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Leder i Gyldenposten
Kjære Brødre
Drømmer er definert som kilden til troen på at det finnes noe bedre
en gang i fremtiden. Dette er kanskje vanskelig å få øye på i den
situasjonen vi står midt opp i, les Corona epidemien med
permitteringer, nedlegging av arbeidsplasser og en svært utfordrende
økonomisk situasjon for alle lag i vårt samfunn. Hva vil skje, når vi
en gang er tilbake i normal tilstand igjen? Det kan nok ingen gi gode
svar på. Men la ikke den nåværende situasjon hindre deg i å følge en
drøm. De mennesker som vinner, mot alle odds, har noe spesielt ved
seg, nemlig troen på at man kan realisere drømmene sine. Og det er
aldri for sent, noe den etterfølgende historie beskriver.
Den er hentet fra et innlegg på Facebook, og er oversatt fra
amerikansk av Ulf Husebø
En historie om å leve
Første dag på universitetet presenterte vår professor seg og utfordret
oss til å bli kjent med noen vi ikke allerede kjente. Jeg reiste meg for
å se meg rundt da jeg kjente en forsiktig hånd på skulderen.
Jeg snudde meg og så en rynkete, liten eldre dame som strålte opp
mot meg med et smil som lyste opp hele henne.
”Hei min skjønne”, sa hun. “Jeg heter Rose. Jeg er 87 år gammel. Får
jeg gi deg en klem?”
Jeg lo og svarte entusiastisk; ”selvfølgelig kan du det!” Og hun ga
meg en kjempeklem.
”Hvorfor er du på universitetet i slik en ung, uskyldig alder”, spurte
jeg?
Hun svarte skøyeraktig; ”Jeg er her for å møte en rik mann, gifte meg
og få barn.” ”Nei, jeg mener det alvorlig”, sa jeg. Jeg var nysgjerrig
på hva som kunne ha motivert henne til å ta på seg en slik utfordring
i hennes alder. ”Jeg har alltid drømt om å få meg en

universitetsutdannelse og nå får jeg en!” sa hun. Etter klassen gikk vi
sammen til kantinen og delte en sjokolademilkshake.
Vi ble umiddelbart venner. Hver dag de neste tre månedene gikk vi
sammen etter klassen og snakket uten opphold. Jeg lyttet hypnotisert
til denne” tidsmaskinen” som delte sin kunnskap og erfaring med
meg.
I løpet av studieåret ble Rose et ikon på universitetet og hun fant
stadig venner, overalt hvor hun var. Hun elsket å kle seg pent og hun
trivdes tydelig med den oppmerksomheten hun fikk fra de andre
studentene. Hun nøt det hele.
Etter endt semester ba vi Rose om å holde en tale ved vår avslutning.
Jeg kommer aldri til å glemme hva hun sa. Hun ble introdusert og
entret talerstolen. I det hun skulle begynne på talen mistet hun
huskelappene på gulvet.
Frustrert og litt forlegent bøyde hun seg over mikrofonen og sa
ganske enkelt; “Beklager at jeg er så nervøs. Jeg kommer aldri til å
klare å få mine notater i riktig rekkefølge igjen, så la meg bare si det
jeg husker.
Mens vi lo kremtet hun og begynte. ”Vi slutter ikke å leke fordi vi
blir gamle, vi blir gamle fordi vi slutter å leke.
Det finnes noen hemmeligheter for å holde seg ung, være lykkelig og
oppnå suksess. Man må le og finne humor hver dag; og du må ha en
drøm. Mister du drømmene dør du.
Det finnes så mange mennesker på jorden som er døde uten engang
å vite om det.
Det er enorm forskjell på å bli gammel og på å bli voksen.
Dersom du er nitten år og ligger til sengs i et helt år uten å gjøre noe
som helst produktivt, vil du til slutt bli tjue år. Dersom jeg ligger til
sengs i et år uten å gjøre noe, vil jeg bli åttiåtte år.
Alle kan bli eldre! Til det trengs det verken kunnskap eller ferdighet.
Vitsen er å bli voksen ved å alltid se muligheter i endring. Å ikke
angre.
De eldre angrer vanligvis ikke på hva de har gjort, men heller på det
de ikke gjorde. De eneste som frykter døden er de som angrer.”

Hun avsluttet talen med å synge sangen “The Rose”. (En sang av
Amanda McBroom gjort kjent av Bette Midler. Red. anm.)
++Hun utfordret hver og en av oss til å studere teksten og leve den ut
i vårt daglige liv. Da året var omme avsluttet Rose den
universitetsutdannelsen hun hadde begynt på for så mange måneder
siden.
En uke etter eksamensavslutning døde Rose fredelig i sin søvn.
Over to tusen studenter deltok i begravelsen for å hedre den
vidunderlige kvinnen som ved sitt eget eksempel viste at det er aldri
for sent å bli det du over hode har muligheter for å bli.
Husk, å eldes er pliktig, å bli voksen er frivillig. Vi opprettholder livet
av det vi får. Vi lager et liv av det vi gir.
Gud lover oss en trygg ankomst, ikke nødvendigvis en rolig reise.
Dersom Gud bringer deg livet vil han også bringe deg gjennom det.
Kåre Rogne
Red.
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Nytt fra sekretæren
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Arnfinn Mobekk
Thor Nordli
Per Gunnar Dalløkken
Ingvar Henning Alfsen
Børre Børresen
Anders Vetle Olsen

65 år.
70 år.
55 år.
65 år.
70 år.
45 år.

Overmester har ordet
Kjære Brødre
Vi er for tiden inne i en spesiell tid med tilnærmet
unntakstilstand over hele verden på grunn av
Koronaviruset som etter hvert har spredd seg til nesten
alle verdenshjørner. Dette har ført til at all
møteaktivitet både i Odd Fellow ordenen og alle andre
foreninger er innstilt på ubestemt tid.
Om det blir noen flere logemøter på denne siden av sommerferien er
foreløpig uvisst. Til dere fire som skulle ha fått tildelt Det Gode
Vennskaps Grad den 16. mars, så lover jeg at vi skal sørge for at dere
får denne graden ved første anledning. Vi må bare gjøre noen
endringer i møteprogrammet, men det får vi til.
Siden forrige nummer av Gyldeposten som kom ut den 17.desember,
har det vært en forholdsvis begivenhetsrik tid i Logen, med både egne
logemøter og andre arrangementer.
Julemøtet den 16. 12. var som vanlig godt besøkt, og damene fra
Loge nr.49 Ad Astra stilte som tidligere opp for å servere oss julemat.
Så fulgte Nyttårslogen den 6.januar, med bra frammøte. Lørdag den
11.januar var det gradsseminar i logehuset på Strømmen for alle
Logene i distrikt 25. Gyldenborg stilte med 17 mann, og vår oppgave

var å gjennomføre en gradspassering i Den Edle Kjærlighets Grad.
Denne oppgaven løste vi på en meget bra måte, så takk til alle, både
skuespillere og embedsmenn, som deltok denne dagen.
Den 20.januar hadde vi Instruksjon ved DSS Knut Østbøll og
sangaften etterpå. En meget hyggelig kveld. Den 3.februar var det tid
for framlegging av regnskap og budsjett, samt rapport fra nevnder.
Den 13.februar reiste vi hele åtte brødre til vår venneloge Tyrgils
Knutsson i Mariestad, for å delta på deres embedsmannsinstallasjon.
Der ble vi tatt godt imot, og vi hadde en meget hyggelig og etter hvert
munter kveld med god mat og drikke, og hyggelig samvær med våre
Svenske Brødre.
Den 17. februar skulle vi hatt venneaften, men dette møtet måtte vi
dessverre gjøre om til et vanlig arbeidsmøte, da det denne gangen
ikke var noen aktuelle kandidater.
Den 2.mars var det Gyldenborgs tur til å stå som arrangør av dette
årets Festloge, som går på rundgang mellom de fire logene in
Festningsgata 1. Dette vil jeg påstå ble en meget vellykket kveld, med
over 70 påmelde til kveldens middag. Etter ønske fra Bror DSS
arrangerte vi en «ønskereprise» på det spillet som ble laget til
ordenens 200 års jubileum i 2019, med aktører fra alle fire logene.
Samtlige skuespillere var meget dyktige, og sammen med lesing fra
stolene, som også satt som det skulle, ble dette en flott forestilling.
Noen andre som også fortjener mye ros, er redaksjonen i
Gyldenposten. Det er en dedikert gjeng som sørger for å lage en
interessant avis med mye innhold, ledsaget av gode bilder.
Om det blir noen flere Logemøter før sommeren, ja det vil tiden vise,
men om ikke før, så er vel forhåpentligvis alt ved det normale til
høsten igjen.
Jeg vil iallfall benytte anledningen til, for det første å ønske dere en
riktig god påske, og deretter en god og fin sommer med lagelig vær.

Med Broderlig hilsen
I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Jens-Erik Onsrud
Overmester

Undermester har ordet
Kjære Brødre
Da er vi kommet godt ut i vårterminen. Vi har
hatt gode møter med bl.a. nyttårslosje,
nyttårsfest med ledsager, og nyttig instruksjon
i losjesalen av DSS Knut Østbøl, med trivelig
sangaften på ettermøtet med Egil Øiseth som
glad forsanger.

I februar skulle vi hatt venneaften, men hadde dessverre ingen
kandidater. Her har vi alle en jobb å gjøre for å få med nye brødre. I
den forbindelse har jeg en bønn til de yngre brødre om å se til sin
egen omgangskrets for om mulig å kunne rekruttere noen derfra.
Klarer vi ikke å få med oss yngre medlemmer, vil vi bli en skare av
«grått hår og spaserstokker» etter hvert.
På ettermøtet 3. februar viste bror Morten Sønsterudbråten bilder og
fortalte fra sine turer på ski og sykkel rundt i Nord-Italia. God til å
prate, og byr på seg sjøl, herlig.
Den 2. mars gjennomførte vi en festlosje med glans. Spillet i salen
var en fin opplevelse, takket være «skuespillere» som gjennomførte
alt helt suverent. På ettermøtet var vi 68 brødre og søstre som koste
oss med god mat og drikke.

Den 16. mars skulle vi hatt gradspassering til DGVG for 4 brødre,
noe vi alle hadde sett fram til. Vi skulle også hatt XOM Sæmund
Stenersens foredrag om hans fars forsvinning, samt et foredrag av far
og sønn Nygårdsæther, om flyktningruta som gikk via Kongsvinger
under krigen.
Men som vi alle vet kom det noe fra Kina som på ubestemt tid vil
sette en stopper for det meste i Norge. Losjene er nå stengt, og vi må
bare ta vare på hverandre og oss selv på beste måte. Jeg håper vi kan
komme i gang igjen så fort som mulig.
I VKS
Arild Bråten

Eks OM har ordet
Kjære brødre
Å sitte her nå og prøve å forfatte et innlegg til
Gyldenposten er ikke så enkelt som det burde være.
Tenker da på, som alle sikkert gjør, hvilken situasjon
vi er kommet i på grunn av coronaviruset og den
situasjonen hele verden er kommet i. Her i Norge har
vi fortsatt få som er smittet og få som er døde, men vi
er nok bare i starten av noe som kan bli enda verre.
At Storlogen gikk inn og stoppet all virksomhet innen ordenen var jo
en selvfølge etter alle restriksjonene som myndighetene da kom med.
Allerede nå, selv om vi bare har avlyst 1 møte, så savner jeg møtene
i logesalen og det sosiale på ettermøtene. Så kan man spørre, hvorfor
det? Vi har da 3 måneders pause på sommeren også. Jo det er riktig,
men på denne tiden av året er det tradisjon at vi skal møtes i logen.
Det er faktisk noe som mangler, og i alle fall nå i den situasjonen
nasjonen er i er jeg sikker på at møtene i Festningsgt. 1 hadde gitt
stor mening både i forhold til det etiske og det sosiale. Samtidig er

det sikkert riktig at myndighetene, etter råd fra ekspertisen, har
vedtatt de tiltakene vi nå må rette oss etter.
Spørsmålet man kan stille seg er hvordan samfunnet vil se ut etter
dette? Hva med næringslivet, folks økonomi og vise versa. Vi får bare
håpe, selv om jeg ikke helt tror på det, at det ikke varer altfor lang tid
før vi kan se at ting begynner å normalisere seg. For mange kan det
bli ei tung tid både økonomisk, sosialt og psykisk før dette er over.
Så får vi bare avvente og se når neste møte i vår egen og andres loger
igjen kan starte opp. Det vil i alle fall bli kjærkomment.
Så til litt om det som handler om arbeidet i logen. Selv om jeg er en
del av embedskollegiet, så må jeg si at alle embedsmennene, valgte
som utnevnte, har gjort en utrolig god jobb med avviklingen av
møtene og driften av vår loge. Alle tar sine oppgaver på en høyst
seriøs måte og legger mye arbeid i det for at det skal bli best mulig.
En av mine og Vennelogekomiteens oppgaver er å arrangere
Nyttårsfest med damer og Vennelogetreff. Nyttårsfesten har i noen år
blitt avlyst på grunn av for få påmeldte, men i år fikk vi faktisk så bra
oppslutning at den kunne gjennomføres. Vi i komiteen åpnet for at
alle kunne be med seg venner og kjente, logemedlemmer eller ikke,
og det resulterte i at da fristen gikk ut for påmelding hadde vi 47
påmeldte. Det ble en, etter min mening, en meget vellykket fest som
gjør at vi også håper å få til det samme til neste år.
Etter planen er det vår tur til å arrangere vennelogetreff her i
Kongsvinger med vår Venneloge Loge 70 Tyrgils Knutsson fra
Mariestad lørdag den 5. september. Hadde kontakt senest for et par
dager siden med Fung. Eks.OM Anders Backlund rundt forholdene
om coronasituasjonen i Sverige. Under samtalen kom vi inn på det
forestående Vennelogetreffet, og vi ble enige om å se an situasjonen
frem til sommeren. Han avsluttet med at jeg måtte hilse så mye til
alle brødrene i vår loge og ønske lykke til fremover.

Med dette vil jeg få ønske alle brødre en forhåpentligvis fin vår og
håper vi kan snart kan treffes igjen i logen. Og til slutt, ta godt vare
på hverandre i tiden som kommer.
Hilsen i VKS
Roar Gusterudmoen
Fung. Eks.OM

Storrepresentanten har ordet
Kjære brødre
Våren nærmer seg raskt og vi kan se fram mot
en lysere årstid, men først påskehøytiden med
etterlengtede fridager for mange av oss.
Kanskje blir det hagearbeid i påsken for noen
av oss?
Korona viruset og hva det innebærer vil legge en demper og
begrensninger på feiringer og andre aktiviteter i lang tid framover ser
det ut til. Men vi får ha et håp om at spredningen av koronaviruset
kan bli stoppet om ikke altfor lang tid…
Vi var 8 personer som besøkte loge nr. 70 Tyrgils Knutsson den
13.02.20
i
Mariestad
i
forbindelse
med
deres
embedsmannsinstallasjon. Det var en fin installasjon og fint
ettermøte. Alltid hyggelig å komme på besøk til vår venneloge i
Mariestad.
Det ble arrangert gradsseminar på Strømmen i januar, der vår loge
var ansvarlig for gjennomføringen i en av gradene. Ut fra
evalueringen av vårt gradspill ble det meget bra utført. Ellers ga
denne dagen en positiv opplevelse for mange av oss med gradspill i
en annen logesal med litt annen setting enn det vi er vant til i egen
loge. Gradsseminaret bør etter min menig være så snart som mulig
etter at nytt kollegium og skuespillere er på plass, for det øker

bevisstheten til gradspillene.
Medlemsutviklingen på landsbasis for herrelogene viser i perioden
01.01.20 – 01.03.20 en netto nedgang på 15 personer. For vårt distrikt
25 Glåmdal og Romerike var netto nedgangen på 1 person. Som
tallene viser, har vi en jobb å gjøre og den bør starte omgående med
å få med nye resipienter. Du har sikkert en du kan spørre om han vil
vite mer om logen og så i etterkant få vedkommende med på
venneaften. Er det spørsmål eller andre ting dere lurer på i
rekrutteringsøyemed, så ta kontakt med nemd for Styrkelse og
Ekspansjon eller en i embedskollegiet.
Det er gledelig å se at frammøteprosenten på våre to siste logemøter
har vært på over 50 % prosent, så møt så ofte du kan…

Ha en riktig god påske ut fra
rådende forhold!
Svein Erik Børslungen
Storrepresentant

DSS har ordet
Kjære brødre i Loge nr. 122 Gyldenborg
Jeg er blitt anmodet om å skrive i Gyldenposten,
noe jeg syntes er veldig hyggelig å få lov til.
Innledningen her blir nok litt annen enn jeg hadde
tenkt meg.
Det jeg tenker på er den spesielle situasjonen vårt land og resten av
verden er i akkurat nå, med Corona viruset og all den usikkerhet som
følger med dette. Hverdagen er veldig vanskelig for mange, det
gjelder det daglige arbeide, permitteringer, ivaretagelse av våre eldre
og syke. Likevel må vi prøve å være optimistiske og skape positivitet
for at vårt samfunn skal takle denne store utfordringen vi nå står i.
Vårt logearbeide er «satt på vent» en tid fremover. Ingen vet hvor
lenge dette vil vare. Det er viktig at logene holder seg i gang ved at
embedsmennene holder kontakt via e-post, sms, eller på telefon, og
at brødrene blir ivaretatt på best mulig måte og at alle blir oppdatert
om den løpende informasjonen som kommer fra Storlogen / Stor Sire.

Det viktigste for oss alle nå er å ta vare på våre familier og våre
brødre.
Stille opp å handle for de som sitter i karantene og utføre andre
gjøremål for samme gruppe. Med andre ord, vennskap og
ivaretagelse.
Når det gjelder Loge nr.122 Gyldenborg så vil jeg si at logen er en av
de beste logene i Distriktet når det gjelder logens indre liv. Det er
alltid god stemning, godt vennskap og meget gode sosiale aktiviteter
og sosialisering mellom brødrene.
Fortsetter embedsmennene å gjennomføre gode logemøter og gode
ettermøter slik som nå, er jeg sikker på at brødrene fortsatt vil trives
og rekrutteringen vil blomstre.
Jeg takker alle embedsmenn og brødre i Loge nr.122 Gyldenborg for
den hyggelige måten dere alltid har tatt imot meg på og jeg ser frem
til å få besøke dere også i tiden fremover.
Til slutt vil jeg ønske alle embedsmenn og brødre med familier
en riktig god påske og en fin vår og sommer.

Jeg har sendt ut til alle Storrepresentanter og Overmester noen
synspunkter på hva som man prøve å gjennomføre selv i denne
vanskelige tiden:

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

-De som har fått inn søknader fra potensielle brødre, må holde
kontakt med disse på en god måte.

Knut Østbøll
DSS
Distrikt nr.25 Kongsvinger og Romerike

-Hvis en bror dør, er det viktig å forholde seg til familien på samme
måte som tidligere og følge de bestemmelser som myndighetene har
lagt ved begravelser.
-Gi blomster-gaver etter avtale med de som skal feires.

Fire årstider
Av bror Hans Dyblie
I musikkens verden forbinder vi De fire årstider med fire
fiolinkonserter av Antonio Lucio Vivaldi (1678 - 1741), men på våre
breddegrader her på den nordlige halvkule deles naturens årstider i
fire like store deler. Vinter er månedene desember, januar og februar,
mars, april og mai er vårmånedene, i juni, juli og august er det
sommer og høsten består av september, oktober og november. I
tropene har man i tillegg regntid og tørre perioder.
I Gyldenpostens høstnummer vil årstidene sommer og høst
presenteres.
Vinter
-Vinteren er ikke som den var” Før i væla” er ofte å høre fra folk som
vokste opp på -50 og -60 tallet. –På denne tiden var vinteren kald, og
det var mye snø, er omkvedet til alle som savner skiføre og
kuldegrader. Med brøytekanter så høye som” skyskrapere”. Den gang
det å passere brua over Glomma på vei fra jernbanestasjonen mot
Kongsvinger Gymnas i Øvrebyen var en kald opplevelse for
alle
som
kom
med
tog
fra
Eidskog.
Min helt fra 60 år tilbake var skihopperen Arne Dalslåen fra
Kongsvinger som var med i den norske troppen som reiste til OL i
Squaw Valley 1960. Min far var vegoppsynsmann i i distriktet på
denne tiden, og på Vegkontoret i Kongsvinger jobbet Arne Dalslåen
som jeg titt og ofte fikk hilse på. Hos mine kamerater på Matrand og
Skotterud brukte jeg dette bekjentskapet for alt det var verdt. Jeg
kjente Arne Dalslåen! Og at min mor strikket hvite fingervotter som
han hadde med seg til OL i Squaw Valley gjorde at jeg ble et populært
bekjentskap
i
venneflokken.
Utover på 60-tallet steg min interesse for skihopping, men noen

mester i hoppbakken ble jeg aldri. Jeg hadde svare strev med å kjøre
ned unnarennet i Puttara eller Posteringen hvor jeg falt lenge før sletta.
I tillegg til Arne Dalslåen var Ole-Kristian Frantzen, Johnny
Tomteberget, Leif Næss og Børre Børresen med sine burgundere
KIL-gensere store forbilder. De to sistnevnte er våre brødre i Loge
122
Gyldenborg.
De siste vintrene med varmegrader og grønne jorder er langt fra de vi
husker fra den gang det var hoppbakker” over alt” i vårt distrikt.
Hoppbakker hvor det var deltakerne selv som sørget for gode forhold.
For om vinteridretten besto av enten skihopp eller langrenn var det
utøverne selv som sørget for å tråkke unnarenn og lage skispor. Men
gleden i hoppbakken og skisporet var vel så god da som nå selv om
utøverne ble litt slitne før de kunne hoppe langt eller gå fort i
selvpreparerte løyper. Men det som huskes best er at det var kulde og
mye snø hver vinter. Men allerede til neste år er mulighetene til stede
for at vinteren gir oss både snø og kulde igjen. For naturen er og har
bestandig vært lunefull. Så til alle som ønsker å bruke ski, skøyter,
kjelke og lengter til frosne og sikre tjern og sjøer så har jeg bare ett å
si: -Den som venter på noe godt venter ikke forgjeves! For
temperatur, vær og vind styrer vi ikke. Heldigvis! Så alle brødre som
venter på godt skiføre: Smør dere med tålmodighet, for vi vil nok
oppleve en vinter som den en gang var. Mye snø, mange kuldegrader
og gode skiforhold kommer helt sikkert tilbake. I mellomtiden er det
fullt mulig å gå på ski på Liermoen, Havmyrene eller høyt til fjells.
God skitur!
VM-sangen av Sigurd Jansen og Alfred Næss som Wenche Myhre
sang i 1966 forteller mye om hvordan en vinter skal være.
Vinter og sne, en skiløper suser av sted
I stupbratte løyper så føyka står,
Han tar vare på arven vår.
For våre ski har båret sin mann
så vidt og brett over ukjent land

og dratt rundt polen i syd og nord
de første spor.
I dag krysser skispor verden
og trekker en åpen sti
mellom nasjonene, så vi møtes
til VM på ski.
I desember 1973 var det oljekrise og forbud mot all bilkjøring noen
helger. I disse helgene var det over hele landet så trafikkstille at både
gater og veier ble brukt til skigåing. Under oljekrisen i 1973 måtte til
og med kong Olav kjøre med Holmenkollbanen for å ta søndagsturen
på ski i Nordmarka. Hallgeir Brenden tok gull på 15 kilometer i
Cortina-OL i Italia i 1956 og fikk overraskende gratulasjoner av den
verdenskjente skuespilleren Sophia Loren som satte seg på fanget til
OL-vinneren og ga han en god klem. Knut” Kupper’n” Johannesen
tok gull på 5000 meter under OL i Innsbruck 1964 og ble båret på
gullstol av Per Ivar Moe (t.v.) som fikk sølv og Fred Anton Maier
som fikk bronse. Den blinde Erling Stordahl deltok i det første
Ridderrennet i 1964 og brakk den ene skien rett før mål. Men gleden
var til stede.
Vår
Når sola skinner, fuglene synger, snøen smelter og hestehoven titter
frem er det vår. En årstid som skaper nytt liv i naturen. For når
varmegradene kommer er våren her og sommeren er nær forestående.
Og det er helt gratis å ta en tur ut i naturen og nyte denne etterlengtede
årstiden.

Tre traner på et jorde forteller oss at endelig er våren her.

Mens vi tar farvel med vinteren og lar våren ta over er det tid for å
nyte en ny årstid. Men før sola gir oss varme i kropp og sjel lar vi
salmen No livnar det i lundar av Eias Blix med melodi av L.M.
Lindeman sette oss i vårstemning.
No livnar det i lundar,
no lauvast det i li,
den heile skapning stundar
no fram til sumars tid.
Det er vel fagre stunder
når våren kjem her nord
og atter som eit under
nytt liv av daude gror.
Du vår med ljose dagar,
med lengting, liv og song,
du spår at Gud oss lagar
ein betre vår ein gong.

Instruksjon, rakfisk og Elvis

I remember Elvis Presley.
Lord, how I love to hear him sing.
So I`ll adore him just for ever.
For he is the one and only king.

Av bror Hans Dyblie
Sangaftenen ble ledet av pianist og historieforteller bror Egil.
Logemøtet mandag 20. januar startet som vanlig i Logesalen hvor
brødrene fikk en oppfriskende instruksjon av Distrikts Stor Sire Knut
Østbøll. Etter møtet i Logesalen ble det som sedvanlig servert
Brodermåltid i spisesalen. Et måltid hvor de korrekt kledde kelnerne
i privatnemnda serverte rakfisk med rikelig tilbehør. Dette måltidet
var av det sjeldne men meget velsmakende slaget. Et riktig festmåltid
skal en måle etter alle positive meldinger fra kveldens gjester. Frister
til gjentagelse.
Etter kaffe, sjokolade og mye trivelig prat var tiden kommet for
ettermøtets annonserte allsang. For å få futt og fart i sangen var bror
Egil kveldens forsanger og klaviaturspiller. Egil hadde forberedt
allsangen i god tid på forhånd og delte ut hefter som inneholdt sanger
som Elvis Presley fra rockens tidlige barndom frem til hans død
gjorde verdenskjent. I tillegg til sangheftet krydret Egil i kortversjon
rockekongens både gode og til tider triste liv.
Allsangen som denne kvelden helt og holdent var viet” The king” og
mange av sangene han i sitt korte liv har udødeliggjort ble en
sangaften hvor de engelske tekstene ikke var noe hinder for store
vokale prestasjoner på ettermøtet. For Elvis går aldri av moten, noe
kveldens sangere beviste der de både i tekst og melodi sang Elvis
med de stemmene de hadde. Så etter mandag 20. januar kan
Gyldenborg skryte av eget mannskor som for anledningen ble
akkompagnert og regissert av Egils One Man Band. For i løpet av
kveldens konsert ga mannskoret alt de hadde av iboende sangglede
der de beviste at selv om Elvis er død så lever de sangene han etterlot
seg. For både” That`s allright mama”,” It`s now or never”, ”One night
with you”, ”Are you lonesome tonight”, ”Love me tender” og flere
til ble sunget med sjel og glede på Sangkvelden 20. januar.

En del av Gyldenborgs mannskor.

Alle i koret bidrar med den stemmen de har.

Å være medlem i mannskoret gir mye glede.

Kveldens forsanger og pianist var verdt å lytte til.

Etterlengtet Nyttårsfest
Etter fem års pause ble det Nyttårsfest i loge 122 Gyldenborg lørdag
25. januar, og det var mange som hadde savnet denne festen og som
derfor var ute i god tid med å melde seg på. Et gammelt ordtak sier:”
Den som venter på noe godt venter ikke forgjeves”. Et ordtak som
ble tydeliggjort siste lørdag i januar da over 40 festpyntede gjester
ankom Festningsgata 1 medbringende mye glede og godt humør. For
det var utvilsomt at Nyttårsfesten 2020 etter mange års pause var
verdt å vente på.
Festmiddag, dans og mye glede
Gryterett med ris, salat og loff sto på menyen, og sammen med
mineralvann, vin og øl ble kveldens bevertning et festmåltid som ble
satt pris på. Men en Nyttårsfest består ikke bare av mat og drikke, så
da alle gjestene var godt forsynt og” Takk for maten-talen” var holdt
ble spisesalen ryddet og den” hermetiske” musikken spilte opp til
dans. Og da ble det riktig feststemning i Festningsgata 1 med raske
danseføtter og en sjelden ringdans på parketten, noe som gledet både
aktive dansere og de etter hvert mange tilskuere. Og at årets
Nyttårsfest i Odd Fellow loge 122 Gyldenborg frister til gjentagelse
kom tydelig til uttrykk hos alle gjestene som foruten å svinge høyt og
lavt på dansegolvet viste feststemning og glede hele kvelden. Og etter
all godpraten, mye og velsmakende festmat og den noe originale”
ringdansen” smakte det godt med kringle og kaffe avec.
Fornøyelsene har sin pris, men gleden er gratis.
Den gratis gleden var så stor på årets Nyttårsfest at lørdag kveld ble
til søndag morgen før de siste gjestene forlot Festningsgata 1.
Med Broderlig hilsen
I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Hans Dyblie, 122 Gyldenborg

En gipset hånd var ingen hindring for Storrepresentant Svein Erik.

Det var god stemning ved alle bordene.

Det ble god applaus etter talene.

Gyldenpostens redaktør i hyggelig passiar med kveldens
hedersgjest.

Noen imponerte på dansegolvet.

Gradsseminar på Strømmen
-En knapp uke med planlegging, en øvelse, litt informasjon i forkant
i Festningsgata 1 på Kongsvinger så drar vi til Logehuset på
Strømmen med en fremførelse som imponerte 102 brødre som
overvar seremoniene av de forskjellige ritualene. Brødrene fra Loge
122 Gyldenborg fullførte sitt skuespill uten negative anmerkninger
fra” dommer kollegiet”. Dette ble bra utført av alle, og spesielt
skuespillerne gjorde en god jobb, var noen av de hyggelige
kommentarene fra CM Egil Rymoen fra Gyldenborg, som med
kyndig hånd og skarpt blikk sørget for at de medvirkende så ut som
om de kom rett fra Det Gamle Testamentet før de gikk inn på”
scenen”. Og OM Loge 122 Gyldenborg Jens-Erik Onsrud som
bivånet det hele hadde bare positivt å si om det han så og hørte. –Det
gir en bra erfaring å gjennomføre et gradsspill i en annen logesal med
mange og fremmede brødre som tilskuere. Januar/februar er et ideelt

tidspunkt for lignende arrangement det første året i hver
embedsmanns periode. Selv om det var en heller lunken holdning i
forkant av seminaret har jeg ikke hørt annet enn positiv omtale i
etterkant, avslutter OM i Gyldenborg som sammen med alle
medvirkende fra Loge 122 Gyldenborg hadde en trivelig dag som så
på seminaret på Strømmen som et logemøte.

Bror Åge sørger for at skuespillerne var korrekt påkledde.

Av bror og” skuespiller”
Hans Dyblie
Logebrødre Børre (f.v.), Bo Anders og Åge skifter til sceneantrekk.

Fire brødre fra Loge 122 Gyldenborg klare for scenen.

Brødre i loge 122 Gyldenborg!
En beskjed fra nemnd for utadrettet arbeid:
Som de fleste sikkert har fått med seg har Stor Sire sammen med sitt
embedskollegium besluttet at all aktivitet og møtevirksomhet i vår
orden skal opphøre fram til 15. august i år.
Dette medfører at eldretreffet som var berammet til den 25. april avlyses. Det samme gjelder også arrangementet den 17. mai og vår deltagelse på Liv i Leiren i juni.
Med hilsen i V, K&S
Bjørn Thomassen

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

Gyldenposten ønsker et sommerlig ferieminne
For å lage et godt høstnummer oppfordres våre brødre i Loge nr. 122
Gyldenborg om å sende oss et ferieminne dere ønsker å dele med
Gyldenpostens lesere.
Et minne om en begivenhetsrik sommer på hjemlige trakter eller på
en kort eller lang ferietur formidlet med tekst og bilder står høyt på
vår ønskeliste. Innleggets størrelse bestemmer dere selv, men husk at
et kort innlegg leses av mange.
Lykke til!
Med broderlig hilsen fra Nevnd for Gyldenposten
v/redaktør Kåre Rogne.
epost: kaare.rogne1@outlook.com

Gode brødre
Her kommer en liten oppsummering av mitt innlegg i Etisk post på
julemøte. For dere som ikke var til stede var temaet her
Fremtidskontrakt – hva gjør du med hus og verdier hvis du eller din
kjære havner på hjem.
NB!!! Dette handler ikke om arv, men hvordan man ordner seg
hvis den ene partneren blir alvorlig syk.
De fleste av oss bor i en bolig som man eier i fellesskap. Hvis du eller
din partner kommer på hjem og ikke kan ta vare på seg selv og du
ønsker å selge huset kan dere få ett stort problem.

•
•
•
•
•

Det er først når den ene parten ikke lenger kan ta vare på seg selv
man må gjør følgende:

Huset får dere ikke solg da din kjære eier halvparten av huset og kan
ikke skrive under på salgskontrakten da hun er umyndig. Det er her
Fremtidskontrakten kommer inn.

•

Ett alternativ er å få oppnevnt en verge av Fylkesmannen, en som
ikke kjenner dere og skal ha betalt for jobben hver måned.
Alternativet er så mye enklere, men krever litt innsats av dere
begge i dag.

•

Etter at jeg fikk ett forslag fra Fylkesmannen og hjelp av en advokat
hos Huseierforeningen har vi nå laget vår Fremtidsfullmakt, ett
viktig dokument på kun en side. Her er det kun å fylle inn navn,
adresse og personnummer og eventuelle egne ønsker.
Hva må du passe på:
• Få legeerklæring at dere begge er klar over hva dette betyr,
før avtalen signeres
• Bruk gjerne min mal, fyll inn navn, personnummer osv, bruk
eventuelt egen advokat

Husk at dere MÅ skrive hver deres kontrakt med partneren
som fullmektig
Har dere barn eller andre som står deg nær, sett da dem inn
som reservefulmektiger.
Viktig!!
Sett in eventuelle egne ønsker i malen og signer, husk to
vitner
Pass på at alle, også eventuelle reservefulmektiger får hver
sin original
Alle oppbevarer fullmakten på sikkert sted. Den skal ikke
sendes Fylkesmannen eller tinglyses før det er behov.

•

Fastlegen skriver en erklæring på at vedkommende ikke kan
ta vare på seg selv og sine eiendeler
Fremtidsfullmakten og legeerklæringen sendes til Fylkesmannen.
Den andre vil da ha få alle rettigheter og plikter til felles eiendeler

Ta gjerne kontakt med meg på mail: er.haug@online.no, hvis du vil
ha min mal eller det er noe dere lurer på om temaet.
God påske til dere alle. Bruk gjerne en hyttefri påske for å diskutere
temaet i heimen. HUSK AT BLIR DEN ENE PARTEN SYK ER
DET FOR SENT!!
Hilsen i VKS

Erik Haug

Eks OM
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