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Nytt fra sekretæren

Kjære Brødre

Vi gratulerer
Hans Dyblie
Tor Einar Fodnes
Sten Morten Opseth

Innvielse 07.05.18
Innvielse 07.05.18
Innvielse 07.05.18

Roy Ero Mellembråten
Roy Ero Mellembråten

1. grad 19.03.18
2. grad 17.09.18

Svein Erik Børslungen
Bjørn Sørlien
Bjørn Thomassen

25-år veteranjuvel 09.04.18
25-år veteranjuvel 09.04.18
25-år veteranjuvel 09.04.18

Finn Hansen
Per Tor Svestad
Erik Haug
Jan Mellem
Tor Inge With
Egil Øiseth

70 år.
80 år.
70 år.
60 år.
50 år.
70 år.

Her kommer logeårets første utgave av Gyldenposten. Vi jobber
etter samme lest som før, og det er også de samme bidragsytere som
leverer sine innlegg. Det blir som regel informasjon om det som har
skjedd i og rundt vår loge siden sist. Jeg håper brødrene setter pris
på det, en repetisjon for de som har vært tilstede og nytt for de som
av en eller annen grunn ikke har møtt så ofte. Vi i redaksjonen tar
gjerne imot innlegg fra brødre som finner noe de vil dele med alle.
Høsten er for mange litt tung og trist. Kanskje det ikke er så lett å
dyrke sine hobbyer når det regner, blåser og er mørkt ute. Men
vennene er der hele året, så sitt ikke alene hjemme i lange kvelder.
Møt opp på våre logemøter hvor dere får en hyggelig tid sammen
med brødre. Kollegiet gjennomfører alltid et interessant program,
og på ettermøtet med brodermåltid er stemningen god.
Vel møtt!
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 15. oktober.
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Overmester har ordet
Kjære Brødre
Da har et nytt logeår startet og vi har store
forventninger til det kommende året. Etter en
strålende sommer med tropevarme regner jeg med at
de aller fleste nå er godt oppladet og rustet til høst og
mørkere kvelder hvor vi kan møtes i logen for å utbre
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.
Men et tema som vil være aktuelt i alle sammenhenger i vårt
logearbeid er rekruttering. Jeg skrev noen linjer om dette også i
forrige nummer av Gyldenposten. Det som gledet meg den gangen
var at vi hadde 3 gjester på Venneaften den 19. februar 2018, i
motsetning til at vi ikke hadde noen gjester på Venneaften høsten
2017. Det mest positive er at de 3 gjestene som deltok i februar ble
alle innviet den 7. mai 2018. En stor gratulasjon til brødrene Hans
Dyblie, Tor Einar Fodnes og Sten Morten Opseth med
Troskapsgraden. Må også benytte anledningen til å ønske bror
Reidar Bråthen hjertelig velkommen til Loge 122 Gyldenborg.
Det som bekymrer meg mest nå er at vi i skrivende stund ikke har
noen gjester til Venneaften den 1. oktober. Dette er noe vi må ta på
største alvor. I alle fall når vi ser dette i sammenheng med at vi har
fått 3 utmeldelser fra brødre som ikke får tiden til å strekke til for å
delta i vårt logearbeid.
Siden forrige nummer av Gyldenposten er det blitt avholdt 7
logemøter med forskjellig innhold, hvorav 3 møter har vært
arbeidsmøter. Mandag 19. mars hadde vi møte i Det Gode
Vennskaps Grad hvor bror Roy Ero Mellembråten fra vår loge og
Bjørn Johansen og Stefan Grønnerud fra Loge 67 Castrum ble
forfremmet til denne grad gjennom en stilfull seremoni. Mandag 9.
april fikk brødrene Svein Erik Børslungen, Bjørn Sørlien og Bjørn

Roar Thomassen sin velfortjente Veteranjuvel for 25 års trofast
medlemskap i ordenen. Denne vakre seremonien ble gjennomført av
Storrepresentant Svein Hanssen med god hjelp av Seremonimester
Egil Rymoen. Mandag 7. mai hadde vi innvielse av 3 brødre fra
egen loge, som er nevnt tidligere i dette innlegget, samt at vi hadde
gleden av å ha innvielse for bror Terje Arvid Sann fra Loge 156
Kongsleden. I vårt første møte denne høsten var det bror Øystein
Sunde som stod i fokus da han ble tildelt Organisttegnet for 25 års
trofast embete som organist. Dette er en stilfull seremoni som vår
Storrepresentant gjennomførte med stil, og som vi kanskje aldri vil
få oppleve igjen. Gratulerer så mye bror Øystein. I vårt andre møte
den 17. september ble bror Roy Ero Mellembråten forfremmet til
Den Edle Kjærlighets Grad og jeg vil med dette gratulere enda en
gang med forfremmelsen.
Ser vi utover høsten så har vi mye å glede oss til. Vi skal bl.a. ha
tildeling av 25 års Veteranjuveler med besøk fra Loge 156
Kongsleden, muligens besøk fra finske ordensbrødre i arbeidsmøtet
den 19. november og forhåpentlig vis innvielse i desember. Dette
avhenger, gode brødre, av at dere gjør en jobb for å få nye
medlemmer interesserte. Utover dette skal vi ha Etisk Post og
foredrag på ettermøtene.
Med dette vil jeg ønske alle embedsmenn og brødre en riktig
god høst og jeg ser fram til å møte dere i møtene utover høsten.
Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.
OM Roar Gusterudmoen

Undermester har ordet
Kjære Brødre
Nå er vi på nytt i god gang med et nytt Logeår. I
skrivende stund har vi allerede avviklet de to første
Logemøtene på dette embedskollegiets andre år.
I løpet av sommeren har det blitt bygget et nytt
handicaptilpasset toalett der det tidligere var toaletter
i gangen.
Her ble nedriving og bortkjøring av det gamle inventaret, samt
opprydding utført på dugnad av Brødrene Egil Øiseth og Einar
Hernes fra Loge 122 Gyldenborg.
I år var det også Gyldenborgs tur til å ha ansvaret for
hovedrengjøring av kjøkken, peisestue og toaletter. Vask av skap og
skuffer innvendig, ble utført på dugnad av Br. Terje Olav Rundtom
og undertegnede, mens rengjøring av det øvrige ble satt bort til
rengjøringsfirmaet Bramiljø. Kostnadene ved dette skal som
tidligere deles på alle fire Logene.
Når det gjelder privatnevnda, så fortsetter vi over samme lest som
tidligere. Det vil si at de fleste må stille i privatnevnda på ett eller to
møter i løpet av logeåret. Brødre som har passert 80 år får fritak,
mens de sist ankomne Brødrene blir tildelt litt oftere vakter fordi det
å delta i privatnevnda er gunstig for å bli kjent med andre Brødre og
for å bli raskere husvarme.
Dere som har møtt på et Logemøte i høst, har sikkert lagt merke til
at det har dukket opp en ny mann i baren. Br. Lars Gulbrandsen som
har vært baransvarlig og med det også har hatt regnskapet til
Privatnevnda i tre år, har bedt om avløsning. Jeg tok da en telefon til
en av våre aller nyeste Brødre, Tor Einar Fodnes, som bli innviet i
vår orden i mai 2018 og spurte om han kunne tenke seg å overta

denne jobben. Etter litt under ett sekunds betenkningstid så svarte
han ja, med den begrunnelsen at når han først hadde meldt seg inn i
noe, så skulle han da også involvere seg å møte så ofte han kunne.
Jeg vil da benytte anledningen til å takke Lars for innsatsen og også
ønske Tor Einar lykke til med jobben.
Som i tidligere innlegg, oppfordrer jeg også denne gang Brødrene
til å komme med forslag til ettermøtenevnda på aktiviteter på
ettermøtene. Det kan enten være noe dere selv kan bidra med, eller
at dere f. eks. kjenner til noen som kan komme og holde et foredrag
for oss. Temaet kan være nesten hva som helst som dere tror vil
fenge flest mulig.
Til slutt vil jeg få ønske alle Brødrene en god høst, og jeg håper at
jeg får se samtlige av dere på et Logemøte i løpet av høsten.
I vennskap Kjærlighet og Sannhet
UM Jens Erik Onsrud

Fungerende eks OM har ordet

Storrepresentanten har ordet

Kjære brødre
Velkommen tilbake til logehuset i Festningsgata 1
etter den beste sommeren i ”manns minne”. Selv
mange bønder i vårt distrikt har greid seg noenlunde
bra, selv om vi har sett litt av hvert på TV.
Høstterminen i år med partall er en hektisk tid for
Fung. XOM med nominasjon av nye embedsmenn.

Kjære brødre
Vel overstått sommer. Nå er vi i gang igjen etter en
velfortjent sommerferie. Dette ble en lang og god
sommer, hvor vi fikk tre måneder med
sydentemperaturer her i Norge. Vi hadde siste møtet
før sommeren den 28. mai.

Har du lyst til å gjøre en jobb for din loge, nøl ikke med å ta kontakt
med meg slik at vi finner en stol du har lyst til å bekle. Husk at du
vokser med oppgaven du får og tar med deg masse kunnskap videre
i livet etter en periode på en stol. Jeg har lyst til å fortelle følgende
historie: På siste ettermøte spurte jeg en bror om han hadde lyst på
en viktig stol i vår loge. Svaret kom meget raskt: NEI-NEI. Men
etter en ukes tid får jeg en interessant SMS: ”Etter å ha tenkt i
dager og netter sier jeg ja takk, dette har jeg lyst til å prøve”,
var den hyggelige beskjeden jeg fikk. Dette er en positiv innstilling
til vårt logearbeid vi setter pris på.

Her overvar vi tildelingen av en 40-års juvel, som ble tildelt bror
Thomas Tallhaug.

Ha en fortsatt fin høst!
Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet i sannhet.
Fung XOM

Erik Haug

I dagene 8. – 10. juni 2018 hadde Odd Fellow Ordenen sitt 24.
ordinære Storlogemøte. Her var Storlogens valgte og utnevnte
embedsmenn, alle DSS’ene (både fra Odd Fellow og Rebekkaene),
ledere av Storlogens nevnder, Ordenskanselliet, utenlandske
Storembedsmenn/Rådsembedsmenn – med Soveren Grand Master
John A Miller og Rebekah Assembly President Linda Thompson i
spissen, Norske gjester samt valgte delegater fra Distriktene. Til
sammen var det det 102 stemmeberettigede tilstede. Undertegnede
var valgt som delegat fra Distrikt 25 Kongsvinger og Romerike,
sammen med Storrepr. Bjørn A. Johnsen fra Leir nr. 25 Glomma.
Det å få oppleve å vare med på et slikt arrangement var virkelig en
opplevelse. Det ble noen hektiske dager, hvor arrangementet vekslet
fra formelle rituelle handlinger, hvor galla var antrekket, til rene
forhandlinger, hvor mørk dress var antrekket. Vi skiftet mellom
disse antrekkene en gang hver dag i et tettpakket program. Kort
oppsummert besto programmene disse tre dagene av:




Innvielse av logesal
Rituell åpning av Storlogemøtet
Forhandlinger





Middag/Bankett
Konsert
Rituell avslutning og installasjon av nye Storembedsmenn




Nedenfor skal jeg nevne noen av de viktigste endringene som ble
vedtatt:
 Storlogen vil heretter fakturere logene kun en gang per år.
 Ved gradsforfremmelse er avstemmingen i logesalen fjernet.
 Prortokoller fra logemøtene skal publiseres på lukket område på www.oddfellow.no
 Kapellan blir fra neste valgperiode en valgt embedsmann.
Kapellan vil dermed bli valgbar til UM-embedet, og han blir
en del av embedskollegiet.
 Kapellanens embede skal omfatte Framføring av logens åpnings- og avslutningsbønner og øvrige bønner, lede arbeidet
med Etiske temaer i logen og bidra gjennom sin formidling,
av ord og tekster til Ordensmedlemmenes viktige forståelse
av Ordenens høye mål og medlemmenes innlevelse i dette.
 I hver loge skal det utnevnes Herold – dette er et nytt utnevnt embede. (Etter min oppfatning vil dette være dagens
Webansvarlig.) Oppgven til Herold er å styrke logens informasjon og kommunikasjon.
 Ved valg, hvor det kun er en nominert, fjernes muligheten
for skriftlig avstemming.
 Ved 1. og 2. gangs nominasjon foretas dette i logens laveste
grad, mens valget foretas i logens høyeste grad. Dersom
ingen andre forslag er framkommet kan valg skje på samme
møte som 2. gangs nominasjon. Hvis dette gjøres må OM på
forhånd informere samtlige medlemmer om at valg vil skje
samme dag som 2. gangs nominasjon.

Avgått Storrepresentant vil få et insignium til å henge på
Eks. OM regaliet for å synliggjøre at man har vært Storrepresentant.
Til slutt fikk Stor Sire fullmakt til å gjøre endringer i Ordenens lover og forskrifter slik at kravene for å motta merverdiavgiftskompensasjon tilfredsstilles. (Det er kommet melding fra Kulturdepartementet om at lukkede organisasjoner
ikke skal få mulighet til å søke om merverdiavgiftskompensasjon. – Vi definerer oss selv som en verdibærende Orden).

Vi gleder oss alle til høstterminen 2018 og vårterminen 2019, og
håper at nye og gamle brødre blir enda flinkere til å møte på
logemøtene.
I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Svein Hanssen
Storrepr.

VENNELOGETUR TIL MARIESTAD
Lørdag 1. september ble 24 forventingsfulle logebrødre og
ledsagere hentet i Nettbus sin nyeste og fine buss med Br. Per Olav
Flikka fra Loge Nr. 67 Castrum som sjåfør. Turen gikk mot
Mariestad og vår venneloge Tyrgis Knutsson. Med en stopp for å
strekke på bena og en liten forfriskning og senere lunch ankom vi
Mariestad ved tretiden. Etter litt avslapping og rusling i byen gikk
vi i samlet tropp mot logehuset hvor vi ble meget godt mottatt.

Vi fikk servert et utmerket 3 retters brodermåltid med godt tilbehør.
Etter flere gode taler og overrekkelse av blomster fra vår Fung XM
ble kvelden avsluttet nærmere midnatt.

Seremonien i logesalen var som vanlig stemningsfull og fin. Fung
XOM Henrik Roos fortalte litt om logehusets historie før møtet ble
avsluttet med slukning av den imponerende stjernehimmelen.

Vi var nærmere 70 brødre, søstere og ledsagere til bords og det ble
en minnerik kveld for alle deltagerne.

En takk til Br Per Olav Flikka for trygg og fin kjøring frem og
tilbake!

Hjemturen gikk like fin som turen nedover, nå med en lunchstopp i
Karlstad. Her var alle uterestaurantene åpne i det fine været og noen
av oss fikk kanskje årets siste ”utepils”.

Erik Haug

TILDELING AV STORLOGENS
ORGANISTTEGN

Øystein Sunde fikk Odd Fellow sin 25 års juvel høsten 2017 og
Storlogens Organisttegn den 3. september 2018 etter 25 år med å
spre musikk ved våre logemøter. En stor takk til det arbeidet han
gjør i salen!

På vårt første møte i høst overrasket vår Stor Repr. Svein Hansen
hele salen og ikke minst jubilanten, Øystein Sunde, med den
høytidelig seremonien som tildeling av Storlogens Organisttegn er.

Øystein gratuleres av Stor. Repr.

Øystein på plass i ”buret” sitt

BRØDRE PÅ KANOTUR 2018
Turen i år gikk fra Bjørknessjøen i Nes til Koppum i Sverige. Etter
grundig planlegging og rekognosering av Dagfinn, med hjelp av
Per, startet vi søndag 22. juli. Vi var 6 mann: Dagfinn Stangnes, Per
Svestad, Erik Haug, Finn Nilsen, Edgar Snekkerhaugen og Børre
Børresen. Vi ble kjørt via Disenå, Finnholt og ned til Bjørknessjøen
av 2 snille sjåfører. Første dagen padlet vi Bjørknessjøen, Mangen
og delvis Øysjøen i Eidskog. Været var varmt og fint, godt
badevann og fine sjøer med innbydende holmer og skjær. På grunn
av lite vann og stor høydeforskjell mellom sjøene, måtte vi trille
mellom sjøene. Vi overnattet på en fin odde i Øysjøen. Tradisjonen
tro ble det servert «ankerdram» ved ankomst, spekemat med
tilbehør ble anrettet på en snudd kano og som bildene viser var
stemning og natur helt topp. Per bød på skjørost som passet bra til
spekematen.

Dag 3 gikk fra Bjørkelången og nedover ei stille lita elv til
Vadjungen sjø. Ved en fin badeplass i sørenden av den avsluttet vi
turen. Bjørn Humborstad og Rønnaug Børresen hentet oss. Nok ei
fin padlerute var gjennomført.
Dag 2 gikk fra Øysjøen, ned i Skjærvangen og inn i Sverige. Her
padlet vi Tannsjøen, Askesjøen og et stykke av Bjørkelången.
Overnattingen ble som en reprise av forrige natt: fin odde, bading,
ankerdram, spekemat og god stemning. Vi kunne ikke fyre bål pga.
tørken, og det var nok best, for vi hørte brannbiler og kunne lukte
og se røyk på en skogås i nærheten.

Børre

Turforslag

Ønskediktet

Skakkland vest, med utgangspunkt Bogeråsen ved gangbrua.
Følg veien til Bogerfløyta, etter ca 300 meter passeres Vangen
Barnehage sin fin Lavo. Den ligger på din høyre side. Fortsett
videre til Bogerfløyta på en fin turvei som passer for alle.

Kvardag
På oppfordring fra bror Håvard Søgård kommer mitt bidrag til
ønskediktet i denne utgaven av Gyldenposten.

Etter ca 2 km kommer du til Bogerfløyta. Tar du til høyre her
kommer du til Trættbråtan og videre til Vardefortet, og fengselet på
Vardåsen. Hvor du kan gå nedover Vardåsvegen og ned til byen.
Velger du å gå til venstre ved Bogerfløyta følger du veien mot
"Esper", eller Edsberg . 2 km lenger fremme ligger Bogersjøen
med fine bademuligheter om sommeren.
Passerer du Bogersjøen på din høyre hånd og fortsetter videre rett
fram kommer du til vegskille etter ca 500 meter. Følger du veien til
høyre kommer du til Tjernsli skihytte etter ca 2 km, veien heter
Steinbittveien.
Om vinteren kan du gå på ski fra Tjernsli til Ringshella og Tronsbu.
Det kjøres skiløyper fra Vangen, Sæter og Skytterbanen og en trase
følger Bogersjøveien fram til Steinbittjernet og Tjernsli.

Dei store stormane
har du attum deg.
Då spurde du ikkje
kvi du var til,
kvar du kom frå eller kvar du gjekk,
du berre var i stormen,
var i elden.
Men det gjeng an å leve
i kvardagen òg,
den grå stille dagen,
setja potetor, raka lauv
og bera ris,
det er so mangt å tenkje på her i verdi,
eit manneliv strekk ikkje til.
Etter strævet kan du steikja flesk
og lesa kinesiske vers.
Gamle Laertes skar klunger
og grov um fiketrei,
og let heltane slåst ved Troja.

Sommerstid egner turveien seg både for syklende, joggende og
gående.

Olav H. Hauge

God tur ønskes av Bjørn Amundsen!

Geir Martin Pilskog

Jeg utfordrer brorPer Kr. Sternberg

Jeg utfordrer bror Øystein Sunde.

Etisk post
Dette var et innlegg som kapelan Arild Bråten hadde under Etisk
post på logemøte den 1. oktober.

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

