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Nytt fra sekretæren

Kjære Brødre
Vi har mindre sommer i Norge enn ellers i Europa. Derfor elsker vi
den enda mer. Ikke minst
de lyse sommernettene. Sommer er for barna den første beruselse.
Livet er vakrere, varmere, friere og gladere. Lite klær, høy sol og
mye lek.
I august blir dagene kortere og kaldere. Barn som nylig var
millionærer på sommerferie, merker at formuen minsker. Det går
mot høst, og vi kjører mot rødt og gult.
Slik beskriver Karsten Isachsen noen av årstidene

Vi gratulerer
Asbjørn Hoelseter
Roy Ero Mellembråten
Peter Rapstad
Åge Mobekk
Jan Østvik
Bjørn Sørlien
Halfdan Jahr
Terje Børrud
Ingar Eidsmo
Anders Borg
Bjørn Amundsen
Vidar Wold

Høsten har for lengst meldt sin ankomst, og naturen fremstår i sin
mest fargesprakende prakt. Det er på denne tiden vi starter opp med
en ny logetermin. I år har vi hatt installasjon av nye embedsmenn.
Nye aktører, både valgte og utnevnte, har inntatt sine embeder. Og i
skrivende stund er det allerede avholdt to møter. Disse er
gjennomført på en framifrå fin måte.
La oss brødre vise at vi setter pris på den innsats våre embedsmenn
legger ned. La oss møte så ofte vi kan. En velfylt sal er inspirerende
for våre embedsmenn, og berikende for alle som er tilstede
Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.
Kåre Rogne
Redaksjonen består av:
Ansvarlig red; OM Jens-Erik Onsrud, red: Eks OM Kåre Rogne, Sekr.
Terje Olav Rundtom, Herold Geir Marin Pilskog (redigering) Eks
OM Finn Krog og br. Egil Roar Øiseth.
Redaksjonen avsluttet 18. oktober.

25-år VeJu
DHSG 16.09.2019
35 år 22.06. 2019
70 år 07.07.2019
60 år 15.07.2019
70 år 17.07.2019
35 år 22.07.2019
85 år 11.08.2019
65 år 19.08.2019
60 år 12.09.2019
70 år 10.10.2019
70 år 17.10.2019

Overmester har ordet
Kjære Brødre
Et nytt Logeår har så vidt begynt, og det nye
embedskollegiet har så smått kommet i gang med sine
gjøremål. Vi har i skrivende stund avviklet tre
logemøter inkludert embedsmannsinstallasjonen den
2.september. Vårt første møte etter installasjonen var
gradspassering til Den Høye Sannhets Grad for Bror
Roy Ero Mellembråten, for så å fortsette med tildeling
av 25 års veteranjuvel til Bror Asbjørn Holseter på det
neste møtet.
Det er vel det man kan kalle en ilddåp for en ny Overmester og et nytt
embedskollegie. Men jeg vil påstå at vi klarte oss ganske bra, og at
ritualene ble fremført på en stilfull og høytidelig måte.
På vårt neste logemøte som er den 21.oktober, har vi som det står i
terminkortet, Venneaften. Så langt er det to stykker som har meldt sin

interesse for å komme på besøk til oss for å få en liten innføring i hva
vi driver med og står for. Forhåpentligvis vil de så søke om
medlemskap i vår Loge. I den forbindelse så vil jeg oppfordre alle
Brødrene til å gjøre en innsats for å rekruttere nye medlemmer til vår
orden.
Jeg vil gjerne få rette en stor takk til alle dere som har sagt ja til å
inneha et verv i Logen. Det er ganske mange som skal til, både på
stolene og i de forskjellige nevndene for at vår Loge skal fungere som
den skal.
Jeg vil også få takke for tilliten dere har vist meg ved å velge meg til
Logens Overmester. Jeg føler stor ydmykhet for den oppgaven og det
ansvaret dere har gitt meg, og jeg lover å gjøre så godt jeg kan for å
oppfylle de løfter som jeg avla ved installasjonen.
Avslutningsvis vil jeg få ønske alle Brødrene en riktig fin høst og
førjulsvinter, og jeg håper at jeg får se samtlige av dere på et logemøte
i løpet av høsten. Som det heter: Møt så ofte du kan.
Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.
OM Jens-Erik Onsrud

Undermester har ordet
Kjære Brødre
først må jeg få takke for den tillit dere har vist
meg ved å velge meg som UM for losje 122.
Jeg håper jeg kan leve opp til forventningene,
jeg skal uansett gjøre hva jeg kan. Det er godt
jeg kan spørre brødre som har gått opp sporet
før meg om veiledning.
Jeg vil også få takke Asbjørn og Åge for god hjelp før ettermøtene,
de gutta er flinke til å gi beskjed om hvordan saker og ting skal
være. Jeg lærer noe nytt før hvert møte. Privatnevndene fungerer
utmerket.
Fremover vil jeg satse på å få til noe ekstra til ettermøtene, kanskje
utvide horisonten litt. Før jul er ikke dette lett pga. møtetypen vi
har, men det ser enklere ut utover vinteren/våren.
Menyen for møtene synes jeg er spennende, men jeg er åpen for
andre forslag.
Vi noterer med glede at våre brødre som tidligere har stilt opp med
egen mat, også gjør dette denne sesongen.
Jeg ønsker dere alle en riktig god møtesesong. Husk å møte så ofte
du kan!
I vennskap Kjærlighet og Sannhet
UM Arild Bråten

Overlevering av OM kjede til OM Jens-Erik Onsrud

Fungerende Eks OM har ordet
Kjære brødre
Da har et nytt logeår hatt sin spede begynnelse. For
egen del er dette historisk i og med at jeg nå har startet
et nytt kapittel i mitt logeliv. Sett tilbake i tid så hadde
jeg aldri noen tanker om at jeg en dag skulle sitte som
fungerende Eks.OM i Loge 122 Gyldenborg.
Når man blir valgt til Undermester kan man på en måte tenke at veien
videre er å bli Overmester og etter det fungerende Eks.OM, men på
den veien er det mye ordensarbeid som skal gjøres. Og jeg vil takke
alle embedsmenn og brødre for all støtten jeg har fått i de 2 årene jeg
har fungert Overmester. Det har vært 2 fantastiske og givende år som
har gitt meg mye lærdom og jeg føler at jeg har utviklet med selv
videre som ordensmedlem. Jeg er svært ydmyk og takknemlig for at
dere mine brødre har gitt meg den tilliten.
Når jeg nå går inn i perioden som fungerende Eks.OM er det nye
oppgaver som venter og jeg ser frem til å samarbeide med et nytt
kollegie for på beste måte å drive logen videre. Jeg kan love at jeg
skal gjøre mitt ytterste for å utføre de pålagte oppgavene som ligger
til det å være fungerende Eks.OM. Med dette vil jeg ønske alle brødre
en riktig god høst og at dere viser deres blide ansikt på så mange
møter som mulig. Som det alltid blir sagt: Møt så ofte dere kan.
Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet i sannhet.
Fung. Eks OM
Roar Gusterudmoen

Storrepresentanten har ordet
Kjære brødre
Åpner med å si at dette blir spennende og
utfordrende å bekle logens høyeste embete
over en 4 – års periode. Selv om en er kjent
med logen og dens indre liv etter 26 år, så
skiller storrepresentanten sine oppgaver seg ut
på mange områder fra det jeg har vært borti i
tidligere embeter i logen og er ydmyk i forhold
til de nye oppgavene.
Eks. Storrepresentant har gitt meg god innføring i oppgavene og de
formelle sidene ved jobben inkl. overføringer av ulike dokumenter
og dette har også vært et prioritert område for ordenen, noe som er
særdeles viktig når nye tar fatt på nye embeter av ulik karakter.
Storrepresentanten har et sentralt ansvar for logens nemd for
Styrkelse og Ekspansjon som bl.a. innebærer å legge til rette for
rekrutteringen av nye medlemmer. Likeså må en også legge til rette
for å beholde de medlemmene vi har på en god måte. Å være
bindeleddet mellom logen og distriktsrådet er også innen
storrepresentantens ansvarsområde. En annen oppgave er å se til at
logen følger de lover og forskrifter som til enhver tid er gjeldende.
Vi har allerede hatt møte i distriktsrådet og i logens embedskollegie
og mange saker har vært diskutert og deriblant handlingsplaner for
logen 2019 – 2021. Noen av de viktigste oppgavene logen står
ovenfor, er god rekruttering, å få til et godt oppmøte og ikke minst
beholde de medlemmene vi har.
Svein Erik Børslungen
Storrepr.

Vingersruta (flyktningeruta) mellom Norsenga
og Kissalamp
Av: Terje og Svein Erik
En liten reiseskildring fra en vandring på forsommeren
(11.05. – 13.05.19) i fotsporene til de flykningene som ble
ført over grensen fra 1942 til 1945.I løpet av disse 3 årene
ble rundt 2000 mennesker brakt i sikkerhet langs denne
ruta som er ca. 40 km lang. Denne flyktningeruten var
regnet som en av de sikreste i østlandsområdet, ingen
flyktninger eller loser ble anholdt i de 3 årene ruta var i
drift. I grove trekk gikk ruten fra Norsenga i Kongsvinger
til Kissalamp som ligger like inne på svensk side. Stort
sett gikk den i skogen. På Møkeren ble flyktningene rodd
over på sommeren hvis forholdene tillot det.

Vi startet i
Merradalen som
ligger litt øst for
Skinnarbøl hvor ruten passerer Frantsbråtavegen. Vi
passerte i nordenden av Langtjennet som ligger mellom
Lysen og Nordre Øyungen. Under krigen var det her de
byttet los, og hvor Karl Langtjernet overtok.

Vi gikk videre mot Bendikstorpet hvor vi hadde planlagt å
raste. I følge opplysninger til DNT Finnskogen skulle det
være en åpen hytte her. Det viste seg at opplysningene var
foreldet, og vi brukte veldig mye tid på å finne denne
hytta som ikke lenger eksisterer. I tillegg begynte det å
regne, så vi fikk satt opp nødbiuvak ved en dårlig
skogskoie som sto der. Ferden gikk videre opp en bratt
stigning over Vastaberget og videre mot Nygaard. På
Nygårdseter bodde Lauritz Nygårdseter som var sjef for
denne flyktningeruten.

Etter overnatting under en tarp på Slettmoen i
minusgrader på morgenen, gikk ferden videre over
Lindberget, Dragonmoen, Trosholmen, Børthus og til
Fjørsjøen. Her ble det en ny overnatting.

Vi hadde en sjelden opplevelse ved nordenden av
Fjørsjøen, der vår følgesvenn Molly (samojed) ble litt
rabiat når vi gikk over myra. Vi skjønte lite av denne
oppførselen, for vi så ikke noe som kunne gjøre hunden
urolig. Men så plutselig kom en mårhund til syne og da
skjønte vi grunnen til hennes oppførsel.

Overnattet ved Fjørsjøen i nydelig vær. Dagen etter skulle
vi gå over Vikeråa og til søndre Fløtberget, men det gikk
ikke, vi måtte snu ved Vikeråa å gå tilbake igjen en 2 – 3
km. Årsaken var at det ikke var tilrådelig å passere på to
dårlige stokker som lå over elva og den var for stor til å
vade i. Derfor måte vi legge om ruta og gå via
Varaldammen og til Kvåho (Sørli), der vi hadde en rast i
aldeles nydelig vær. Kvåho er verdt et besøk for de som
ikke har vært der, en meget godt bevart finneplass.

Ferden gikk videre til Lebiko, hvor vår tur ble avsluttet og
vi ble hentet av Borgny. Oppsummert, en herlig tur, men
tung og krevende i visse partier med sekker som veide
mellom 15 – 20 kg. Stort sett grei merking av ruta, men
partier der det hadde vært tømmeravvirkning var det ingen
merking. Å ligge under en tarp er en herlig og fin
opplevelse, bør prøves for de som ikke har gjort det. Vi
kan absolutt anbefale å gå ruta. Vi gjorde oss noen tanker
om de som ble ført over grensen til Sverige i ulike årstider
med dårlige klær og i all slags vær og som oftest i
stummende mørke. Det må ha vært en sterk prøvelse for
mange, men bedre enn hva alternative kunne være.

Som en oppfølger til denne turen, ønsker vi å invitere
noen som kan fortelle om denne flykningeruten på et
ettermøte våren 2020.

Turforslag: Dronningens utsikt
Jeg har valgt et område som er lett tilgjengelig for alle brødre i vår
loge, nemlig «Dronningens utsikt» på Austmarka..
Dronningens utsikt har fått navnet etter Dronning Sofia, ektefellen til
Kong Oscar. Det sies at hun reiste hit for å se på utsikten mot sitt
hjemland Sverige.
Utsiktspunktet ligger på 412 meters høyde og gir panoramautsikt
over Møkeren, søndre Hærsjøen, Austmarka og skogviddene inn i
Sverige. Du går i variert terreng, og det er tre alternative ruter til
toppen. Området er godt merket, og det er både gapahuk, benker og
toaletter til disposisjon.
Det er flere måter å komme til Dronningens utsikt. Den enkleste er å
parkere på nordsiden av E16 (Masterudveien) noen hundre meter vest
for Masterudkrysset.
God tur ønskes av Einar Hernes.

Meny Loge Gyldenborg høst 2019/vår 2020
07.10.19

Ovnsbakt laks, frisk salat gressløkkrem og dampet ris

21.10.19

Smørbrød

04.11.19

Fisk i skjell

18.11.19

Kringle

02.12.19

Lutefisk med tilbehør

16.12.19

Julemat

06.01.20

Urtestekt kyllingfilet, ratatouille og fløtegratinerte
poteter

20.01.20

Rakfisk v/ Per Olaf

25.01.20

Pepperstekt ytrefilet av svin, ovnsbakte rotgrønnsaker,
sellerirotpuré,
mild peppersaus og ovnsbakte finnskogpoteter

03.02.20

Soppsuppe, brød og smør

17.02.20

Currykylling, frisk salat m/ urtedressing, dampet ris,
brød og smør

02.03.20

Røkt svinekam, gulrotpuré, dampet blomkål og
grønne erter, fløtesaus og kokte poteter

16.03.20

Baccalao v/ Arild S.

Utfordringen for neste turforslag går videre til: Jan H. Bekkholt

Ønskediktet
Arild Bråten
VENNSKAP
Et menneske som lever i stor kjærlighet
eller i sant vennskap,
går ikke glipp av noe,
men den som er ensom, går glipp av alt.
Bare den som med kjærlighet stiger ut av jegets sirkel
til et DU, finner porter til andres hemmelighet.
Gabriel Marcel
Jeg utfordrer Lars Gulbrandsen til neste nr av Gyldenpostens dikt.

30.03.20

Ovnsbakt laks, frisk salat, gressløkkrem og dampet ris

20.04.20

Smørbrød

04.05.20

Smørbrød

18.05.20

Spekemat v/ Svein Erik og Terje Olav

Embedsmannsinstallasjon
Mandag 2. september gjennomførte loge 122 Gyldenborg installasjon
av valgte og utnevnte embedsmenn for perioden 2019 – 2021.
Installasjonen ble gjennomført av DSS Knut Østbøll, ledsaget av
Storrepresentanter fra distriktsrådet i distrikt 25, en svært høytidelig
og fin seremoni.
Etter installasjon av valgte embedsmenn utnevnte vår nye OM Jens
Erik Onsrud og UM Arild Bråten sine embedsmenn.
Til slutt takket DSS av Storrepresentant Svein Hanssen og berømmet
han foren vel gjennomført funksjons periode. Deretter installerte
DSS vår nye Storrepresentant Svein Erik Børslungen for perioden
2019 - 2023

Valgte og utnevnte embedsmenn 2019-2021
Til alle Brødre!
Storrepresentant
Fung. Eks. OM
Overmester
Undermester
Sekretær
Skattmester
Ceremonimester
Kapellan
Herold
Inspektør
Indre Vakt
Ytre Vakt
Arkivar/ Lysmester
Organist
OM Høyre Ass
OM Venstre Ass.
CM Høyre Ass.
CM Venstre Ass.
UM Høyre Ass.
UM Venstre ASS
Inspektør Ass.
Fører
Samfunnets Eldste

Svein Erik Børslungen
Roar Gusterudmoen
Jens Erik Onsrud
Arild Bråten
Terje Olav Rundtom
Lars Gulbrandsen
Egil Rymoen
Ingar Eidsmo
Geir Martin Pilskog
Jan Ole Wais
Egil Øiseth
Dagfinn Stangnes
Andreas Hemma
Øystein Sunde/Bjørn Thomassen
Roy Ero Mellembråten
Frank Bjørnstad
Jon-Birger Hangaard
Ola Hoel
Håvard Søgård
Kent Rune Nybråten
Bo Anders Sandstrøm
Åge Mobekk
Kåre Hansen

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
Kåre Rogne

Maskinell Skogsdrift ANS

2116 Sander
Tynning og
sluttavvirkning
utføres.
Mail: i-eidsmo@frisurf.no
Tlf. 62 96 54 67 – Mobil 916 19508

AVD. KONGSVINGER
Industrivegen 53, 2212 Kongsvinger TLF. 62888370

Inneklima og ventilasjonsentreprenør.

