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Leder i Gyldenposten
Kjære Brødre
Nå skal jeg gjøre noe så unorsk som å rose noen. I Gyldenborg har
vi alltid hatt dyktige embedskollegier og det nåværende kollegie er
intet unntak. De er godt forberedt til hvert møte og viser derfor stor
trygghet og ro på «stolene» under gjennomføringen av seremonier
eller vanlig program. Vi skjønner at dette krever mye tid til
planlegging og forberedelser, men likevel har flere av dem gitt
uttrykk for at det er moro. Slik holdning er meget inspirerende og vi
brødre gleder oss til hvert møte. Vi takker derfor for all innsats dere
legger ned for at vi skal trives på møtene.
Per Fugelli har engang sagt noe slikt som:» Vi må lære å godta den
vi er og det vi får til. Ikke hige etter det uoppnåelige og fullkomne.
Vi er gode nok.»
Jeg vet at noen loger har «leid inn» profesjonelle skuespillerbrødre
fra andre loger til sine seremonier. Vi har mange brødre som har
overrasket seg selv og gledet oss andre ved sin prestasjon under et
spill. Tryggheten man føler i logen gjør at man tør ting man ikke vil
gjøre andre steder. Brødre: Vi er gode nok!

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

Nytt fra sekretæren
Vi gratulerer
Kurt Bredesen
Vidar Wold

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 17. desember.

Ny bror Kurt Bredesen

Innvielse 04.12.2018
25-år veteranjuvel 05.11.18

Overmester har ordet
Kjære Brødre
Da har vi gjort unna en høst hvor vi værmessig ikke
har hatt like fine forhold som vi hadde i sommer, og
det kan man vel heller ikke vente når man tar årstiden
i betraktning. Men jeg vil si at jeg synes vi har hatt
en god høst i logesammenheng med mange gode
møter med gradspasseringer, tildeling av 25 års
Veteranjuvel og instruksjon i logesalen.
Det jeg ikke er fornøyd med er at vi måtte avlyse Venneaften den 1.
oktober på grunn av at vi ikke hadde klart å skaffe noen interesserte
kandidater. Tror jeg har tatt opp dette temaet i nesten alle mine
innlegg i Gyldenposten, men jeg mener at dette er noe som bør
bekymre alle brødrene med tanke på rekruteringen. Vi må stadig ha
påfyll av nye medlemmer for at logen skal utvikle seg og leve godt
videre. Tenk på at vi har en ny Venneaften den 21. januar 2019, og
bruk tiden godt frem til da. Kanskje dere treffer noen som kan tenke
seg å bli med på et uforpliktende møte sammen med oss i logesalen.
Denne gangen løste det seg likevel ved at rett etter at vi skulle hatt
Venneaften kom vi i kontakt med en kandidat som gjerne kunne
tenke seg å få informasjon om vår Orden, og hva Odd Fellow står
for. Vi fikk da til et møte med vedkommende hvor vår
Storrepresentant, Undermester og undertegnede gikk igjennom det
samme materialet som blir brukt under Venneaften. Han følte at
dette var interessant og søkte så om medlemskap i vår loge.
Siden forrige nummer av Gyldenposten er det blitt avholdt 5
logemøter med forskjellig innhold, hvorav 3 møter har vært
arbeidsmøter. Dette er 1 arbeidsmøte mer enn det som var
terminfestet da møtet i Den Høye Sannhets Grad mandag den 15.
oktober måtte utgå på grunn av at vedkommende bror som skulle

hatt denne grad ikke var berettiget gjennom for lite fremmøte.
Mandag den 5. november var det tid for tildeling av 25 års
Veteranjuvel til brødrene Frank Bjørnstad, Dagfinn Stangnes og
Vidar Wold. Bror Frank hadde meldt forfall fordi han var på
utenlandsreise og bror Dagfinn ble syk så han måtte melde avbud.
Men gledelig nok ble bror Vidar tildelt Veteranjuvel gjennom en
vakker seremoni gjennomført av Storrepresentant Svein Hanssen
med god hjelp av Seremonimester Egil Rymoen. Gratulerer så mye
til bror Vidar Wold med 25 års Veteranjuvel. Denne kvelden hadde
vi også besøk av mange brødre fra Loge 156 Kongsleden. Mandag
den 19. november var det arbeidsmøte med instruksjon i logesalen
utført av DSS Knut Østbøl. Vi kunne også ønske bror Jan Østvik,
som hadde søkt gjenopptagelse, velkommen tilbake til logen. I
tillegg hadde vi hyggelig besøk av 4 brødre fra 3 forskjellige Odd
Fellow loger i Finland. Mandag den 3. desember hadde vi innvielse
av en ny bror, Kurt Ove Bredesen, som hadde søkt om medlemskap
i Loge 122 Gyldenborg. Innvielsen ble stilfullt gjennomført til glede
for vår nye bror.
Vi går nå mot slutten av et innholdsrikt år med jul- og nyttårsfeiring
i sikte, og jeg håper at vi treffes til mange gode logemøter utover
vinteren og våren. Det er et omfattende møteprogram, og jeg venter
at så mange som mulig møter i alle møtene. Husk at et godt
fremmøte styrker samholdet mellom brødrene, og hjelper
embedsmennene i deres arbeid.
Med dette vil jeg ønske alle embedsmenn og brødre en riktig
God Jul og et fantastisk Godt Nytt År. Hilser også samtidig til
deres familier.
Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.
OM Roar Gusterudmoen

Undermester har ordet

Fungerende eks OM har ordet

Kjære Brødre
Vi nærmer oss raskt jul, og snart tar vi fatt på den
siste fjerdedelen av dette embedskollegiets
valgperiode. Utrolig hvor fort tida går!
I løpet av høsten har vi på ettermøtene avholdt en
quizkveld, og vi har hatt et foredrag av Knut Østbøll
om Kongsvinger festnings historie.

Kjære brødre
Det nærmer seg jul og julefreden siger inn over oss.
Mot slutten av året er det tid for litt ettertanke og
ønsker for det nye året. Etter ett travelt logeår med
innvielser, gradspasseringer og opptak av en tidlige
bror, er det dessverre også noen brødre som har
ønsket å melde seg ut.

Dette foredraget ble holdt på et møte hvor vi hadde besøk av fire
Logebrødre fra Finland. Disse bodde på Festningshotellet, så da
passet det fint at de fikk med seg litt av historikken rundt festningen
også.
Privatnevnda har fungert bra i høst. De som ikke har hatt anledning
til å møte på oppsatt dag, har stort sett skaffet stedfortreder selv
eller byttet med noen annen på lista.
Vi har også vært så heldige at vi har fått bror Gert Inge Glåmmen,
som er kokk på Sæter og medlem i Loge 67 Castrum til å lage noen
brodermåltider til oss. Dette har så langt vært mat med
restaurantkvalitet, til en for oss gunstig pris. Han skal i tillegg lage
maten til julemøtet vårt, og han har sagt seg villig til å lage en del
måltider på vårterminen også.
Utover på nyåret blir det en del arbeidsmøter, så da er målet å ha en
eller annen aktivitet på ettermøtet. Som jeg har skrevet i tidligere
innlegg i Gyldenposten, så oppfordrer jeg Brødrene til å komme
med forslag. Enten bidra med noe selv, eller om dere kjenner noen
utenfra som kan komme og underholde med ett eller annet.

Flere av våre nye brødre viser stor entusiasme for vårt arbeid, men
hvorfor er det noen som føler at de ikke ”passer” inn hos oss? Feiler
vi i informasjonen når noen ønsker ikke å fortsette som en Odd
Fellow og hva kan vi gjøre annerledes?

Til slutt vil jeg få ønske alle Brødrene en riktig god jul, og ett
fredfullt godt nyttår!
I vennskap Kjærlighet og Sannhet
UM Jens Erik Onsrud

Jeg har ikke svaret, men du er velkommen til å komme med ideer
og forslag til hva som kan gjøres.
Jeg ønsker alle brødre med familier en riktig God Jul og Godt Nytt
År!
Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet i sannhet.
Fung XOM

Erik Haug

Storrepresentanten har ordet
Kjære brødre
Tiden går fort. Nå skriver vi allerede desember, og
snart er det jul. Dette betyr at vi snart går inn i siste
del av inneværende valgperiode. 2019 står for døren
med mange og spennende møter i logen. Som nevnt
ovenfor skal vi i løpet av vårterminen velge logens
nye ledelse for de to neste årene.
Distriktsrådet har vedtatt sin handlingsplan for 2018 – 2022. Den
bygger på Storlogens vedtatte handlingsplan fra Storlogemøtet i
sommer 2018. Handlingsplanen har 7 hovedpunkter. Disse er:
Ekspensjon, Styrkelse, Ritualer og etisk innhold, Utadrettet
virksomhet, Informasjon – synliggjøring, Organisasjon og
Internasjonalt. Vårt nye embedskollegie skal ha logens
handlingsplan for 2019 – 2021 klar innen utgangen av 2019.
Nevnd for logens styrkelse og ekspensjon hadde et møte den
29.10.2018, hvor bl.a. rekruttering og fadderoppgaven var
hovedtemaet. OM og UM var tilstede i møtet.
NOFA -prosjektet 2 av «Den Gode Overmester» er i gang med 42
loger (både Odd Fellow loger og Rebekka loger) som deltar. I vårt
distrikt deltar Loge nr. 67 Castrum og Loge nr. 156 Kongsleden.
Begge logene har fått oppnevnt Mentor fra vår loge. Disse er Eks.
OM Kåre Rogne og undertegnede.
Da vil jeg takke alle brødrene for et innholdsrikt og godt 2018, god
jul og et rikt godt nytt logeår 2019!
Med broderlig hilsen i
I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Svein Hanssen
Storrepr.

Julehilsen 2018
Gode ordenssøsken.
Skal vi tro historien, er vår Orden nærmere 300 år gammel.
Den startet i England da den voldsomme industrielle
revolusjonen feide over dette landet, og de gamle
samfunnsformene ble revet opp med rot. Den gangen ble det
et enormt behov for sammenslutninger som vår Orden.
Hvis vi spør oss om hva som den gangen var kjernen i
ordensarbeidet, er svaret tindrende klart: «Å skape et
fellesskap tuftet på gjensidig solidaritet og respekt for
menneskeverdet». Alle historiske kilder er unisone om at
dette var selve bærebjelken. Den industrielle revolusjonen
var som en ødeleggende orkan. Den knuste alle de gamle
samfunnsformene. På restene av det som var igjen, måtte
menneskene bygge nye fellesskapsformer. Odd Fellow
Ordenen valgte solidaritet og respekt for medmennesker.
Nå er det gått nærmere tre hundre år etter at den første Odd
Fellow loge så dagens lys. Samfunnet har fortsatt å forandre
seg fra år til år, fra tiår til tiår. Vi lever fullstendig annerledes
enn våre besteforeldre og oldeforeldre. Det er nesten som
om å bo på forskjellige planeter.
Den velferdsstaten som vi tar for gitt med sosiale
hjelpeordninger, trygder og støtteordninger, var bare en fjern
drøm for våre oldeforeldre. For oss er slike ordninger
håndfaste realiteter.
De fleste medlemmene av vår Orden lever ryddige,

veletablerte og trygge liv. Vi møtes til vakre, meningsfulle,
stemningsfulle og etisk verdifulle logemøter. Vi gleder og
varmer oss i vårt sosiale samvær. Vi møter vennlighet og
oppmuntring i et omfang som du ikke finner mange andre
steder. Ordenens motto og vennskap, kjærlighet og sannhet
virkeliggjøres for de fleste på en overbevisende måte.
Ser vi på vår Ordenens utvikling og gjennomslag gjennom
disse nærmere tre hundre år, må vi ha lov å kalle det en
suksess.
Men denne suksessen begrenser seg til våre indre sirkler og
våre indre forhold. Kaster vi et blikk på de omgivelsene vi
lever i, forandres bildet straks. Rett utenfor vår logedør,
stuedør og husdør finnes det mennesker som ikke bare kan
være fattige, men som lider av det moderne samfunns
mangler.
I vår tid er det disse menneskene som faller utenfor som
kaller på Ordenens solidaritet, velvilje og omsorg. Hvis alle
Ordenens medlemmer åpner sitt hjerte og hånd for dem som
faller utenfor, vil verden bli et bedre sted og vi kan alle feire
en mer meningsfull jul.
Hvor og hvem er disse som faller utenfor?
Du finner dem over alt i samfunnet. De er av alle aldre, av
alle sosiale klasser. Og hva du skal gjøre for dem, forstår du
best selv når du møter dem ansikt til ansikt. Det er da vår
Ordens verdier består sin egentlige prøve.
En hjertelig god julefest til dere alle.
Med hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Morten Buan
Stor Sire

Kongsvinger 4. desember 2018.
Kjære Overmester
Julekveld
En kveld som andre kvelder,
Mørkt over veg og sti.
Men nattdyr topper øra
Da klokkene hogger i.
Og lågt over sørhimmel-randa
Tennes ei stjerne i kveld.
Ho skinner som et lyskors
Plantet på fjerne fjell.
Og djupt inni solhversmørket
Blinker rutene blidt,
Som lånte de lys av stjerna
Og blandet det med sitt.

En kveld som andre kvelder,
-mørkt over skog og vang.
Men dyret som lusker langs skigar’n
Blir støkt av barnesang.
Med dette lille julediktet av Hans Børli publisert i Glåmdalsjul
1955, ønsker jeg alle brødre i Loge nr. 122 Gyldenborg med
familier en riktig god og fredfull jul og alt godt for det nye året
2019.
Med broderlig hilsen
i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Knut Østbøll
DSS
Distrikt 25 Kongsvinger og Romerike

Julehjelperne «Håp i ei gryte»
Et av våre prosjekter i Vinger Rotary er å hjelpe Frelsesarmeen med
å skaffe Grytevakter på Prix og Kongssenteret. Til sammen skal det
fylles opp 176 vakter a 2 timer. Vaktene varer fra 30. november
t.o.m. 22. desember.
De siste fire årene har jeg hatt ansvar for dette, og hvert år har jeg
klart det. En innsats som gagner andre er en fin mulighet til nettopp
å gjøre dette. Jeg begynner å ringe allerede 8. november. Det har
blitt 214 telefonsamtaler og 28 SMS’er. Per i dag 30 november er
alle vaktene dekket.
Julegrytene gir ca. 380 000 -400 000 kroner. Gaver fra forskjellige
organisasjoner gir kroner 135 000.

De innsamlede pengene går til familier og enslige i en vanskelig tid
før jul, men pengene går også til hjelp gjennom hele året igjennom.
Frelsesarmeen er helt avhengig av pengene som kommer i Julegryta
for å formidle hjelp til de som trenger det.
Det serveres frokost hver tirsdag til 35-40 personer. Det deles ut
gavekort til 130 voksne og 60 barn. Juleaften serveres det
julemiddag til ca. 40 personer.
Jeg har hatt mange hyggelige samtaler og det gleder meg stort at så
mange personer stiller opp i julestria! Loge 122 Gyldenborg stiller
med 15 brødre som står 3-4 vakter.
Jeg takker for hjelpen og ønsker dere alle en riktig GOD JUL!
Med broderlig hilsen
Kåre Hansen

Reise dokument fra en tur til Vilnius
Fra 31.05.- 3.06.18 var Arild Skjefstadmoen, Terje Rundtom og
Svein Erik Børslungen på en tur til Vilnius, som for øvrig er
hovedstad i Litauen. Reisen var bestilt i god tid i forveien derfor ble
også flyturen etter lavkost prinsippet (dvs. 3 personer tur/retur kr
3600,-)

Vi hadde ikke valgt hotell på den øverste hyllen, så vi var spent på
standarden. Men vi ble positivt overrasket over renholdet og de
hygieniske forholdene. Frokosten var enkel og helt grei.
Vilnius med sine 574 000 innbyggere har mye å by på fra eldre
bydeler til mer moderne. Dessuten hadde de en gedigen
markedsplass liggende utenfor byen, der du kunne få kjøpt nær sagt
alt mulig. For å gi et bilde av størrelsen ville det nok ha tatt i rask
marsj ca. 15 – 20 min. fra den ene enden til den andre. Ut fra det vi
kunne se var kvaliteten på det som ble tilbudt av klær osv. av god
kvalitet, mye merkeklær.

Vi besøkte også KBG – museumet for ofrene for folkemordet i
Vilnius, sterke opplevelser som forhåpentligvis for alltid vil høre
fortiden til og ikke bli gjentatt.Båttur på kanalen/elva Neris fikk vi
også med oss.

Det vi ble mest overrasket over var at det var så rent alle steder, vi
har nok et og annet å lære her i vårt eget land.
Mat og drikke var til fornuftige priser, en middag på restaurant ca.
halv pris av det vi betaler her i landet. Maten var for øvrig meget
god med tilhørende drikke til!

Turforslag
Rafjellet
Rafjellet er Kongsvingers høyeste topp med 576 moh. og har utsikt
over sju prestegjeld på en klar høstdag. Du kjører fra Kongsvinger
til Roverud og videre til Hokåsen. Ta rv 375 mot Nor og kjør inn
Rafjellvegen til høyre etter ca. 1 km. Kjør videre ca. 3 km til
Sveivenkoia hvor det er parkeringsplass og kart over området.
Turen til Rafjelltopen har 2 løyper. Den bratteste er ca. 1,4 km ,
eller en mindre bratt løype som er noe lengere. Jeg anbefaler å ta
turen som en rundløype.
På toppen er det en hytte som kan benyttes og et gammelt branntårn
hvor det er en fantastisk utsikt.
God topptur ønskes av Per Chr. Sternberg !
Jeg utfordrer Kåre Rogne til å komme med turforslag i neste
Gyldenposten

Ønskediktet
”Jeg ser” Av Sigbjørn Obstfelder
Jeg ser paa den hvide himmel,
jeg ser paa de graablaa skyer,
jeg ser paa den blodige sol.
Dette er altsaa verden.
Dette er altsaa klodernes hjem.
En regndraabe!

Jeg ser paa de høie huse,
jeg ser paa de tusende vinduer,
jeg ser paa det fjerne kirketaarn.
Dette er altsaa jorden.
Dette er altsaa menneskenes hjem.
De graablaa skyer samler sig. Solen blev borte.
Jeg ser paa de velklædte herrer,
jeg ser paa de smilende damer,
jeg ser paa de ludende heste.
Hvor de graablaa skyer blir tunge.
Jeg ser, jeg ser...
Jeg er vist kommet paa en feil klode!
Her er saa underligt...
Kanskje ikke akkurat et desemberdikt eller juledikt, men et dikt som
har et innhold som inviterer til undring. Selv om språkformen her er
gammeldags, så er den godt forståelig og representerer
rettskrivingen på andre halvdel av 1800 tallet.
Vi kan kanskje lese diktet inn i vår tid og sette det inn i den
omskiftelige verden vi er kjent med, men som Obstfelder ikke
kjente.
Sigbjørn Obstfelder levde fra 1866 til 1900. Han er en av de mest
signifikante forfattere, om ikke den mest kjente i norsk diktning, og
er en av Norges første modernistiske diktere. Det kommer fram ved
at han anvender et modernistiske begrep som fremmedfølelse, noe
som kan være et tema i diktet ”Jeg ser”.
Bror Øystein
Jeg utfordrer bror Jan Bjerknes til valg av dikt i neste utgave.

Grasrotandelen

Tips og råd

Flere av logens medlemmer gir sin Grasrotandel til Logen. Så langt
i år har vi fått utbetalt nesten 6000 kroner. En stor takk til alle som
bidrar! Hvis du ønsker å gi din Grasrotandel til Logen når du spiller
hos Norsk Tipping, kan du gjøre det ved å sende en tekstmelding
med logens organisasjonsnummer til telefonnummer 60000
(tjenesten er gratis). Send da følgende tekst: Grasrotandelen
989076108. Du får svar tilbake på at det er registrert, og du bidrar
til logen hver gang du spiller. Enklere kan det ikke gjøres! Du kan
også lese mer om Grasrotandelen på denne linken.

Er du plaget av at den hvite sløyfen blir møkkete og stygg i kantene? Gjør som jeg gjør etter tips fra bror Asbjørn.
Ha litt lunket vann i vasken eller ett lite fat og ha i en «stor skvett»
klorin. La sløyfen ligge i vannet en liten halv time og skyld godt i
rennende vann før du henger den op til tørk.
Vips så har du ny og fin hvit sløyfe. Lykke til!
Hilsen

Erik

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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