerende eks OM har ordet
Kjære brødre
Vi er nå godt i gang med en ny termin med nytt
kollegie. Det har vært en travel høst med innsettelse
av det nye kollegiet og gradspasseringer. Møtene
våre flyter lett og alle deltagere gjør en kjempejobb –
tusen takk til alle aktører. Skal jeg sette fingeren på
noe må det være fremmøte: Litt svakt i starten på
høsten, bra på siste møte i november, men litt
skuffende på innvielsen 4. desember.
Tusen takk til de brødrene som møter flittig, dere er med til å gjøre
logemøtene hyggelige.
Husk hva UM sier i salen: Møt så ofte som dere kan, ett godt
fremmøte er til glede for dere selv og dermed for logen.
Lørdag 27. januar arrangerer Vennelogekomiteen nyttårsfest. Sett av
denne lørdagen slik at vi kan få en hyggelig kveld med våre damer,
se egen annonse og invitasjonen du har fått.
Jeg vil ønske alle brødrene og deres familie en riktig god Jul og
godt Nytt År.
Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet i sannhet.
fung. Eks OM Erik Haug

Storrepresentanten har ordet
Kjære brødre
Nå går vi inn i desember måned. Dette betyr
at vi har gjort unna den første terminen
(høsten) med nye embedsmenn. Alle
embedsmenn har tatt sine embedsplikter på
største alvor, og møtene er gjennomført med
verdighet. Det er også gledelig å kunne
konstatere at frammøtet på høstens møter
viser en stigende tendens.

møter så ofte som vi kan.
Vi går nå inn i adventstiden, og ser forhåpentligvis fram mot en fin
jule- og nyttårstid. Hva passer ikke bedre da enn en liten
julestemning fra nissene i Odd Fellowgården i Kongsvinger.

Litt fra arbeidet i Distriktsrådet:
Utviklingen i medlemstallet viser for perioden 1.1. – 1.11.2017 en
netto økning for hele landet på 3 brødre. 1.11.2017 hadde Odd
Fellow i Norge 11.719 brødre. For vår loge, Loge nr. 122
Gyldenborg, er medlemstallet per 1.11.2017 på 83 brødre. Med
innvielse av en ny bror den 4.12.2017 vil vi per 31.12.2017 ha
samme antall medlemmer som 31.12.2016.
Storlogemøte med tildeling av Storlogegraden vil bli arrangert den
9. februar 2018 i Stortingsgt. 28 i Oslo. Kandidat til å bli tildelt
Storlogegraden fra vår loge er Fungerende Eks. OM Erik Haug. Alle
Eks. OM med Storlogegraden bør reservere denne fredagskvelden
og bli med til Oslo for å overvære denne høytidelige seremoni.
Dette er et felles arrangement mellom distriktene 1, 21 og 25.
Invitasjon til arrangementet vil sendes ut så snart den foreligger.
- DSS Knut Østbøll vil gjennomføre instruksjon i vår loge på
møte den 5. 3.2018.
- 27.-29.10.2017 ble det avviklet et Storembedsmannsmøte.
Info fra møtet er tidligere lagt ut på Odd Fellow sin hjemmeside.
Neste års Storlogemøte vil bli avviklet i dagene 8.-10.6.2018.
Det er viktig at vi alle har et stort fokus på rekrutering av nye
brødre, og at vi som allerede er en del av Odd Fellow møter på våre

Da vil jeg takke alle brødrene for et innholdsrikt og godt 2017, god
jul og et rikt godt nytt 2018!
Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Svein Hanssen
Storrepr.

Nyttårsfest med damer
Loge 122 Gyldenborg inviterer herved til nyttårsfest med damer
lørdag 27. Jan. 2018 kl. 18.00 i Festningsgata 1

Meny
Coctail
3 retters middag
Drikke til maten valgfritt Vin / Øl
Pris pr. person kr. 300,00
Dans
Påmelding senest 22.01.2018 til:
Erik Haug tlf 90 91 92 00 e-post: er.haug@online.no

Dagfin Stangnes tlf 91 65 97 66 e-post: d-stangn@online.no

Hjertelig velkommen
Antrekk: Damer, pent valgfritt. Herrer, mørk dress

Innvielse av en ny bror
Den 4. desember ble Bjørn Roger Hagerud innviet i vår loge.
Fadder var Per Svestad. Innvielsen ble flott gjennomført av alle som
deltok.

Bror Bjørn Roger Hagerud

25- års veteranjuvél
Bror Øystein Sunde fikk sin veteranjuvél den 20. november. I
nesten alle disse årene har han vært vår faste organist. Det er nok
ikke så mange som har deltatt på like mange møter som bror
Øystein.

Noen enkle tanker ved et par utsagn i våre
ritualer
1)«Å vende det andre kinnet til»
2)»Å ta alt opp i beste mening»)
Hvordan var de to utsagn ment, hvordan ble de oppfattet og hvilken
betydning fikk de for det menneskelige samkvem da de ble uttalt for
et par tusen år siden?
Hvordan forstås de, eller bør de forstås, og hvordan etterleves disse
utsagn i våre dager?
Kan utsagnene få utilsiktede konsekvenser og hva med ansvar?
1)»Å vende det andre kinnet til»
Det som står i Matteus 5:39 :»at om noen slår deg på ditt høyre
kinn, så skal du også vende det andre kinnet til»
var kanskje ikke i første rekke tilsiktet en fysisk handling, som lett
kan føre til provokasjon, forsvar og en ond sirkel med gjengjeldelse.
Utsagnet var kanskje heller ment som en metafor for en
fornærmelse eller en sarkasme som er sagt for å fremkalle en
reaksjon eller konfrontasjon. Noe vi ser tydeligere i våre dager med
ubegrenset adgang til sosiale medier.

Bror Øystein Sunde

«Øye for øye og tann for tann» gjelder ikke, men passivt å godta
slag, i en eller annen form, og lide uten å søke rettferdig beskyttelse,
kan få den som slår eller utøver handlingen til å tro at dette er OK –
siden det godtas av oss.
Dette kan oppmuntre til dårlige vaner, med eller uten onde
hensikter, og føre til trakassering og mobbing.
Tilsynelatende

onde

handlinger

kan

skyldes

villedning,

ubetenksomhet, manglende grensesetting m.m., men for eksempel
hatkriminalitet og brutalitet skal man ikke lide under, men anmelde
for å søke rettferdig beskyttelse, og forhindre lovløse tilstander.
Rettferdighet og likhet for alle under mottoet «være slik du vil at
andre skal være mot deg» bør føre til at den som begår urett ikke
skal gå fri, men ledes inn i riktig spor – noe som også vil være til
vedkommendes beste.

Brødre på kanotur
I år stod siste etappe langs Glomma fra Elverum til Kongsvinger på
programmet. Mandag 24 juli ble 6 mann, Dagfinn, Andreas, Erik,
Finn N., Børre og Edgar Snekkerhaugen, kjørt til Elverum av snille
hjelpere. Vi hadde lagt opp til 3 padledager med 2 overnattinger, og
Dagfinn hadde på forhånd funnet gode plasser og ordnet med
grunneierne. Derfor stakk vi innom plassene med ved på turen
oppover.

2)«Å ta alt opp i beste mening»
Det vil si at vi antar at noen handler i god tro, har gode hensikter,
men likevel kan handlingen bli feil eller utilsiktet.
Dette bør påpekes og utøver konfronteres med, og ikke uten videre
tillegges negative eller onde hensikter. Vi må altså skille mellom
handling og person, og ikke angripe personen, men handlingen –
selv om hensikten bak handlingen for oss kan se ond ut eller tyde på
vrangvilje. Det er jo handlingen vi ser.
Går vi til personangrep vil denne anta at våre hensikter er negative.
Det er forskjell på å anta at noen handler i god tro og det å overse
negative handlinger.
Krav til rettferdighet og likhet for alle krever at handlingen må
oppleves riktig både for utøver og mottaker/betrakter.
En problematisk eller ufin handling kan skyldes ren misforståelse,
uforstand, usikkerhet og verken ondskap eller vrangvilje – og den
bør påpekes med raushet på en rimelig og balansert måte.
Å ta alt opp i beste mening, uten kritisk vurdering, kan bære galt av
sted både for den som utøver handlingen og for den som mottar og
tolker denne.
Finn Krog

Glomma renner jo stille og trygt gjennom Solør, været var bra og
padlingen gikk fint. Ved Skjefstadfoss, Braskereidsfoss og Eidsfoss

måtte vi selvfølgelig i land og bære og trille forbi. Første leirplass
var nedenfor Våler sentrum, en privat fint tilrettelagt plass med
gapahuk, ildsted, bord og søppeldunk. Med ankerdram, god mat og
mange gode sanne historier ble det en hyggelig kveld. Om morgen
så vi at elva hadde steget minst 50 cm i løpet av natta og takket han
som sa vi burde dra kanoene godt opp på land kvelden før.

reprise på historier. Dag 3 ble spennende med passering av
Norsfossen. Fossen er tredelt og vi gikk på land med kanoene i
lange tau. Det gikk fint og nedenfor fossen ble vi invitert på nykokt
kaffe av John Arne Holtet på Fjøser gård. På siste strekningen var
Gjølstadfoss en utfordring, men vi padlet forsiktig langs østre bredd
og kunne senere gå tørre og fornøyde i land ved Møllesteinene i
Kongsvinger. Her ble vi blant andre tatt imot av bror Arild
Skjefstadmoen.
Nok en fin tur med mange naturopplevelser og godt kameratskap
var i mål.
Børre

Dag 2 gikk i fint vær nedover til Opakersund på Grue Vestside. Her
visste jeg hvem som bodde på gårdene og det var artig å se
landskapet fra elva. Siden Glomma er så fin ei elv er det både
overraskende og trist at nesten ingen har laget til plasser med
brygge, båt osv. Det ble nok en kveld med ankerdram, god mat og

Turforslag: Naturstien Vardåsen-Bogerfløyta
Fra Vardåsen og parkeringsplassen foran Vardefortet er det satt opp
ei info tavle for naturstien: Vardåsen – Bogerfølyta- Vardåsen som
er ca. 5,5 km lang. Hensikten med denne naturstien er å gi et tilbud
til turfolk, familier, skoleklasser, der er satt opp ca 35 oppslagstavler
og det er mulighet for kafferast ved utsatte bord med benker på 3
steder.

Naturstien ble første gang anlagt i 1976 og oppgradert i 1993 og
2016. I 2016 var bror Dagfinn Stangnes en av initiativtakerne til
oppgraderingen. Mer om dette kan du lese om her.
Fra parkeringsplassen ved Vardefortet og info tavla føler du
Rettetveien i ca. 100 m før en tar av til høyre, stien er godt merket
og skiltet. På flere steder er det fin utsikt hvor en får god oversikt
over nærområdene til Kongsvinger. Stopp opp ved første bålplass
og sittemuligheter, her finner du også et snitt av ei meget gammel
furu, tell årringene og se hvor gammel denne furua ble. Ved
Utsikten er det satt opp info-tavla hvor du får noen opplysninger,
her er fin utsikt nordover til Brandval og du kan om du har lyst
stemme i med Brandvalsangen. Stien går videre om Trettbråten, en
nedlagt husmanns-plass, i Vinger bygdebok nevnes plassen første
gang i 1757. I 1857 var det på Trettbråten 1 hest, 3 kyr, 1 kalv, 4
sauer og 1 gris. Siste bruker på Trettbråten var Hans Martinsen
Trettbråten 1831 – 1889.
Noe lengre fremme kommer du til ei oppslagstavle med et maleri av
Bjørn Herlyng, hvor du får et overblikk hvordan det så ut i 1976 på
dette stedet. Ved Bogerfløyta er det bålplass og 2 bord med benker
hvor du kan slappe med medbrakt niste og en kaffekopp, nyte
stillheten og høre på fuglesangen.
Til Bogerfløyta er det ca 2,5 – 3 km fra Vardåsen. Turen tilbake til
Vardåsen følger noe av den samme stien frem til Trettbråten, fra
Trettbråten følger du Rettrettveien opp til Vardåsen.
Det er nok ikke den rette årstiden nå på vinteren å gå denne turen,
men det er virkelig noe å se fremtid når snøen er smeltet.
God tur!
Per Svestad
Jeg utfordrer bror Hans Petter Børrud.

Ønskediktet

Kort eller kontanter?

På oppfordring fra Jan Mellem kommer mitt bidrag til ønskediktet i
denne utgaven av Gyldenposten.

Det er en del 10-tusen kroner som årlig går igjennom kassa til
Privatnemda. Mye blir nå betalt med kort etter at iZetle ble tatt i
bruk, men Privatnemda oppfordrer flest mulig av brødrene til å dra
kortet når dere skal betale for god mat og drikke!

I skogen
Grønn og fin i all sin prakt
skogen står der i sin drakt
Stubbe, stein og mosedott.
Bær og sopp vi plukker opp
Lyng og løv det tar me med
Pynter hus og gjør det pent.
Vinterkledd og ren
Snøen dekker den så pen
Jeger,n kommer med sin bue.
Skyter haren midt i hue
Hagla tok han også frem
Gaupa står der nå i spenn.
Skogen fanger, skogen gir
mangfold rundt om hver en sti
Rype, rev og harespor.
Leder jeger,n dit dem bor
Og når jeger,n kommer frem
Fest for venner i hans hjem.
Av Marit Irene Jensen
Jeg utfordrer bror Håvard Søgård
Espen Moe

Tanker om mellommenneskelige relasjoner og
vennskap
Dette var et innlegg som Arild Bråten hadde under Etisk post på
logemøte den 2. oktober.

Etisk post 2. november
Innlegg under er fra Etisk post på logemøte den 2. november ved
Kåre Rogne.
I Odd Fellow møtes alle med orda «en fremmed er kommet her inn.
Grip han». Dette er starten på ei vandring fra eit punkt der man
nesten berre har eit flyktig kjennskap til vår nye bror. Gjennom
vandringa vert man gjort kjent med dei verdiar Odd Fellow
representerer, ein prosess som ikkje berre skjer inntil man har fått
den «høye sannhets grad», det er ei evigvarende reise som handler
om å gje vidare og støtte opp om dei verdier som er til nytte for
logens beste.
Det er bodskapen som desse verdiane basert på som skaper eit
fellesskap. Sentralt står verdien om å gjere mot andre det man vil at
andre skal gjere mot seg. Det er dette som får brødre til å møte opp
på møte etter møte nettopp for å føle den fristunden eller timeout`en fra livet der ute. På denne måten skaper vi eit mini-samfunn
basert på sunne verdiar som fører til harmoni også ute i samfunnet.
Slik vil ein Odd Fellow kunne være ein fanebærar for sunne verdiar
i logen og for samfunnet for øvrig.
Dette var litt om verdier i Ordenen generelt.
Men kva har dette å seie for kvar enkelt av oss som Ordens brødre?
For ca eit år sidan fekk eg i leir 25 Glomma høyre eit foredrag av
Kai-Haftor Olsen frå Loge 92 Romerike. Det gjorde så sterkt
inntrykk på meg at eg har lyst å framføre det her i kveld. Eg har fått
lov til å tilpasse deler av dette til logen, og sågar framføre det på
nynorsk. Og da blir det slik:
Her står eg, Kåre Rogne, ein Odd Fellow, men ikkje berre det. En
stolt Odd Fellow. Eg er stolt fordi eg er ein del av eit broderskap,
som let meg ta del i verdiar og gode opplevingar.
Det vert stadig opna nye bokser inne i hovudet mitt, der de, ein etter
ein, tek plass etter kvart som vi blir kjent med kvarandre. Sjølv om

vi er svært forskjellige, så har vi nokre fellesfaktorar som er viktige
nok til å bringe oss nærmare kvarandre.
Eg har ofte stilt meg spørsmål om kvifor eg gidder å møte i logen.
Kunne eg ikkje brukt disse mandagene i månaden til andre ting.
Svara har tidvis variert, men eg har komme til ein konklusjon: Nei,
eg ynskjer ikkje å bruke desse kveldene til noko anna enn til å gå i
logen. Den betyr faktisk så mykje for meg.
Eit anna spørsmål som dukker opp, er: Betyr det i det hele tatt noko
for logen om eg møter eller ei? Eg håper at det betyr noko for alle
dere brødre at eg kjem på møtene. Ikkje fordi eg er ein viktig
person, men fordi eg er en del av heilheita.
Eg har så mange ganger vore på søken etter kombinasjon av ro,
samhald, tryggleik og gode holdningar. I logen har eg i stor grad
funne dette.
Dessverre opplever eg til stadighet at ganske nærstående brødre, i
forskjellige foraer, baksnakker og snakker nedsettende om andre
brødre. Det er skuffande. Dette er malurten i mitt beger. Å klatre
på andre for å hevde seg sjølv, er ikkje god etikk. Hugs å
framsnakke framfor å baksnakke.
Som ei føring tilet meg å omskrive ei kjent setning: « Snakk om
andre som du vil at andre skal snakke om deg.
Det som skaper en god følelse inni meg enten under eller etter eit
logemøte, er ofte enkeltpersoners handling og væremåte. Dei gir
meg den gode følelsen av å være inkludert. Den gode følelsen av å
være ein del av eit større fellesskap, der vi alle ynskjer å være
vennlege og gode, i tråd med det ordenen lærer oss.
Eg er overbevist om at logen er viktig for mange. Logemøtene har
ein klar misjon. Budskap skal kommuniseres. Ordenens verdier, og
samværet mellom brødrene, appellerer til så mange av oss, at vi

velger å møte opp.
Nokon hevder at det er fellesskaps følelsen som bærer logen, ikkje
nødvendigvis Ordenens ord. For meg er det begge deler.
Takk til deg, kjære logebror. Takk for at du behandler meg som din
venn.
Når eg vert møtt med eit varmt håndtykk og « god kveld «, så betyr
det at ein bror virkelig ynskjer meg ein god kveld. Eg velger å tru
at dette ikkje kun er tomme ord
Logens tre kraftfulle ord; Vennskap, Kjærlighet og Sannhet – kan
stå som fellesnevner for den tiden vi nærmer oss med stormskritt,
nemmeleg jule og nyttårshøgtida
Tida da vi skal gi av godhet i form av små handlinger og ytelser for
å glede andre. Nokon bidrar til å gjere jula betre for heimlause,
andre gir penger til Frelsersarmeens julegryte.
Pengeforbruket til gaver er en god indikator for kor mykje vi
ynskjer å skjenke av godheita vår. Det er enklere å gi noko
materielt, enn å gripe djupt i sjela og gje av seg sjølv.
Som grunnlaget for sjølve advent og julehøgtida er Trua sentral.
Tru har starta kriger, tru har splittet og splitter fortsatt folk. Trua er
så kraftfull at mennesker vert dømt fordi dei ikkje trur, trur for lite,
eller trur for mykje. Dette vert så feil. Trua er meint til å skape
sjelefred, innby til toleranse og forsoning.
Trua er livets plattform.
Nyttår er eit typisk tidspunkt når håpet vert tent – håp om ein
sunnare livsførsel, håp om å besøke dei gamle foreldrene oftare, håp
om å være meir tilgjengelig for familien etc
Håpet er ei avgjerande forutsetning for å ha eit godt liv. Håp tenner
forventningane og gjer livsbetingelsane. Den som er sjuk, håpar på
å verte frisk, Den som slit med rus, håpar på å legge dette bak seg.

Mennesker i nød håpar på betre kår. Håp er derfor optimisme.
Barmhjertighet er et vanskligere ord. Det er vanskelig fordi det
rommer så mykje. Nåde, miskunhet, og overberenhet. Mens tru og
håp er mentale ytelser, så er barmhjertighet meir handling – yte
omsorg for dine medmennesker uten å forvente å få noko igjen for
det.
Ha ei ærlig holdning til å gi godhet. En ærlig holdning til å betre
andre menneskers kvardag. Ei ærleg holdning til å ville forstå
andre, hjelpe andre og å gje av seg sjølv for å oppnå dette.
Barmhjertigheten viser kva for menneske du er.
Huks dette: «Ikkje kun i tanker, men også i handling»
Dette var Kai-Haftor Olsen`s ord til os om korleis vi bør søkje å
opptre som ordensbrødre.
Takk for meg!
Kåre Rogne

Seniorklubbens julemøte
Seniorklubbes julemøte ble avviklet tirsdag 12. desember med 52
brødre til stede, over 80 % fremmøte.
Br. Kasserer førte alle opp i logesalen til en enkel seremoni ledet av
br formann Arvid Solberg. Br Finn Krog hadde for anledningen
inntatt Kappelanes plass og leste juleevangeliet. I lobbyen ble vi så
servert ett glass bubblevann før vi ble servert julemat av høy
kvalitet i spisesalen. OM Per Backer i loge nr. 67 Castrum holdt en
fin festtale, mens OM Roar Gusterudmoen hilste fra sin loge nr. 122
Gyldenborg før DSS Knut Østbøll takket for et utmerket måltid.
En stor takk til kjøkkenkomiteen med Br Tor Schøyen i spissen og
styret som gjorde dette til en fin kveld.
Hilsen et fornøgd Seniorklubbmedlem
Erik

Meny våren 2018
08.januar: Smørbrød
22 januar: Rakfisk v/ Per Olaf Nordli
27.januar (nyttårsfest): Hovedrett er kalkunfilet med fløtesaus,
mandelpoteter og rosenkål. Forrett og dessert er ikke bestemt.
05.februar: Smørbrød
19.februar: Hjemmelagd blomkål- eller ertersuppe med
hjemmelagd brød
5.mars: Bacalao v/ Arild Sjefstadmoen, Finn Nilsen og Terje Olav
Rundtom
19.mars: Røkt svinekam med surkål
09.april: Lammesteik med fløtepoteter og grønsaker
23.april: Lasagne med salat og baguetter
07.mai: Skinkesteik med grønsaker
28.mai: Spekemat

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

