Gyldenposten
Organ for nr. 122 Gyldenborg.

Vennskap

Kjærlighet

Nr. 1 2018 årgang 18.

Sannhet

Leder i Gyldenposten
Kjære Brødre
Vi har nettopp lagt et vellykket OL bak oss. Norge ble beste nasjon
og med litt flaks kunne det blitt flere medaljer i enkelte grener. I
skrivende stund er regjeringen samlet i Hurdal for å sette opp et nytt
budsjett. Norsk økonomi er friskmeldt og utsiktene for de nærmeste
årene er gode. Mange har nok store forventninger til vårens
lønnsoppgjør. Men vi blir ikke lykkelige av bedre velstand alene. Vi
må fylle dagene våre med positive ting, og her kan f.eks. vårt
medlemskap i Odd Fellow hjelpe oss. På logemøtene kan vi senke
skuldrene, få input med etisk innhold og gode samtaler med gode
venner. Følelsen av å være med i et fellesskap er sterk, og i tunge
stunder som ved sykdom, er det godt å erfare at man ikke står alene.
Jeg tror mange av brødrene verdsetter dette meget høyt. Gjennom
året tar logen en del tid, men jeg mener det er en god investering. Et
hyppig fremmøte gir oss mye tilbake.
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 19. mars.

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

Nytt fra sekretæren
Vi gratulerer
Bjørn Hagerud

Innvielse 04.12.17

Kjell Arne Bukaasen
Roger Jacobsen

75 år 12.12.17
60 år 25.12.17

Overmester har ordet
Kjære Brødre
I forrige utgivelse av Gyldenposten hadde jeg et
avsnitt om manglende rekruttering av medlemmer, da
vi ikke hadde noen gjester til Venneaften den 2.
oktober 2017. Jeg kom da med en oppfordring om at
vi alle måtte ta tak i dette for å sikre Logens fremtid.
Det gledet derfor enormt da vi på Venneaften den 19.
februar hadde 3 gjester til stede.
Selv om jeg personlig ikke er helt fornøyd med innholdet i
«ritualet» oppe i logesalen, synes jeg at vi totalt sett fikk til et godt
møte. Ettermøtet inkludert. I skrivende stund har vi fått inn søknad
om medlemskap fra 2 av gjestene, og fristen for innlevering er ikke
utløpt, så vi håper at også den tredje gjesten kommer med sin
søknad. Dette er veldig bra og jeg håper at alle allerede nå begynner
å tenke på nye gjester til Venneaften til høsten.
Siden forrige nummer av Gyldenposten er det blitt avholdt 6
logemøter med forskjellig innhold. Julemøtet er alltid et godt møte
som setter oss alle i god julestemning. Det som manglet denne
gangen var Luciaspillet, men det får vi neste gang da vi og Loge 67
Castrum har dette annet hvert år. Det første møtet i året er alltid
Nyttårsloge, denne gang uten ledsager. Dette er et møte som, litt
overraskende, alltid er dårlig besøkt. Vet ikke hvorfor, for jeg synes
ritualet og innholdet i møtet har mye godt i seg og gir en god
stemning.
Utover dette har vi hatt 4 arbeidsmøter med ulikt innhold. Som
tidligere nevnt hadde vi Venneaften etter ordinært logemøte den 19.
februar. Den 5.februar hadde vi rapport fra nevnder, regnskap 2017
og budsjett 2018 til behandling. I tillegg hadde vi etisk post ved
bror EKS OM Finn Krog med tittelen: Kunsten å forholde seg til de

som er syke. Et foredrag som absolutt var verdt å høre på og som ga
rom for ettertanke. Møtet den 22. januar var et arbeidsmøte med
minnemarkering av Thomas Wildey`s fødselsdag. I møte den 5.
mars hadde vi besøk av DSS Knut Østbøll med instruksjon i
logesalen.
Vi får en spennende tid i logesammenheng utover våren. Møtene
våre vil inneholde forfremmelse til DGVG, tildeling av 25 års
Veteranjuvel og innvielse. Ved tildelingen av Veteranjuvel får vi
besøk fra Loge 67 Castrum, og når de har tildeling av 40 års
Veteranjuvel er vi invitert til dem. I tillegg til dette har vi også
arbeidsmøter hvor vi prøver å få til godt innhold som gjør at det blir
interessant å komme til møtene. Så kjære brødre, håper jeg at vi
lykkes med dette slik at dere synes det er verdt å møte opp.
Gjentagelse til det kjedsommelige så blir det alltid best møter når
det er godt fremmøte. Det håper vi det også blir utover våren.
Så vil jeg benytte anledningen til å gratulere fungerende Eks OM
Erik Haug med Storlogegraden som han ble tildelt i Oslo den 9.
februar. Vil også gratulere bror SKM Terje Olav Rundtom med
Patriarkgraden i Leir 25 Glomma hvor han ble innviet på Strømmen
den 21. februar.
Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.
OM Roar Gusterudmoen

Undermester har ordet
Kjære Brødre
Det første logeåret for dette embedskollegiet nærmer
seg raskt slutten. Det er i skrivende stund kun fem
Logemøter igjen på denne siden av sommeren. I
følge kalenderen så er det snart vår, men snøen ligger
foreløpig bortimot meterdyp på jordene. Det er en
stund siden sist vi hadde en så snørik vinter.
Selv om det selvsagt er en del forberedelser og ting som skal ordnes
i forbindelse Logemøtene, så har jeg så langt ikke angret på at jeg sa
ja til å være Logens Undermester. Det er helt klart at når man har en
eller annen rolle i Logesalen, så blir møtene enda mer interessante
enn om man bare er tilskuer til det som foregår. Så derfor er mitt råd
til Brødre som blir spurt om å ta en stol eller være med på et
gradsspill: Svar ja!
Når det gjelder ettermøtene, så har vi så langt i 2018 hatt 2 foredrag
og en quizkveld. Sistnevnte hadde vi i forbindelse med venneaften
den 19.februar. Det første foredraget hadde vi den 22.januar, og da
hadde vi besøk av Tor Håby som har skrevet en bok som heter
``Finnskogen – fra Russisk revolusjon til kald krig ``. Han har reist
rundt på Finnskogen i mange år for å intervjue folk og samle stoff
til noe som etter hvert blir flere bøker om temaet. Selv om han ikke
røpet noe særlig av innholdet i boka, så kom han med mange
interessante opplysninger om ting som har foregått og fortsatt
foregår i grenseområdene.
Det andre foredraget hadde vi på møtet den 5.mars. Da hadde vi
besøk av tidligere politimann Knut Holen, som bl.a. i en periode har
vært sjef for den korrupsjonsdømte politimannen Eirik Jensen. Han
hadde mye interessant å fortelle om; både når det gjaldt Eirik
Jensen, men også en del hendelser fra sitt eget yrkesliv. Han hadde
også en del betraktninger om dagens organisering av politiet, som

han ikke var helt enig i.
På to av Brodermåltidene etter nyttår, så har vi fått servert mat som
egne brødre har laget. Den 22. januar fikk vi servert rakfisk av Bror
Per Olaf Nordli, og den 5. mars hadde Brødrene Arild
Skjefstadmoen og Terje Olav Rundtom brukt det meste av dagen på
kjøkkenet for å kunne servere oss Bacalao til Brodermåltidet. En
stor takk til dere alle tre, som er villige til å bruke det meste av
mandagen for at vi andre skal kunne nyte et festmåltid på kvelden.
Jeg vil så benytte anledningen til å ønske alle Brødrene en riktig
god påske, og håper at jeg treffer samtlige av dere på et Logemøte i
løpet av våren.
I vennskap Kjærlighet og Sannhet
UM Jens Erik Onsrud

Fungerende eks OM har ordet
Kjære brødre
Hvilken vei går samfunnet vårt? Hvor blir det av
fellesskapet og foreningslivet? Ønsker vi et kaldere
samfunn? Det å stikke innom noen venner en kveld
for å prate litt skjer skjeldre og skjeldrene. Vi må
høytidlig invitere i god tid. På årsmøtet i vellet vårt
sist uke møtte 3 av over 200 medlemmer/beboere.
Sommerfesten vår er ikke arrangert på flere år pga. for liten
oppslutning, nyttårsfesten i januar hadde kun 12 påmeldte brødre og
fremmøteprosenten på logemøtene ligger nå under 50 %. Er
tidsklemma for stor eller har vi det best hjemme foran TV’n? Jeg
har ikke svaret, men syntes ”frikvelden” i logesalen gjør godt for
både sjel og sinn.
Velkommen til årets Vennelogetur til loge 70 Tyrgis Knutsson i

Mariestad 1-2. september, se mer info på de neste sidene.
Jeg ser frem til et godt fremmøte på vårens møter, god påmelding til
Mariestad og et varmere samfunn.
Ha en riktig fin påske!
Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet i sannhet.
fung. Eks OM Erik Haug

Storrepresentanten har ordet
Hei gode brødre
Frammøteprosenten på våre møter lå i 2017
på 46%, som er en liten nedgang fra året før.
Vi må alle møte så ofte vi kan, og gjennom
dette bidra til at frammøte på våre logemøter
igjen viser en stigende tendens.
Distriktsrådet behandlet i sitt siste møte (22.2.2018) rapporter fra
alle Storrepr. Frammøteprosenten i distriktets loger er som følger:







67 Castrum --------------40,5%
92 Romerike -------------45,9%
122 Gyldenborg –------- 46,0%
146 Raumar --------------50+ %
153 Olavskilden ---------55 %
156 Kongsleden ---------73,58%

Det er i en periode arbeidet med å etablere et regionalt NOFA i vårt Distrikt. Det er berammet et nytt møte i stiftelsesgruppen NOFA region Oslo,
Akershus og Kongsvinger tirsdag den 6 mars 2018. Det er også allerede

fastsatt dato for stiftelse som vil være lørdag den 13. oktober 2018 i Stortingsgaten 28.

NOFA-prosjektet «Den Gode Overmester», hvor undertegnede har
vært mentor for OM Per Kristian Backer i loge nr. 67 Castrum, ble
avsluttet med to dagers samling i Stortingsgt. 28 den 10. og 11.
mars 2018. Prosjektet ble evaluert som meget positivt.
Prosjektledelsen finn inn flere gode tilbakemeldinger både i forhold
til hva som var bra i prosjektet, og forhold som burde
forandres/forbedres. Odd Fellow Akademiet har bestemt seg for å
kjøre prosjektet en gang til, for å få enda bedre og klarere signaler i
forhold til hvordan opplæring av UM/OM skal gjennomføres i
framtiden.
I år (2018) går inneværende Storlogeperioden ut. Den 8. t.o.m. 10.
juni 2018 skal Storlogemøte avholdes på Sundvolden Hotell.
Distriktsrådet behandlet den 20.12.2017 valg av delegater fra
Distrikt nr. 25 Kongsvinger og Romerike med følgende vedtak:
Følgende er valgt som representanter fra Distrikt 25 Kongsvinger og
Romerike:



Storrepr. Bjørn A. Johnsen, Leir 25 Glomma.
Storrepr. Svein Hanssen, Loge nr. 122 Gyldenborg

Som vararepresentant ble valgt:


Storrepr. Hans Jacob Jacobsen, Loge nr. 156 Kongsleden

Jeg ønsker alle brødrene et fortsatt fint og interessant logeår,
samtidig som påsken nærmer seg med raske skritt, så vil jeg ønske
alle sammen en riktig god påske.
I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Svein Hanssen
Storrepr.

EI av nye embedsmenn i vår venneloge
Torsdag den 8. februar 2018 ble nye embedsmenn i vår venneloge,
Loge nr. 70 Tyrgils Knutsson installert. Vi var 4 brødre fra vår loge
som overvar den høytidelige handlingen. OM Roar Gusterudmoen,
UM Jens Erik Onsrud, Fung. Eks. OM Erik Haug og Storrepr. Svein
Hanssen reiste kl. 10.00 fra Kongsvinger. Ved ankomsten hadde vi
et møte med ansvarlige brødre for vennelogetreffet i Mariestad den
1. og 2. sept. 2018. Kl. 19.00 ble vi ledsaget inn i logesalen, hvor
broder Vice Storsire Anders Eklind (bror i loge nr. 70 Tyrgils
Knutsson) ledet den flotte og høytidelige seremonien.
Sammen med sine Storembedsmenn, og med logens
Storrepresentant, som Stor Marsjall ble de nye embedsmennene
trygt ledsaget til sine nye plasser i logen.
Etter seremonien oppe i logesalen ble vi sammen med alle brødrene
invitert inn i spisesalen til et flott brodermåltid. Her var det taler fra
flere, hvorav vi nevner spesielt Bror OM Anders Backlund, OM
Roar Gusterudmoen og Vice Storsire Anders Eklind.
Etter en god natts søvn på Hotell Aqva var vi tilbake på
Kongsvinger fredag kl. 14.30.
Noen bilder fra besøket:
Valgte embedsmenn, sammen med
Vice Storsire

Storembedsmennene

Anderes Backlund

Vennelogetreff
1-2. september 2018 i Mariestad
Lørdag den 1. september 2018 arrangerer loge 70 Tyrgils Knutsson
og loge 122 Gyldenborg vennelogetreff i Mariestad for brødre og
ledsagere.
Loge 122 Gyldenborg har startet med planleggingen av dette
vennelogetreffet. Vi har foreløpig planlagt fellestransport med buss
og booket hotellovernatting for oss. Det er derfor viktig at
vennelogekomiteen får en ca.- oversikt over deltakelsen her fra
Kongsvinger.
Foreløpig pris er beregnet til ca. kr 700,- pr person.
Foreløpig påmelding kan også skje på e-post: er.haug@online.no
Kongsvinger 5. mars 2018

Anders Eklind

Med broderlig hilsen
I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

for VENNELOGEKOMITEEN

Turforslag
Tur på Trandemskogen
Kjør til Magnor skole. Ta veien mot Leirsjøen. Kjør 1-2 kilometer.
Rett etter bru nummer to går det en veg til høyre opp en bratt bakke.
Kjør denne vegen 4 – 5 kilometer til du kommer til en gapahuk.
Her starter og slutter turen. Det er ved, grill, redskap og utedo ved
gapahuken. Parker bilen og gå grusvegen vestover oppoverbakke
omtrent en kilometer. Da kommer du til en merket sti kalt Setervegen. Se skilt. Denne er godt merket med firkantfliser med rødt merke på. Gå sørover. Etter en stund passerer du Kroktjernet. Her er det
rasteplass nede ved tjernet.
Videre kommer du til Hetfjellet 301 moh. Sagnet sier at det skal
være nedgravd en sølvskatt her. En ting er sikkert. Du finner et bord
med krakker der du kan hvile litt. Skriv gjerne navnet ditt i boka
som du finner i ei kasse like ved stien.
Turen går videre mot Vesleholmsjøen der det er fint å ta en rast ved
bålplassen. Deretter går turen rett østover. Følg blåmerket løype.
Etter to kilometer kommer du til bilvegen som fører deg til gapahuken du startet ved. På vegen dit passerer du den gamle boplassen
Grua. Her er skiltet borte, men det vil bli satt opp nytt til våren. Noen hundre meter lengre bort ligger gruvene på Trandemskogen på
høyre side av stien. Ei av gruvene ligger like ved den blåmerkede
stien. Derfra er det merket videre med røde/hvite band til de andre
gruvene. Her var det gruvedrift fra slutten av 1600-tallet og utover.

Gruvehull fylt med vann
Tilbake på den blåmerkede stien går du videre nedover. Du passerer
Øvre Nysetra på venstre side. Her ser du bare steingjerdet fra stien.
Hustomta ligger hundre meter unna. Lengre ned mot bilvegen passerer du Nedre Nysetra. Her ser du grunnmuren like ved stien, i et
stikryss. Nå følger du bare den blåmerkede stien helt ned til grusvegen der du tar til venstre mot gapahuken og bilen. Hundre meter før
du kommer til gapahuken finner du Kabbeteigen, en nedlagt husmannsplass, oppe på en liten knaus. Da er du snart framme ved gapahuken etter å ha gått omtrent sju kilometer og kan grille om du
vil.

Jakthytta i Nysetra
God tur ønskes av Hans Petter Børrud!
Jeg utfordrer bror Bjørn Amundsen

Ønskediktet
På oppfordring fra bror Espen Moe kommer mitt bidrag til
ønskediktet i denne utgaven av Gyldenposten.

Håvar Søgård
Jeg utfordrer bror Geir Martin Pilskog

Litt byhistorie for oss som begynner å bli
voksne
Du er fra Kongsvinger - og begynner å bli gammel når/hvis:
• Du er født på Røde Kors-huset.
• Godteri var å kjøpe frøloff på Kringla og spise det som var
innenfor skorpa.
• Det var normalt å møte politiet på fotpatrulje i byen.
• Brannbilen var en ærverdig åpen Mercedes som hadde garasje på
Sing-Sing.
• Sykehuset var på Skarnes.
• Skriverskogen var skog, og Lia var jorder og ikke boligfelt.
• Markensplassen og tennisbanen lå der Kongssenteret er i dag.
• Idrettsplassen lå på Winsnesløkka.
• Det var badeplass ved Glomma nedenfor Kongssenteret og
Sentrum Videregående skole.
• Du vet hva forkortelsen KKHA stod for.
• Kirketorget ikke var asfaltert, og ble brukt av biltilsynet når
bilenes bremser skulle testes.
• Det var revefarm på Tråstad der Solvegen er i dag.
• Det å se hest med vogn i byens gater ikke var oppsiktsvekkende.
• Cirkusdyrene kom med tog og gikk i gatene fra stasjonen til
markensplassen.
• Det var trapp og servering på hjørnet av Byparken ut mot krysset
Storgata / Parkveien.
• Det var dans i Byparken hver onsdag og helg, selvfølgelig med
servering der også.
• Glommengata var full av forretninger og liv, helt fra brua og til
Sundehjørnet (oppkalt etter bestefaren til Øystein Sunde).
Ble funnet på Facebook og er skrevet av Geir Lysholm Dybvig i
2016
Erik Haug

Gamle bilder fra Kongsvinger
Widerøes fotoarkiv for perioden 1935-1980 er gjort tilgjengelig av
Nasjonalbiblioteket. Her er det blant annet over 2000 bilder fra
Kongsvinger. Du finner det ved å klikke her

Etisk post
Dette var et innlegg som Ex. OM Finn Krog hadde under Etisk post
på logemøte den 5. februar.
Vi har 4 Budord i Logen. Oppe i Logesalen sitter jeg ofte i møtene
og leser de opptegnede ordene, og repeterer disse for meg selv. Det
er spesielt 2 Budord jeg vil knytte noen tanker til. Vi pålegges «å
besøke de syke» og «hjelpe de trengende». Jeg er sikker på at vi alle
har vært på sykebesøk – hyggelige og positive, men også vanskelige
og vonde. Vi kan besøke og vi kan hjelpe, men ofte er ikke det
tilstrekkelig. Mange syke trenger både besøk og hjelp store deler av,
eller hele døgnet. Tenker spesielt på de som ligger syke hjemme. Vi
har heller ingen garanti for at vi ikke selv havner i en slik situasjon
en gang. Og her kommer de kommunale Hjemmetjenestene inn i
bildet. Vi hører ofte om og leser i mediene om «den ikke fungerende
Hjemmetjenesten». Siden jeg selv har hatt en søster som i mange,
mange år har vært 100% avhengig av denne tjenesten, så passet et
innlegg i Aftenposten for en tid siden om dette emnet nettopp med
mine egne erfaringer fra Hjemmetjenesten i Alna Bydel, Oslo.
Innlegger har tittelen: «En helt hverdagslig sensasjon» skrevet av
Halvor Hegtun. Jeg vil lese opp mesteparten av innlegget, og jeg
kan bekrefte mye av innholdet. «De bare går og går, alle disse små
elbilene med kommunevåpen på døren. Nesten lydløst tar de seg
rundt, fra tidlig til sent, så alminnelige og hverdagslige at
naboskapet knapt enser dem. Ut av bilene stiger kvinner og menn
fra alle lands- og verdensdeler. Noen er veldig unge. Andre er

modne, myndige typer på vei mot AFP-alder og vel så det. De har
nøkler til husene der de kommer. Så låser de seg inn, roper Hallo,
går raskt og effektivt i gang med det de skal.

vellykte besøk i norske hjem. Hjelper, lindrer, oppmuntrer, gjør det
mulig å videreføre et liv. Man blir ydmyk av å oppleve det på nært
hold»

Passer på at fru Havrefjord får tatt blodtrykksmedisinen sin. Putter
en Fjordlandkylling med ris og sursøt saus inn i mikrobølgeovnen til Pedersen.
Drar en kam gjennom det tørre, tynne håret til oldemor Haug.
Trekker støttestrømpene oppover de hovne anklene til Gundersen.
Veksler noen løse replikker om vær og vind med fru Krøll. I noen
hus er det mer omfattende hjelp som må til, Kroppsvask. Bleieskift.
Mating med sonde. Nøye beregnet medisinering mot smerter. Det er
ikke gitt at alle disse møtene og inngrepene i det mest private skal
gå bra, de hjelpetrengende er oppvokst i en annen og mer bluferdig
tid – men det går. Etterpå smetter pleieren ut av huset med et
vennlig «ha det bra», jeg må videre, men en av oss er her snart
igjen.

Vi Brødre kan etterleve Budordene og Formålsparagrafen om «at
ord ikke er nok» - men de syke er avhengig av de regelmessige
besøk av Hjemmetjenestens trofaste ansatte – de som min søster
kalte «mine engler».

Historien bak AL1843-steinen på Røyskjølen
I 2016 var det en kar som spurte meg om jeg ville bli med han å lete
etter steinen til Anne Lindkjølen. Det sa jeg ja til. Han hadde selv
vært med og jaktet elg i området i mange år og visste vel hvor steinen skulle ligge, men hadde ikke funnet den de to siste årene.

Det hender at det står om disse hjemmetjenestene i avisene. Det
skjer når en Trygghetsalarm ikke har virket, når en pleier kom for
sent, eller når en 93-åring har fått besøk av 21 forskjellige hjelpere i
løpet av en uke – og synes det blir for vanskelig å lære hver og en
av dem å kjenne. Men det står ikke i avisen at fru Nilsen i går ble
forsiktig snudd fire ganger i sengen for å forebygge liggesår. Det
står ikke at Pedersen var blitt kvikkere til beins og hadde merkbart
bedre appetitt på torsdag enn på onsdag. Sånne nyheter når ikke opp
i konkurransen med siste tweet fra Trump, dessuten kan noen få seg
til å hevde at gode hjemmetjenester er en selvfølge, særlig i rike
kommuner med betryggende skatteinngang.
Men der jo ingen selvfølge i det hele tatt. Det er et eventyr, en stille
og saktegående sensasjon, utspilt rett foran våre neser: Kompetente,
effektive, samvittighetsfulle, blide og ukorrupte medarbeidere på
fastlønn fra offentlig sektor drar på tusener og atter tusener av

I fjor var tiden kommet for å finne denne steinen. Dessverre hadde
kjentmannen ødelagt seg i en fotballkamp og kunne ikke være med.

Ei gruppa på ni karer satte i gang å lete på en av våre onsdagsturer.
Gjennom skriftlige opplysninger hadde vi fått vite omtrent hvor
denne steinen skulle ligge så vi regnet vel med at det skulle være en
lett sak å finne den. Vi lette over et stort område et par timer og fant
mange store steiner, men ikke den riktige. Matpause måtte vi ha, og
så satte vi i gang igjen. Skuffelsen var til å ta og føle på da vi la i
vei på hjemturen uten å ha funnet det vi lette etter.
Onsdagen etter var vi fem karer som lette i samme område. Resultatet ble ikke noe bedre. Mange enkeltpersoner lette utover sommeren
uten positivt resultat. På en av turene tok jeg bilder av en stein jeg
mistenkte kunne være den vi lette etter. Sammenlignet med bildet
fra 1998 og bestemte jeg meg for gå tilbake dit. Jeg renset steinen
godt og fant fordypningene som i 1998 var malt med svart maling.
Endelig! Tegnene på steinen er i dag frisket opp med svart emaljemaling og veien dit er merket med blått fra toppen av Røyskjølen.

Letemannskapene tar spisepause på toppen av Røyskjølen.

Historien bak:
Mellom 1830 – 1840 gikk Anne Lindkjølen til brukspatron L. A.
Groth på Adolfsfors for å underhandle om kjøp av Lindkjølen med
en del skog til. Groth forlangte imidlertid for høy pris og Anne gikk
misfornøyd heimover. På vegen gikk hun dog og grundet på om hun
likevel ikke kunne få i stand handelen. Da hun kom heim, samlet
hun mange karer og fikk dem til å sette opp en slags lav skigard,
«bare hank og staur» som nesten var 1/4 av Leirsjøskogen.
Mennene holdt på i tre dager med denne «hankinga». Mens
gjerdinga stod på, sendte Anne sønnen Ole til brukspatron Groth for
å underhandle på nytt om kjøp av Lindkjølen. Ole fikk beskjed om å
dra handelen i langdrag og ikke avslutte den før en bestemt dag og
klokkeslett. Ole gikk fram etter moras oppskrift og ble til slutt enig
med Groth. Kontrakten ble underskrevet og Ole kjøpte Lindkjølen
med alt innafor «hank og staur»......
Da det seinere ble oppdaget på Adolfsfors hva slags gjerde Anne
hadde satt opp, og hvor mye det egentlig var av skogen, ble brukspatronen rasende, men da var det for seint. Anne fikk på denne måten kjøpt ca. 750 mål.
Anne Lindkjølen var født 1760 og døde 19.12.1844 så hun var godt
voksen da handelen ble foretatt.
Du kan lese mer om dette i Eidskog bygdebok IV s. 495. Du finner
denne på nettet.
Hans Petter Børrud

Snømåking
Det har kommet mye snø i vinter, men inngangspartiet til
Festingsgata er alltid like fint måkt for snø, honør til vaktmesterne
våre! Husveggene derimot står mer på skakke.

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
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