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   Vennskap        Kjærlighet        Sannhet 



Leder i Gyldenposten 
 

Kjære Brødre 

For egen regning. 

Ofte er vi fanget av tiden vi lever i.  Tempo, travelhet og tidsrøvere 

styrer ofte dagene våre.  Mon tro vi er i ferd med å miste øyeblikket.  

Vi er av og til i fortiden som vi lengter tilbake til, eller av og til 

angrer på.  Eller så er vi i fremtiden, som vi enten engster oss for, 

eller forventer oss noe av.  Og så fyller vi stille øyeblikk med 

meldinger, lyd og bilder.  Det å sitte å stirre langsomt inn i veggen, 

som Odd Børresen beskriver, bedriver vi sjelden. 

 

Når et travelt år går mot sin ende, er det tid for en smule ettertanke.  

Julen gir rom for det.  Hektisk førjuls tid går over i roligere dager.  

Minnene strømmer på om juler som har vært.  Glede og melankoli 

går hånd i hånd. 

Julen handler om samvær mellom liten og stor.  I årets mørkeste uke 

tenner vi lys, feirer freden, samværet og fellesskapet.  Vi opplever at 

vi er en del av en større helhet.  For nettopp de sterke tradisjoner 

gjør at vi kan se oss selv både i forhold til de som var før oss og de 

som kommer etter oss.  «Slekt skal følge slekters gang», synger vi i 

Deilig er jorden.  Julens budskap er tidløst. 

 

Julen kaller også på ettertanke.  Vi er mange som har gode 

juleminner, og mye godt, både å glede oss over og se tilbake på.  

Ikke alle har det slik.  De fortjener vår omtanke, og de fortjener at vi 

evner å være takknemlige for de gleder vi får oppleve i julen.  

Derfor er julen også tid for raushet.  Både gjennom å gi til de 

trengende, og på andre måter bidra med å skape en god jul for de 

som ellers ikke ville fått det. 

 

Julen er en ypperlig anledning til å snu på vanene.  Det er 

selvfølgelig lov til å ha en ønskeliste med hensyn til gaver og god 

helse.  Men fremfor alt bør vi søke med å bidra med noe for andre.  

Hva med et ønske om å gi noe av seg selv?  Gi et smil, et nikk, gi 

omtanke utover en nærmeste familiekrets?  På den måten kan julen 

gi overskudd og mot til å være et medmenneske.  La oss være gode 

medmennesker i det året som snart står for døren, vi trenger det alle 

sammen. 

 

Med ønsker om en riktig God Jul og et fremgangsrikt og godt Nytt 

År 

 

 

Kåre Rogne 

Red. 

 

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 6. desember. 

 

 

 

Nytt fra sekretæren 
 

Vi gratulerer 

20.11. Krog, Finn 85 år 

25.11. Thomassen, Bjørn Roar 60 år 

14.12. Kristiansen, Leif 70 år 

29.12. Nybråten, Kent Rune 40 år 

04.11 DEKG; Kurt Bredesen, Hans Dyblie, Tor Einar Sidselrud 

Fodnes, Sten Morten Opseth og Jan Østvik. 

 



Overmester har ordet 
 

Kjære Brødre 

I skrivende stund gjenstår kun julemøtet av 

høstterminens Logemøter. Høsten har gått over i 

vinter, og 2019 nærmer seg slutten. Tiden fra 

embedsmannsinstallasjonen og fram til nå har gått 

utrolig fort, der de fleste av Logemøtene har vært 

enten Gradspasseringer, Veteranjuveltildeling eller 

Minneloge.  

 

 

Det eneste Arbeidsmøtet vi har hatt i høst var venneaften den 

21.oktober. På dette møtet hadde vi besøk av to «venner» som Bror 

Asbjørn Bergerud hadde invitert. Begge to viste stor interesse for 

ordenen, og begge fylte ut og leverte søknadsskjema samme kveld.  

Derfor kunne vi på Logemøte den 2. desember foreta innvielse av 

de to nye Brødrene Anders Vetle Olsen og Tore Hansen. Det var et 

forholdsvis bra fremmøte denne kvelden, og innvielsesseremonien 

ble stilfullt og høytidelig gjennomført. 

Fremmøtet denne høsten har for øvrig vært ganske bra, der de fleste 

møtene har hatt en fremmøteprosent på over 50. Dette er veldig 

hyggelig og inspirerende for oss i embedskollegiet, og ikke minst 

for dem som blir innviet eller får en høyere grad. Tomme stoler gjør 

helt sikkert ikke opplevelsen for dem noe større. 

Som tidligere nevnt så har vi avholdt en minneloge i løpet av 

høsten. Å være arrangør for minnelogen går på omgang mellom 

Logene 67 Castrum, 156 Kongsleden og 122 Gyldenborg, og i år 

var det vår tur til å stå for dette. Det møtte opp mange Brødre fra 

alle tre Logene, som fikk overvære en høytidelig og fin minneloge 

med påfølgende foredrag til kaffen nede i spisesalen av prest i 

Nord-Odal, Morten Hagen Grindvoll. I anledning dagen pratet han 

om sorg og sorgprosesser på en interessant og til og med morsom 

måte.  

Tidligere år har alle de fire Kongsvingerlogene samlet gitt en 

pengegave til Frelsesarmeens julegryteaksjon. Vanligvis kr 5000,- 

fra hver Loge. I år har vi valgt å gi halvparten av pengene til Røde 

Kors sin juletreaksjon, og den andre halvparten til Frelsesarmeen. 

Dvs. at hver av dem får en gave på kr 10.000,-, gitt samlet fra de 

fire Logene.  

Tilslutt vil jeg få benytte anledningen til å ønske alle Brødrene en 

riktig God Jul, og et Fredfullt og Godt Nytt År. Jeg håper at jeg 

treffer samtlige av dere på et Logemøte i løpet av vinteren og våren. 

 

Med hilsen i Vennskap, Kjærlighet og sannhet 

 

OM Jens-Erik Onsrud 

 

Undermester har ordet 
 

Kjære Brødre 

Da er snart denne høstterminen omme. Det 

har vært en bratt læringskurve for meg, og 

den er neppe over. Jeg føler at jeg har truffet 

ganske så bra med brodermåltidene og 

privatnemndene. Der gjør Trond Broen en 

utmerket jobb med å styre nemndene. En jobb 

som gjør at jeg trygt kan gå rundt og prate 

med brødrene når taffelet er hevet. En stor 

takk skal du ha, Trond.. 

 

På formiddagen møtes bror Åge, bror Asbjørn og jeg ot dekker bord 

og pynter. Bror Asbjørn vet hvordan det skal være. 

Jeg håper at brødrene fortsatt vil høre mine leksjoner om vår 

kongerekke. Jeg er utrolig glad i historie, men er selvfølgelig 

mottagelig for andre ideer. 

På ettermøtene på nyåret/våren blir det noen interessante foredrag, 

uten at jeg her og nå vil røpe hva og hvem. Det vil stå i innbydelsen 



til møtene, så følg med. 

Lørdag 25. januar er det planlagt nyttårsfest med ledsager. Det 

hadde vært trivelig om vi kunne få til en slik fest igjen, så jeg håper 

brødrene kan sette av denne kvelden. 

Julen og et nytt år nærmer seg med stormskritt, og jeg vil med dette 

takke for i år og ønske alle en riktig god jul og et godt nytt losjeår. 

 

I vennskap Kjærlighet og Sannhet 

 

UM Arild Bråten  

 

Eks OM har ordet 
 

Kjære brødre 

I skrivende stund nærmer vi oss jul og slutten av 

første halvår med nytt embedskollegie. Vi har 

gjennomført gradspasseringer både til Den Edle 

Kjærlighets Grad og Den Høye Sannhets Grad og 

ikke minst hatt innvielse for 2 nye brødre. Alt dette 

har etter min mening blitt gjennomført på en 

utmerket måte både av involverte embedsmenn og 

skuespillere. 

 

Seremonien der bror Asbjørn Holseter fik sin velfortjente 25-års 

Veteranjuvel er også et minne å ta med seg videre. Det at brødre blir 

veteraner sier noe om at de faktisk trives i vår loge. Må nok si at det 

har vært litt rart å sitte på Eks.OM stolen og ikke ha det samme 

ansvaret som tidligere under seremoniene. 

 

Vet ikke hvordan tidligere embedsmenn i samme situasjon har 

opplevd det, men jeg føler at overgangen fra OM til Eks.OM har 

gitt en form for vakuum i logetilværelsen. Det og ikke ha ansvaret 

på samme måte som tidligere er på en måte en lettelse, men 

samtidig er det noe som blir borte. Uansett så har jeg stor tro på det 

nye embedskollegiet, og jeg vet at de legger alt i det å gjøre en best 

mulig jobb i forhold til sine roller. Jeg er sikker på at Loge 122 

Gyldenborg er i gode hender og vil leve godt i fremtiden. Men det 

er også avhengig av at alle brødre gjør en jobb i forhold til 

rekrutering. Det er derfor gledelig at vi har hatt innvielse med 2 nye 

brødre denne høsten, for det er vi avhengige av. 

 

Vil også si noen ord om Minnelogen som vår loge denne gangen var 

ansvarlig for. For det første så var seremonien oppe i logesalen 

utrolig fin, men foredraget på ettermøtet av prest Morten Hagen 

Grindvoll synes jeg gjorde at Minnelogen fikk en mer helhet i seg. 

Mener at dette er noe som bør videreføres for ettertiden slik at 

Minnelogen blir mer komplett. 

 

Som leder av Vennelogekomiteen så vil jeg til slutt minne om 

Nyttårsfesten med damer lørdag den 25. januar 2020. Denne festen 

har vært en tradisjon i mange år, men som de siste årene har måttet 

avlyses p.g.a. for få påmeldte. Dette er veldig synd da denne 

sammenkomsten har vært viktig med tanke på at våre respektive 

også blir bedre kjent med brødrene og også med hverandre. Et annet 

moment er også at et eventuelt overskudd fra nyttårsfesten går 

uavkortet til å styrke Vennelogefondet. Et fond som er med på å 

subsidiere vennelogetreffene vi har med Loge 70 Tyrgils Knutsson 

fra Mariestad. Vennelogetreffet 2020 er det vi som er ansvarlige for, 

og finner sted lørdag den 5. september her i Kongsvinger. 

 

Med dette vil jeg ønske alle brødre en riktig God Jul og et Godt 

Nytt År, og som det alltid blir sagt: Møt så ofte dere kan. 

 

Eks OM 

 
Roar Gusterudmoen 

 



Storrepresentanten har ordet 
Kjære brødre 
Ett spennende loge halvår som 

Storrepresentant er snart over og det har vært 

en del nytt å sette seg inn i og delta i. Det har 

bl.a. vært 2 møter i Distriktsrådet og 1 

arbeidsmøte med Stor Sire med utgangspunkt 

i Storlogens handlingsplan for 2018 – 2022.  
  
I den anledning ble det også omvisning i Odd Fellow Ordenens 

Nasjonale Museum og Bibliotek i Stortingsgt. 28. Meget spennende 

og flott museum/bibliotek som kan besøkes av brødre etter nærmere 

avtale med kanselliet og det kan absolutt anbefales. Stor Sire 

opplyste bl.a. at de var i gang med et forprosjekt for et tilbygg på 2 

et. i Stortingsgaten 28. Dersom dette blir en realitet vil det berøre 20 

loger som må ha erstatningslokaler. Det ble opplyst at det er arbeid i 

gang med å gjøre Odd Fellow Ordenen mer demokratisk på noen 

områder, dette vil bli nærmere utredet i tiden framover. 

 

Rekruttering av nye resipiender til Leiren og Logene er en særs 

viktig oppgave i tiden framover, og her bør alle delta. Vi har sikkert 

noen vi kan forespørre om å bli med på en venneaften som er 

17.02.20, så brett opp armene, så er vi i gang. Er det spørsmål 

knyttet til inntak av nye medlemmer eller forslag til tiltak som kan 

være med på å bedre rekrutteringen, så ta kontakt med medlemmene 

av nevnden for Styrkelse og Ekspansjon. 

 

Juledikt 

Den beste gaven i år, 

er egentlig veldig enkel å se, 

den er ikke pakket inn i papir 

og ligger ikke under et tre. 

For den beste julegaven, 

den gaven som er mest spesiell for meg 

er å kunne være sammen med 

noen så fantastisk som akkurat deg 

                    

 

Vil få ønske alle en riktig God 

Jul og Godt nytt år 

 

Med hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Svein Erik Børslungen 

Storrepresentant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Et foredrag til ettertanke 

Tekst og foto: Hans Dyblie 

På Minnelogens ettermøte 18. november ble det i tillegg til kaffe og 

kringle servert et meget godt og ettertenksomt foredrag av kapellan 

Morten Hagen Grindvoll. Om det var på grunn av det annonserte 

foredraget som var årsaken til at over 100 brødre og embedsmenn 

fra vår loge i tillegg til gjester fra Castrum og Kongsleden fylte opp 

spisesalen denne kvelden skal være usagt. Men at stemningen var 

god vitnet det høye støynivået om. For et høyt støynivå forårsaket 

av livlige og mange samtaler over festpyntede bord er et hyggelig 

innslag på ethvert ettermøte. 

Foredrag med aktuelt innhold 

Alle vil en eller flere ganger i livet bli rammet av sorg, og det var 

derfor et kjent innhold i foredraget som Morten Hagen Grindvoll 

holdt for et interessert og lydhørt publikum i Festningsgata 1 man-

dag 18. november. Kapellan Morten Hagen Grindvoll er ansatt i 

Eidskog, men vil i nær fremtid innsettes som prest i Nord-Odal. 

Dette til stor skuffelse for eidskogingene som på kort tid har lært å 

sette pris på den unge kapellanen, men som samtidig ønsker han 

lykke til i den nye jobben i Nord-Odal. Men gammel eller ny tittel 

betydde ingen ting i foredraget om sorg, for her var det personen 

Morten og hans utmerkede måte å fortelle om sitt yrke som fenget 

tilhørerne. For det er som regel kapellanen eller presten som over-

bringer dødsbudskapet til den nære familien. Et budskap som alltid 

etterfølges av sorg. –Som kapellan og prest i Den norske kirke blir 

et dødsbudskap aldri en vane, men det er godt å være sjelesørger og 

gi trøst i en sorg- situasjon, avslutter kapellan Morten før han legger 

fra seg sitt yrke og blir en ivrig samtalepartner rundt kaffebordet. 

                

Kåsør og kapellan Morten Hagen Grindvoll holdt et fengende fore-

drag for et interessert publikum på ettermøtet i loge nr. 122 Gylden-

borg mandag 18. november. 

 



           

Som takk for kåseriet om sorg fikk kapellan Morten gaver av UM 

Arild Bråten i form av bok og vin. Kåsøren takket for gavene med 

ordene: -Håper det ikke er altervin, for det er det mer enn nok av i  

kirken. 

         

Etter kåseriet deltok Morten Hagen Grindvoll i samtaler med blant 

andre OM Jens-Erik Onsrud og Eks OM Roar Gusterudmoen. 

      

Det ble mye hyggelig prat ved kaffebordene etter foredraget. 

 

 

      

Flere loge-brødre bidro med” snille” skrøner etter kåseriet om sorg. 



     
Det var en blid og fornøyd kapellan Morten som ble belønnet med 

god applaus etter sitt interessante foredrag om sorg. 

 

 

Høytid og lutefisk 
 

Logemøtet mandag andre desember var spesielt høytidelig, for 

opptak av nye logebrødre er en seanse hvor høytiden er meget 

tilstedeværende, noe den også var oppe i logesalen første mandag i 

julemåneden desember. For det knytter seg både spenning og positiv 

nysgjerrighet de relativt få gangene nye logebrødre blir innlemmet 

som medlemmer i loge 122 Gyldenborg. Men også denne gangen 

gikk seansen i logesalen korrekt på verdig vis, med det resultat at 

Anders Vetle Olsen fra Austmarka og Tore Hansen fra Kongsvinger 

kom seg velberget gjennom hele seremonien og fikk den hvite 

regalie som tegn på at de fra denne kvelden er brødre i vår loge. 

 

 

Sjeldent godt brødremåltid 

Kveldens brødremåltid ble preget av opptaket av to nye brødre i 

tillegg til den forestående jul. For etter at Anders Vetle Olsen og 

Tore Hansen hadde fått sin dose av hilsninger og gratulasjoner av 

alle tilstedeværende logebrødre ble de begge loset inn i en særdeles 

vakker, festpyntet sal hvor kveldens privatnemd sto korrekt 

antrukket for å servere et festmåltid med preg av jul. For menyen 

denne kvelden besto av lutefisk med velkjent tilbehør. Og for å 

markere at dette var et måltid av første klasse ble det servert en 

sjeldent god akevitt i tillegg til øl og mineralvann. Sammen med 

taler og gode ord til de to nyinnvidde logebrødrene ble hele kvelden 

en flott fest med gallakledde brødre som var med på å lage god 

stemning før, under og etter festmåltidet. Og at lutefisken falt i 

smak er hevet over enhver tvil, for det var bare gode ord å høre om 

både mat og drikke. Så sjansen er til stede for at det blir lutefisk 

som blir servert i mange hjem julaften 2019. Og hovedgjestene bror 

Anders og bror Tore satte stor pris på både vennskapet, gleden og 

den gode serveringen ved festbordet. –Mottakelsen og hyggen her 

har gjort sitt til at vi vil møte i losjen så ofte vi kan, var en 

gladmelding fra begge to. 

 

Med broderlig julehilsen fra 

Hans Dyblie 

 



 
Våre nye losjebrødre Tore Hansen (t.v.) og Anders Vetle Olsen. 

 

 
Bror Terje bestiller lutefisk. 

 

 

 
OM, Ex OM, bror Tore, fadder Asbjørn og bror Anders. 

 

 
Bror Egil (t.v.) og bror Ingar tar en alvorsprat. 

 

 



 
Den gode latteren var tilstedeværende. 

 

 
Det er høydeforskjell på logebrødre. 

Julehilsen fra Stor Sire julen 2019  

Gode brødre  

Selv om noen tror det motsatte, er Odd Fellow Ordenen i stadig 

forandring og utvikling. Et av de spennende utviklingstrekk som vi 

stadig ser tydeligere, er forskjellen mellom loge og leir. Begge byg-

ger på det samme etiske fundament, men de har ulike perspektiver 

på livet. Leiren åpner for det verdensomspennende og vårt forhold 

til alle mennesker. Logene lærer oss mer om de tette og nære rela-

sjoner. For det modne menneske er begge perspektiver helt nødven-

dige.  

De langt fleste av oss feirer jul i de nære perspektiver. Vi sier gjerne 

at julen er familiens høytid. Mange mennesker reiser langt for å 

komme til det stedet som ofte kalles for «hjem». For en del men-

nesker er julen den eneste anledning de har for å treffe sin familie 

og å møte sine røtter.  

Men en loge er også en form for familie. Brødre i en loge møtes 

jevnlig og i hvert møte blir vi sammen minnet om og konfrontert 

med sentrale etiske spørsmål. I hver eneste gradspassering er vi alle 

resipiender. Vi er der alle for å lære. Hvordan praktiserer vi så dette 

fellesskapet ved juletider?  

Vet du hvordan den som sitter ved siden av deg i dette logemøtet vil 

feire sin jul? Har du tenkt igjennom hvordan alle medlemmene i din 

loge har det ved juletider?  

Noen vil reagere på det jeg skriver her. Men jeg er ikke ute etter å få 

vite noe om noen - av nysgjerrighet. Det jeg er ute etter er å minne 

om begrepet omsorg – omsorg for våre nærmeste logebrødre. Det 

logens grader viser oss er jo nettopp at vi skal ha omsorg for hver-

andre.  En gammel formulering lyder: «Når én gren lider, lider hele 



treet». Det er en fremtredende verdisetning som gjelder også i vår 

Orden. Budordene våre aktualiseres i julen, og selvfølge også resten 

av året.   

De er mer utadvendte.  

Omsorgen innad i logen er innadvendt.  

I tillegg til alt det andre vi skal gjøre nå i mørketiden og julefei-

ringen, er å forsikre oss at hver enkelt av våre logebrødre har det 

godt. Noen møter ofte, noen møter sjelden, og noen møter aldri.  

Men alle er en del av fellesskapet.  

Fra så langt tilbake det er historisk mulig å se, har en loge i vår Or-

den vært et omsorgsfellesskap. Dette er en umistelig verdi. La oss 

sørge for at enhver av oss lever i pakt med denne fantastiske tradi-

sjonen når vi nå går inn i den store familiehøytiden.  

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet  

Morten Buan   

Stor Sire 

 

 

 

 

 

 

 

Apropos julefortellinger 
 

Petter fylte 10 år det året.  Han gikk i andre klasse, men skulle 

egentlig gått i 4. klasse.  De fleste som bodde i Petters by visste at 

han hadde vansker med å lære like fort som de andre. 

Petter var stor, klomsete, og beveget seg sakte.  Han tenkte sagte 

også.  Men Petter var godt likt av de andre barna i klassen sin.  

Naturligvis var alle klassekameratene mindre enn Petter.  Det 

hendte også at guttene i klassen hadde vanskelig for å skjule hvor 

irriterte de ble når Petter spurte om å få være med og spille fotball.  

Vanligvis klarte de å finne en måte å holde han unna på, men Petter 

hang rundt dem likevel.  Han klengte ikke – bare håpet. 

Han var en ganske hjelpsom gutt, villig og smilende, og han ble en 

naturlig beskyttelse for de minste.  Noen ganger når de eldre guttene 

jaget de mindre bort, var det alltid Petter som sa:  ” Kan de ikke bli, 

de er da ikke i veien.” 

Det året skulle Petter være med på et julespill på skolen.  Han ville 

så gjerne være en hyrde som spilte fløyte......, men frøken gav ham 

en viktigere rolle.  I det minste synes hun det.  Hun tenkte at verten 

i herberget hadde ikke så mange replikker.  Og Petters størrelse ville 

passe godt.  Det ville gjøre ham myndigere når han skulle nekte 

Josef og Maria å komme inn i herberget. 

Så kom julaften da skuespillet skulle fremføres.  Salen var full av 

forventningsfulle foreldre, søsken og ellers alle som hadde møtt 

fram.  Bak seneteppet vrimlet det av hyrdestaver, skjegg og 

parykker, fugler og kongekroner.  Og alle var spente.  Men ingen - 

verken på senen eller i salen – synes kvelden var mer spennende 

enn Petter.  Han stod på siden av senen og var så fascinert av 

handlingen at frøken måtte se på ham hele tiden for å passe på at 

han ikke gikk inn på senen før det var hans tur. 

Der kommer Josef.  Sakte, mens han leder Maria varsomt mot døra 

til herberget.  Josef banker hardt på døra.  Petter, verten i herberget 

står bak døra og venter.  Han åpner døra og sier bryskt: 

- Hva vil dere? 



- Vi ser etter losji! 

- Se andre steder.  Petter ser rett fram.  Her er helt fullt. 

- Men vi har spurt overalt.  Vi har reist langt og er så trøtte 

- Det er ikke plass i dette herberget.  Kan du ikke forstå det. 

- Vær så snill, kjære vert.  Kona mi, Maria, skal ha barn.  Hun 

trenger et sted å hvile.  Er du sikker på at du ikke har bare et 

lite hjørne, vær så snill? 

 

For første gang slapper verten av på sin stive holdning.  Han ser ned 

på Maria. 

Det blir en lang pause.  Lang nok til at publikum blir litt brydd.  

Frøken hvisker fra siden.  Nei – gå vekk. 

 

- Nei - gå vekk - gjentar Petter automatisk 

 

Josef legger armen sin rundt Maria.  Maria legger hodet mot 

skulderen hans, og de begynner å gå bort fra herberget.  Men verten 

går ikke inn i herberget igjen.  Han står i døråpningen og ser på det 

triste paret.  Han åpner munnen.  Øyenbrynene rynker seg av 

medynk.  Øynene hans fylles av tårer. Han åpner munnen. 

 

Og plutselig blir dette julespillet annerledes enn andre julespill.” 

Ikke gå, Josef.  Ikke gå, Josef.  Ta Maria med deg tilbake.” 

Petters fjes bryter ut i et stort smil i det han roper ut:” Dere kan få 

mitt rom.” 

 

Ukjent forfatter 

 

 

 

 

 

 

Følgende stod å lese i et gammelt juleblad og er tillagt en   

nonne fra 1700 talet.  

Jeg tror kanskje dette er like aktuelt i vår tid, i allefall er det 

ord det kan være verdt å                                                                 

        reflektere over 

 

 
 



Kjære brødre  
 

Av bror Hans Dyblie 

 

Den største gleden du kan ha, det er å gjøre andre glad.  

 

Disse enkle ordene har for meg fått en viktig betydning etter at jeg 

var på Venneaften i Gyldenborg en mandagskveld senhøstes 2018. 

Egil Øiseth, min fadder informerte i korte trekk om både Odd 

Fellow ordenen og Loge nr. 122 Gyldenborg på en måte som gjorde 

at jeg ble nysgjerrig på å få vite mer om hva et medlemskap i logen 

innebar. I og med at jeg kjente Egil fra tidligere, og at min kone 

Bjørg kort tid i forveien var blitt medlem i Rebekkalogen Ad Astra 

tok jeg mot til meg og takket ja til invitasjonen. Et ja som satt litt 

langt inne, men etter gode og positive ord fra begge to så ble jeg 

med Egil på Venneaften i logen. Allerede i garderoben ble jeg tatt 

imot på en måte som gjorde meg både glad og trygg, for den første 

som tok meg i hånda og ønsket meg velkommen var Bjørn 

Amundsen som jeg ble kjent med allerede på realskolen for over 50 

år siden. Og i løpet av Venneaftenen ble jeg møtt med mange smil 

og hilste på kjente og ukjente. Mitt første møte med loge nr. 122 

Gyldenborg gjorde sitt til at jeg ønsket å bli medlem, og etter flere 

positive mandagsmøter ble jeg på høytidelig vis sammen med fire 

andre innlemmet i broderskapet, og som synlig bevis på dette fikk 

vi en hvit regalia. Og etter det jeg erfarte etter hvert måtte mine 

loge- brødre inneha en stor glede, for alle var med på å gjøre meg 

glad. En glede som blir synliggjort annenhver mandag på møter 

som starter med informativ høytid i loge-salen i andre etasje, og 

som blir mer lydhørt med glad stemning under brodermåltidet 

etterfulgt av kaffe avec og pratsomt vennskap på ettermøtet. Gode 

ingredienser som gjør sitt til at jeg ser frem til annenhver mandag i 

loge nr. 122 Gyldenborg.  Og da jeg sammen med fire andre brødre 

fikk” Den Edle Kjærlighets Grad” med ny regalia fjerde november 

er det i hvert fall sikkert at jeg vil møte så ofte jeg kan. På grunn av 

trivselen og vennskapet i Gyldenborg har jeg i tillegg blitt medlem i 

Seniorklubben. 

 

Juletid 

Desember er julemåneden, og jul betyr høytid. Noen velger å være 

sammen med familie og venner mens andre ønsker å tilbringe 

juledagene alene. Men samme hvordan julen skal feires ønsker jeg å 

gi dere i loge nr. 122 Gyldenborg en broderlig julehilsen i 

Vennskap-Kjærlighet-Sannhet. 

Som et tegn på at vi også i år vil feire en god jul vil jeg dele med 

dere” Nissens Julekveld” av Margrethe Munthe. Selv om denne 

gamle julesangen begynner litt trist ender den bra med en glad og 

dansende låvenisse som også i år venter spent på om han får  servert 

grøt julaften. 

 

Den gamle nissen satt så trist 

på låven julekveld. 

” De glemmer meg nok nå som sist 

og spiser grøten selv. 

Hvor ble hun gamle Guri a’? 

Hun var så snill og bli’; 

hun alltid julegrøt meg ga, 

men nå er det forbi. 

Jeg passet både fjøs og stall 

i mange, mange år, 

nå er jeg gammel, klein og skral, 

det er visst best jeg går.” 

Og nissen satt på låven gjemt 

og gråt så tåren rant. 

Han skjønte nok at han var glemt, 

da ingen grøt han fant. 

Men månens ansikt tittet mildt 

igjennom gluggen inn, 

og mus og rotter danset vilt 



omkring i måneskinn. 

De pep og spratt og var så gla, 

at nissen måtte le, 

han lo og tørket tåren a’ 

-til slutt han danset med. 

 

        

Tenk om livet hadde vore 
Ei spora løype på Totak: 

Flatt, kvit og utan skugge. 

Tenk om livet hadde hatt smørefrie ski. 

Tenk om livet hadde hatt skitrekk: 

Du kan sitje på heile vegen opp 

og så berre suse utfor. 

Tenk på om livet hadde vore vinter 

heile året, med stålis og snø 

og bål med pølse på spidd. 

Tenk om livet hadde hatt så god glid 

at du ikkje la merke til 

at det var forbi. 

 

Jan Otto Hovda 

 

Kurskorrigering 
Et menneske som ganske uomtvistelig 

betegnes kan som over middels kristtelig 

og vandrer langs den såkalt smale veg 

forsto beskjemt at det burde skamme seg 

I fall det tenkte riktig nøye etter. 

Nå følger det en bredere heretter 

som nok benevnes kan som redningsplanke 

med reduserte krav til ettertanke 

 

Finn Krog 

 

 

 

 

 



Forsiktighet 
 

Et menneske, som ingen grunn har til å klage, 

som nyter kun og lever Herrens Glade Dage, 

det klager likevel og menn`skelig banalt 

det klager hjertelig og høyt over alt, 

så alle fatte kan, og gjerne ta del 

i nød og sorg som tynger denne arme sjel. 

 

For hadde han isteden nemlig sagt at 

det gikk han bra, i grunn var intet galt fatt, 

så ville promt den trofaste misunnelse 

nok fritatt han for sådann en begrunnelse, 

og ville over natten ut i felten rykke 

og ødelegge all hans hittil vunne lykke. 

 

Så derfor har det menneske i grunnen rett, 

som straks erklærer at det går han ytterst slett 

 

Finn Krog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

  

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. 
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