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Alt hva I vil at andre skal gjøre mot Eder , det gjøre og I mot dem

          Årgang 18  nr. 3 2010

Støttestenen
Organ for loge nr. 67 Castrum
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Overmester 
har ordet

Kjære bror, din innsats er logens framtid

Kjære bror, ta på deg ”arbeidstøyet” og du er varmt 
velkommen på logemøte med dine venner og brødre. 
Sommeren er lagt bak oss og dessverre ble vår loge 
på ettersommeren to brødre fattigere da EksOM Kåre 
Falldalen og bror Reidar Gulli avsluttet sin jordevandring. 
Det er vanskelig å legge bak oss at brødre blir borte, 
men som ellers i verden må vi gå videre. Vi kan leve 
med savnet, men glemmer aldri de som gikk foran. 
Logen har brødre om bor i sykehjem og omsorgsbolig. 
Det er også brødre som bor hjemme som har ønske om 
besøk og kanskje en hjelpende hånd.  Jeg oppfordrer 
brødrene til å kontakte br. UM så får dere oversikt over 
hvem det gjelder. 
Ved logemøtet i september hadde vi gleden av å ha br. 
Sverre Håkon Østbøll tilbake på logemøte i en alder av 
vel 90 år. Det er ikke verst. Av forskjellige årsaker var 
det en god stund siden sist han var i logen. Jeg hadde 
gleden av å kjøre bror Sverre Håkon til og fra møtet og 
en gladere bror skal det letes lenge etter. Det forundrer 
meg hvis han ikke er på plass også på neste møte.      
Jeg vil benytte anledningen til å rette en stor takk til 
brødre som i sommer engasjerte seg i rengjøring og 
dugnadsarbeid i Festningsgt.1. Tusen takk til br. UM 
som fra vår loges del organiserte dette. 
Høstterminen er i nå full gang og arbeidsoppgavene 
fremover er spennende og mange. Det er mye å glede 
seg til, spesielt blir det spennende med fire resipienter 
på opptak i november. Vi står foran ett besøk i 122 
Gyldenborg og nok en vennelogefest står på programmet. 
Jubileumskomiteen for forberedelser til logens 50-års 
jubileum i mars 2012 er i de beste hender og de arbeider 
med dette.  Mange nevnder har mye å arbeide med nå 
på høsten og slutten av året. Mens jeg tenker på alt 
logearbeidet som utføres er det alltid en nevnd som 
kanskje er i hyppigere virksomhet enn de fleste - nemlig 
logens privatnevnd. Siden vi etter sommeren har hatt få 
brødre som ikke har vært i privatnevnden før , så stiller 
flere av de ”gamle” opp. De gjør alle sammen en stor 
innsats for å skape glede og hygge på våre ettermøter og 
ved våre brodermåltider. Kanskje det er fruktbart med 
en blanding i privatnevnden av ”gamle” og nye? Er det 

noe som burde kunne fortsette også i fremtiden?
I tråd med logens vedtatte handlingsplan for perioden 
2009 – 2011 så er embedskollegiet  sammen med Nevnd 
for Styrkelse og Ekspansjon i gang med å finne ett 
opplegg for brødre som har fått sin 3. logegrad og deres 
faddere. Håpet og hensikten er å få  brødre som relativt 
nylig har fått Den Høye Sannhets Grad til å virkeliggjøre 
sitt og vårt ønske om ett fortsatt aktivt  logeliv. Når jeg 
sier ett aktivt logeliv, så tenker jeg på hele spekteret fra 
deltagelse på møter til å engasjere seg som embedsmenn 
hvis det engang kommer en forespørsel om det. 
I tillegg vil opplegget også være ett viktig bidrag 
til å forberede brødre for kallelse til leir når det en 
gang måtte komme og må passe for den enkelte. 
Opplegget skal ikke komme i stedet for, men i tillegg 
til utviklingsprogrammet. Logen har alltid vært nøye 
med gjennomføring av utviklingsprogrammet i de 
forskjellige grader og det vil selvfølgelig fortsette. Jeg 
ønsker at opplegget det arbeides med også målretter seg 
mot fadderrollen for å støtte og styrke denne viktige 
funksjonen. Kanskje vi kan se på dette som vårt lokale 
bidrag til Ordenens kunnskapsløfte? 
Logevirksomheten er lagarbeid, men fadderskapet som 
sådan og fadderen er umåtelig viktig. Derfor mener jeg 
at fadderen fortjener en støtte i sin streben etter å veilede 
sitt fadderbarn også etter at ”barnet” har fått logens 
høyeste grad. 
Den enkelte brors innsats som fadder er logens lysende 
framtid, ikke bare i rekrutteringsøyemed, men også ved 
oppfølging av fadderbarnet, og jeg håper at vi derfor 
alle kan bidra i dette arbeidet med å styrke og støtte 
den enkelte bror i det viktige arbeidet som fadderskapet 
krever av oss. 
Til slutt vil jeg så inderlig jeg kan ønske hver enkelt av 
dere velkommen til høstens, vinterens og vårens møter i 
vår kjære loge i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.

Med broderlig hilsen i V.K.og S.
Br.OM
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Støttestenen gratulerer!
Logemøte 26.05.10 – tildeling av 25-års 
Veteranjuvel.

Onsdag 26.05.10 hadde Loge nr. 67 Castrum 
vårterminens siste ordinære møte.  Kvelden var i 
første rekke en hyllest til to av våre medlemmer, 
nemlig brr. Ole Andreas Moss og Sverre Ingvar 
Garmark, som av br. Storrepr. Per Johan Myhre 
ble tildelt Veteranjuvelen for 25 års medlemskap 
i Ordenen.
Seremonien ble gjennomført på en verdig og 
korrekt måte og begge de nye veteranene uttalte 
etter tildelingen at det var med en meget spesiell 
følelse de trådte inn i logesalen denne kvelden.
Tilstede var 55 egne brødre samt fem gjester, 
3 av disse var fra Loge nr. 99 Petrus Beyer på 
Gjøvik, blant annet br. Håkon Rønnevig som er 
svigersønn til br. Ole Andreas Moss. Eks OM 
Harald Holst fra Loge nr. 130 Eystir i Elverum 
var også vår gjest for å følge sin svoger br. 
Ingvar Garmark gjennom kvelden. Den femte 
gjesten var br. Erik Sundberg fra Loge nr. 59 
Herman Anker. Dette var nok en av hans 
siste ”gjesteopptredener” for hans søknad om 
overgang til vår loge ble referert på møtet.

På ettermøtet ønsket br. UM Hans Jacob 
Jacobsen velkommen til bords, og fortalte at 
kveldens meny var spekemat med potetsalat og 
selvlaget eggerøre fra Privatnevnden. 

I den svært lange talerekken var br. OM Arvid 
Solberg som vanlig først ute, og han leste først 
to vers av EksMester Christian Larsen fra 
Danmark.  Han fortsatte med å si at en slik 
kveld var en av logens store høydepunkter.  De 
nye veteranene er trofaste medlemmer som 
alltid er der når vi trenger det.  Han hadde med 
en spesiell hilsen til br. Ole Andreas fra Eks 
StorSire Johan Krohn som han hadde snakket 
med på telefonen tidligere på dagen nettopp for 
å fortelle at Br. Ole Andreas skulle bli tildelt 
25-års veteranjuvel om kvelden.  (Redaksjonen 
bemerker her at Eks StorSire Krohn er Br. Ole 
Andreas sin fadder fra den gang Ole Andreas 
ble innviet den 09.10.57 og at br. Ole Andreas 
etter eget ønske har vært utmeldt av Ordenen 
over 27 år.)

Br. OM overrakte deretter de nye veteranene 
25-års miniatyrnålen og en plante, en Kala.  Til 
slutt overrakte han br. Ole Andreas et foto av 
Loge 67 Castrums første kollegium hvor Ole 
Andreas var kasserer før han bad brødrene være 
med i en skål for de nye veteranene.

Bror Rolf Brun var neste taler.  Han minnet 
om budordene og hva de innbar og at alle 
medlemmer bør leve etter disse.  Han sa at de to 
nye veteranene var veldig gode ambassadører for 
logen, de bryr seg, -ja, de bryr seg veldig mye.  
Å gjøre mot andre som du vil at andre skal gjøre 
mot deg kjennetegner dem. 
Br. Rolf fortsatte med å si at br. Ole Andreas 
er en gründer for logen vår.  Han takket for 
at Ole Andreas var i anskaffelsesnevnden og 
fremskaffet den bibelen som vi fortsatt bruker.  
Han takket for hva Ole Andreas bidrar med i 
logen og Seniorklubben.
Til br. Ingvar sa br. Rolf at de to hadde kjent 
hverandre lenge i jobbsammenheng, ja, br. 
Ingvar var en av de første br. Rolf ble kjent med 
da han kom til Kongsvinger.  Br. Rolf sa han var 
stolt av sin fadder som jo br. Ingvar er.  Begge 
veteranene som opprinnelig er Odølinger, ble så 
overrakt en gave fra brødrene fra Odalen, - en 
”flytende blomst”. 

Br. Harald Holst fikk ordet og sa at han nok 
var den som bevirket at br. Ingvar ble logebror.  
Det var etter hva en kunne forstå av den lunt 
humoristiske talen først en viss skepsis fra 
kandidaten, men at han etter hvert kom på 
”bedre” tanker.  Br. Harald Holst ga sin far det 
ærefulle verv å være sin svigersønns fadder.  Br. 
Harald syntes det var veldig hyggelig at svogeren 
nå var blitt veteran og gratulerte begge med 
dagen.

Etter denne talen sang forsamlingen en sang fra 
vår sangbok til veteranene.

Neste taler var br. Knut Østbøll, og han sa han 
satte veldig pris på å ha kveldens æresgjester 
som brødre i Loge 67 Castrum.  Han sa at han 
som OM hadde ønsket å få en verdsettelse av den 
bibelen som br. Ole Andreas skaffet logen fordi 
bibelen var en av de tingene i logen han var redd 
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Logeantrekket finner du hos 

  VI TAKKER ALLE VÅRE STØTTEANNONSØRER!

Vi støtter Odd Fellow
Håper medlemmene støtter oss!

Kongsvinger Farvehandel A/S
Tlf. 62 81 42 00
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for.  Br. Ole Andreas sa da at ”den skal brukes”, 
og det var derfor ingen tvil om at den skulle 
brukes selv om den var et gammelt og verdifullt 
klenodium.
Til br. Ingvar sa br. Knut at han hadde tatt over 
nesten alle br. Ingvars verv i logen og at det hadde 
vært trivelig å samarbeide med ham.  Br. Knut 
overrakte en gave til br. Ingvar, nemlig en kopi 
av side 1 av medlemsfortegnelsen for Loge 67 
Castrum.  Br. Ingvar har nemlig i sine uttalelser i 
humoristiske samtaler i logen vært veldig opptatt 
av å komme på ”page one”, noe han da endelig er 
og nå fikk et synlig bevis på.

Veteran, br. Ole Andreas Moss fikk ordet og 
sa at han var veldig rørt ved å stå og se utover 
spisesalen og alle sine brødre.  Det var så spesielt 
og med alle de gode ord som var ham tildelt 
fra talerne gjorde at det nødvendigvis var med 
følelser at han takket for denne kvelden og for 
seremonien de hadde vært et midtpunkt i.
Br. Ole Andreas sa at det var viktig å følge 
grunnprinsippene i vår orden og herigjennom 
å være mer ydmyk, vise toleranse og verdsette 
vennskapet.
Han mintes starten på sitt logeliv i Loge nr. 2 
Eidsvold, i broderforeningen og starten av Loge 
67 Castrum, - navnet var de svært stolte av.  Han 
takket for det gode broderskapet som han følte å 
ha i vår loge, og en spesiell takk rettet han til br. 
Kaare Henry Skaare som bidro til at han meldte 
seg inn igjen i logen etter mange års fravær.

Veteran, br. Eks OM Ingvar Garmark startet sin 
tale med å si at det jo er en tradisjon å takke 
for den oppmerksomheten som er vist ved en 
slik anledning.  Han undret på om takken er en 
kvittering eller om det er noe mer?  Han valgte å 
tro det er noe mer.  Hva har egentlig logen betydd 
for meg? Hva har det betydd for de hjemme? Har 
budordene noen betydning?  Han uttrykte at han 
ikke var sikker på dette, men knyttet noen tanker 
omkring disse spørsmålene.
Han fortalte at han ble tatt opp under Venneloge-
møtet i 1985 i den nye logesalen som da nettopp 
var ferdig.  Han sa han har hatt stort utbytte av 
vennelogearbeidet, og at det er viktig å ta vare på 
dette verdifulle samarbeidet.
Han takket for de pene ord som var sagt ham i 

kveld, han takket br. Per J. Myhre som han 
nesten daglig snakket logearbeid med og han 
takket de som var med i kveldens seremoni.  
Han takket for at Loge nr. 67 Castrum har 
hatt bruk for ham, og han uttrykte at logen og 
logebrødrene har vært en berikelse i hans liv.

Br. Håkon Rønnevig fra Loge 99 Petrus Beyer 
sa i sin tale at dette var en spesiell anledning for 
ham ettersom br. Ole Andreas er hans svigerfar.  
Han fortalte at han faktisk fikk sine første 
inntrykk om logearbeide her i Kongsvinger da 
han var med på informasjonsmøte her i sin tid. 
Han holdt en meget personlig tale til sin 
svigerfar og rettet stor takk til ham for det gode 
menneske han var og for hans store omsorg 
og vennlighet overfor ham personlig og for 
familien.

Br. Vidar Borge fikk så ordet, og han gratulerte 
de nye veteranene med utmerkelsen. Det var 
i egenskap av ny styreleder i Festningsgata 1 
AS at han nå talte, og han ønsket å takke den 
avgåtte lederen, br. Per Steinar Glader for den 
store jobben han hadde gjort for logehuset 
gjennom sine 7 år som styreleder.

Br. Ole Sørli takket til sist for maten som var 
servert, og han lovpriste den store og gode 
jobben som privatnevnden hele tiden gjør, - det 
er svært viktig for ettermøtet.  Han gratulerte 
også de nye veteranene, og bad til slutt alle om 
å reise seg og stemme i med Castrumsangen.

Samtalene fortsatte videre i lobbyen utover 
kvelden, og etter en slik innholdsrik kveld 
i logehuset hadde nok alle med seg mange 
positive inntrykk fra kveldens samvær.

Arnt Kristian Haug
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Logemøte 290910 

Loge Castrum tok i mot sine brødre til høstens 
3. møte, et møte som skulle ledes av våre Eks 
OM’ere. På møtet skulle også en av våre brødre 
– br. Erling Wålberg motta sin Veteranjuvel for 
25 års medlemskap i vår Orden. 
Før tildelingen av Veteranjuvelen ble også br. 
Erik Sundberg fra loge 59 Hermann Anker sin 
overgang til Loge Castrum gjennomført.
Tildelingen av Veteranjuvelen ble gjennomført 
på en sikker og stilfull måte av våre tidligere 
ledere i logen ledet av Eks OM Knut Østbøll.

Br Eks OM Knut Østbøll sammen med Veteranen Erling Wålberg

Ved brodermåltidet åpnet fungerende OM Knut 
Østbøll talene med å gratulere vår nye Veteran 
med juvelen. Han kom inn på bl.a inn på br. 
Erling sitt store bidrag ved restaureringen og 
utvidelsen av både logesal og selskapslokaler. 
Han overrakte også en miniatyr av 25-års 
Veteranjuvelen. Han fortsatte med å si at det var 
veldig hyggelig at hans onkel Sverre hadde tatt 
turen til logen på denne dagen. 

Br. Erling Wålberg

Br. Erling takket for Veteranjuvelen og sa at det 
var takket være vår nå avdøde br. Kai Johnsrud 
at han sto der i dag. Br. Kai hadde til og med før 
han ble medlem dratt ham med på restaureringen 
i logen. ”Du som bor så nærme kan jo komme en 
tur og se på hva som er feil ved det elektriske” 
sa br Kai.  Dette var opptakten til br. Erling sitt 
engasjement i logearbeidet.
Br. fungerende OM overrakte blomster til 
br. Erik Sundberg og ønsket ham hjertelig 
velkommen til loge nr. 67 Castrum. Han hadde 
også med blomster til br. Eks OM Ole Sørli som 
nettopp hadde fylt år.

To Grand Old Men; Br. Sverre Håkon Østbøll og Br. Eks OM Ole Sørli.

Br fungerende UM Ingvar Garmark ba om at 
brødrene fant frem sangbøkene og at som en 
hyllest til Veteranen skulle sangen Veteransang 
avsynges, dette ble gjort ledet av Eks DSS 
Johnny Kristiansen på trekkspill.
Måltidet ble avsluttet på sedvanlig vis med 
Castrumsangen.
Aftenen fortsatte med kaffe og hyggelig samvær 
i lobbyen.

Kjell Bakken
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Nevnd for Etterlatte på tur.

Nevnden  hadde invitert enker etter brødre i loge 
nr. 67 Castrum på en enkel utflukt lørdag 19. 
juni 2010. Turen gikk til ”Klässbol Veveri” litt 
sør for Arvika.

Lørdag 19. juni kl. 0900 starter turen i lånt buss, 
med nevndens leder som sjåfør.

Det var 5 damer som møtte oss på Kongsvinger 
jernbanestasjon, hvor turen startet. Det var 
gråvær om morgenen, men det klarnet  utover 
dagen.

Damene kjente hverandre godt, og stemningen 
var fin helt fra starten av.

Første etappe gikk til Speketjärnet, like etter 
Åmotfors.

Bussjåføren hadde tidligere på morgenen tanket 
kaffe på Taverna, så nå ble det en liten rast med 
kringle og kaffe. Dette smakte veldig godt, selv 
om det var litt yr i lufta. 
(Hadde vi visst helt sikkert hvor Tore Gjems bor, 
så hadde vi tatt stoppen hos ham).

Herfra gikk turen videre på R 61 gjennom 
Arvika, vi tok av og fulgte R 175 langs 
Glafsfjorden helt ned i sørenden til Klässbol.

Vi entret veveriet til avtalt tid, og fikk en meget 
fyldig og interessant omvisning. Veveriet hadde 
en gammel historie som overlevde flere harde 
nedgangstider. Utenom å være hoffleverandør, 
så inneholdt kundelistene kjente navn i hele 
Norden.
Butikken hadde et rikholdig og fristende utvalg, 
og handling ble det.

Det begynte å nærme seg spisetid, og vi tok 
plass i bussen for å dra til Arvika igjen. Turen 
gikk da til sentrum hvor vi parkerte, gjorde noen 
nødvendige innkjøp, for så å spasere ned til et 
nytt stort spisested nede ved havna: Olssons 
Brygge A/B. Her ble damene påspandert en 
veldig bra middag.
Været hadde nå blitt fint, og vi tok oss tid til å 
slappe godt av her. 
Etter kaffen satte vi oss i bussen for å ta fatt på 
hjemveien. Vi ankom Kongsvinger 
ca kl. 1700, halvannen time senere enn beregnet.

Nevnden hadde en meget fin tur sammen med 
fem sprudlende damer. Takk for turen til:
Marthe Bråthen,
Nunne Moss,
Berit Engebretsen,
Maud Ekås,
Bjørg Birkeland.

En stor takk til br. Eks OM Terje With, som lånte 
oss bussen gratis!

En hilsen fra to i nevnden.

Hans Christian og Per.
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VENNSKAP
Hovedmotivet for å søke om medlemskap i Odd Fellow er nok ikke det samme hos alle.
Min erfaring gjennom 32 års medlemskap er at ett hovedmotiv skiller seg ut.
Jeg bygger da på uttalelser fra brødrene ved forskjellige anledninger og det som har kommet frem 
i taler som jeg har hørt i  logen: Ønsket om å komme inn i en orden der vennskapet er stort og 
hjertelig, er påfallende.
Så selv om dette  har vært tema ved mange anledninger, er det for meg ved starten av et nytt 
arbeidsår riktig å minne hverandre om vennskapets betydning også for vår loges fremtid.
Begrepet vennskap er vanskelig å innsnevre.
Vennskap er ikke en enkeltstående handling som lar seg diagnostisere på en enkel måte. 
Sannsynligvis finnes det ikke ”det vennskapet”, men at det eksisterer  så mange ”vennskaper” som 
det finnes ”vennskapsforhold”. Et forhold som nettopp skyldes det faktum at det finnes individuelle 
menneskelige forhold, er det nesten umulig å begrunne med  ett begrep. Det må i så fall være å 
benytte seg av en sterk forenkling.

La meg nå se på hva språkforskere har funnet ut om begrepet venn.
I alle indogermanske språk og i andre språk finner vi de etymologiske røtter til ordet ”venn” 
innenfor følgende betydningsområder:
Ordet kjærlighet: fra latin amare= elske, venn: fra latin amicus.
Når vi derfor bruker ordet venn, kan vi knytte det til kjærlighet.
Etnografer(etnografi= vitenskap om folks kulturvaner) på den annen side har den oppfatning at de 
eldste former for vennskap forestiller en form for ”rituell slektskap” slik som det kommer til uttrykk 
i blods-og edsbroderskap. En som sto utenfor ens eget livsfellesskap eller slekt, var derfor ingen 
venn, og for primitive mennesker utenkelig. En fremmed var nærmest en fiende. I de sjeldneste 
tilfellene, det vil si da emosjonell kontakt kunne opprettes med fremmede, var det mest logiske og 
naturligste at disse gjennom religiøs eller rituell praksis fikk et slektskapsforhold.
Det vil føre for langt å gå inn på detaljer om det ideelle vennskap, for eksempel forbilledlige 
vennskap slik som de ble tillagt oldtidens mennesker.
En søkende til vår Orden vil antakelig kunne forestille seg fire ting om vennskap:

Forståelse, tilvending, hjelp og kjærlighet.

La meg kort se på disse punktene:

FORSTÅELSE

Ordet ”forståelse” kommer fra ordet ”forstå”. Forståelse er noe langt mer en å utveksle informasjon. 
Den stadig økende informasjonsmengde kan kvantitativt ikke erstatte det som kvalitativt avgis til 
oss av forståelse. Et forståelsesløst samfunn er jo nettopp blitt et av tidens onder. Et vennskap som 
er bygget opp på det å ”forstå”, er derfor mer enn noensinne av største verdi.
Å ”forstå” både på et verbalt og ikke verbalt område forutsetter lik oppfatning, innstilling, 
grunnholdning og likestemt emosjonalitet, kort sagt: å være på ”bølgelengde”. Uten forståelse er 
ekte vennskap ikke mulig. Men, å forstå betyr ikke uniformitet, men heller toleranse.
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TILVENDING(EN GOD START/INNVIELSE)

Det er en banal sannhet at mennesket er et sosialt vesen. Den som er ensom kan som regel ikke være 
lykkelig. Barn som vokser opp uten en god start, blir skadet for livet eller mislykkes. Men om vi 
opplever en god start, åpner d e t våre hjerter og frigjør de beste krefter i oss. Vi reagerer da som et 
speil, som kaster lys og varme tilbake på opphavsmannen. 
Den gode starts sol er spesielt intensivt i et godt vennskapsforhold, og  senker seg også over 
omgivelsene med sitt klare lys.

HJELP

Vi lever i en tid som er preget av mye selvopptatthet, eller overvurdering av egen persons betydning.
”The Selfmade Man” som kan skape, ordne alt uten hjelp, er blitt idealet.
Devisen er: Ikke være avhengig av noen, ikke være noen takk skyldig.
Men i et slikt miljø kan ikke noe vennskap trives eller utvikles. Et vennskap lever i et gjensidig gi 
og ta, og uten at det bokføres. En VENN vet hva som tilkommer en venn, og gjør alt for å yte dette.
Det å ta i mot vennskapelig hjelp kan være det vanskeligste  i et vennskapsforhold. Det er lettere å 
gi enn å ta i mot, sier vi. Men en forsmådd eller tilbakevist gave kan ødelegge ethvert forhold.

KJÆRLIGHET

Kjærlighet er den ånd som Gud brukte da han bygget opp Universet. Det er en kraft som 
gjennomstrømmer Altet, og vennskapet er en mottaker som kan fange opp den. Når kjærlighet 
er med blir det tunge lett, det onde godt, det smertelige til å holde ut og det vanskelige enkelt. 
Kjærlighet er grunnmuren i et hvert sant vennskap. Den gjør at det som kan synes umulig, mulig. 
Kjærligheten gir kraft.
Mangler et forhold kjærlighet, så dreier det seg i alle tilfeller om kameratskap, et kollegafellesskap, 
aldri om vennskap.

Sant vennskap fremmes gjennom flere dyder. Jeg bare nevner dem her. Plassen tillater ikke en 
nærmere gjennomgang:  (det kan utestå til en annen gang)

Trofasthet, uselviskhet, tålmodighet, taushet og ærlighet.

Kjære brødre.

Jeg har forsøkt å lage et bilde for dere om hva vennskap er, men jeg er klar over at et bilde alene 
ikke kan forklare begrepet. Vennskap står for noe som lever, noe som bare kan utvikle seg i et 
uendelig rom av menneskelig individualisme. Vennskap kan ikke forordnes eller tvinges igjennom. 
Men det trenger rammebetingelser som er gunstige for utviklingen av et vennskap. Gir vi slike 
rammebetingelser?
Tenk deg vår loge som et stort varehus. Etterspørselen etter vennskap er kjent.
Vi ønsker å ta det inn i vårt sortiment, men ikke som en vanlig masseartikkel , men som et 
kvalitetsprodukt. 
Måtte vi kunne tilby et slikt produkt!

Broderlig hilsen 
Thomas Tallhaug
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Hva vil vi? 

Odd Fellow Ordenen er konservativ. Den holder fast ved tradisjonene, det skal mye til for at dette 
forandres. 
Odd Fellow Ordenen skal ikke følge med tiden når det gjelder kjernen i vårt budskap.
Vårt budskap ligger fast. Men når det gjelder den ytre struktur, behøver ikke Ordenen å være redd for 
å tenke nye tanker. 
Å utvikle og fremme Ordenens arbeid handler om å lære å kommunisere, så budskapet kommer 
igjennom til våre omgivelser. 
Det er spesiellt vikig at våre embedsmenn får i gang denne kommunikasjonen, særlig med våre  
”yngste ” brødre. 
Det kan lett oppstå et vakuum etter en innvielse i Ordenen, mange loger er dyktige med 
Utviklingsprogrammet, vår loge har vært flinke med dette i mange år, mens andre muligens ikke er 
skolerte nok til å gi de nye brødrene den oppfølgingen de så sårt trenger, i den første fasen av sitt 
logeliv. 
Derfor mener jeg at kommunikasjon er et meget viktig redskap, og dette gjelder ikke bare 
embedskollegiet, her må vi eldre brødrene også bidra etter beste evne.  
Vi lever i en spennende tid, hvor utviklingen går hurtigere og hurtigere, spesiellt innen data og det 
krever at vi må tenke utradisjonellt. 
Det siste er ”Sosiale medier” bla. Facebook og Twitter. Skal Ordenen ”henge” seg på dette? 
Jeg mener ja, nøkkelordet her er kunnskap, hvem er det som sitter på denne kunnskapen og  erfaringene? 
Det bør jo være Ordenens ledelse og for å unngå feilinformasjon må ledelsen kommunisere ut denne 
kunnskapen bla. gjennom de nevnte medier.
Vi må ikke henge fast i fortiden, for da kommer vi ikke videre, vi må være åpne for nye tanker.
Vi må ta alle forslag seriøst, så den riktige kunnskapen blir kommunisert til alle. 
Sett fra mitt ståsted, vil dette kunne løfte Ordenen.

Redaktøren


