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

         Årgang 19  nr. 3 2012

Støttestenen
Organ for loge nr. 67 Castrum
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DAØ fra Slottskirken i byen Litomysl i Tjekkia. Bilde Kjell Bakken
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Overmester 
har ordet

Gode brødre av loge 67 Castrum.
 "Man har kun det ene liv", sa Henrik Ibsen.
Det er ord vi alle bør legge oss på minnet.  Og det er også 
hva jeg mener brødrene i Loge 67 Castrum gjør.  Jeg ønsker 
spesielt igjen å nevne Landssaken.  Det er en viktig sak for 
ordenen og også for den enkelte Loge.  Vi har en driftig og 
flink arbeidsgruppe.
Jeg vil, så sterkt jeg kan, oppfordre brødrene å "ta i et tak" 
og engasjere seg i det arbeidet som pågår.  Jeg viser i denne 
sammenheng til en bredere omtale i dette nummer av 
Støttestenen.
Starten på høstterminen har vært hektisk.  Vi har hatt INFO-
aften med bra besøk og vi har hatt nyttig instruksjon fra 
Distrikt Stor Sire Per Arild Nesje.
Med respekt og melde vil jeg si at våre Juveltildelinger har 
vært terminens foreløpige høydepunkt.
Stor Sire Morten Buan og hans Storembetsmenn sto for 
høytidelig og verdig tildeling av 40 års Veteranjuvel til 
Ex Storrepresentant Ole Sørli og 25 års Veteranjuvel til 
brødrene:  Ola Svorken, Jan Georg Hveberg og Kjell Trygve 
Bakken.  Gratulerer igjen til dere alle.  Jeg er stolt over å ha 
dere alle i vår Loge.
Jeg vil henlede brødrenes oppmerksomhet på terminkortet. 
Som dere ser har vi mange gradpasseringer.  Det er av stor 
betydning for  de som skal ha en høyere grad at det er mange 
brødre som møter opp, og dermed setter sitt preg på den 
høytidlige handling.  Derfor håper jeg igjen, kjære brødre, at 
dere stiller mannsterke opp ut over høsten og vinteren.
Loge 67 Castrum har ny ordning for privatnevnden.  Dette er i 
råd med anbefalinger gitt av Storlogen.  Jeg har stor tro på at 
dette er noe vi kan fortsette med, og som er med på å binde 
brødrene tettere sammen.  Samtidig gis våre nye brødre 
bedre anledning til å bli kjent med flere av våre brødre.  Takk 
til ae som gjør en viktig jobb i privatnevden.  Uten denne 
hadde våre ettermøter blitt fattige.
Litt om nevnd for omsorg.  Selv om det er denne nevnden 
som har ansvaret, er det selvfølgelig anledning for alle 
brødre, gammel som ung å avlegge et besøk til en som kan 
trenge en oppmuntring .
 
Jeg ser med glede frem til nye logmøter og gode samtaler 
med dere alle.
 
Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
 
Hans Jacob Jacobsen
Overmester

Bror Arvid Michaelsen døde 22.mai 2012.

For oss brødre i loge 67 Castrum er et ledd av vår 
broderkjede falt ut.  Vi har mistet en kjær og aktet 
logebror.
Bror Arvid var ikke veldig aktiv i vår loge.  For bror Arvid 
var det familien som kom først.  Hvis han følte at han 
burde være hos Solveig og den nærmeste familie - gikk 
han ikke på logemøte.  Prioriteringen var klar.  
Men når først bror Arvid møtte på våre møter - viste 
han interesse og respekt for Ordenen.
Vi brødre i loge 67 Castrum vil minnes bror Arvid som 
en sosial person - med humoristisk sans og med et 
hjerte fylt av omsorg.
Bror Arvid Michaelsen ble tildelt Veteranjuvel for 25-års 
medlemskap 28. januar 2004.
 

Vi sitter i slørblå junikveld
og svaler oss her på trammen.

Og alt vi ser har dobbelt liv
fordi vi sanser det sammen.

 
Å flytt deg litt nærmere inn til meg

her på kjøkkentrammen!
Den er så svimlende kort den stund

vi mennesker er sammen.
 
(1. og siste vers av Junikveld av Hans Børli.)
 
Fred over bror Arvid Michaelsen sitt minne.
 
Hans Jacob Jacobsen
Overmester
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Støttestenen gratulerer!
Den Høye Sannhets Grad

10.10.12

Ronny Ruud
Henning Røed

Sverre Erik Østbøll

dette, sa br. Østbøll.
Br. Henning Røed åpnet med å lese diktet ”Du ska’ itte 
trø i graset” av Einar Skjæraasen, - et dikt som han syntes 
passet meget godt i Odd Fellow-sammenheng.  Han satte 
pris på å ha fått så mange ”storebrødre” og takket for å 
ha blitt så godt mottatt og tatt vare på i logen.  ”Det har 
betydd mye for meg”, sa br. Røed.
Br. Ronny Ruud fikk så ordet, og han var veldig enig i hva 
de andre to hadde sagt.  Det har vært en morsom og 
lærerik tid hvor vi har fått gode verdier for livet videre. 
Han takket alle brødrene for dette.

Fadder Kjetil Lein fikk deretter ordet og gratulerte med 
dagen. Han uttrykte at det denne gangen hadde vært 
litt vanskelig å få til en tale.  Han hadde den siste tiden 
lest Hans Børli-dikt for å bli mer kjent med vår lokale 
dikterhøvding, og han framførte et av disse diktene, 
”Hver liten ting”, fra diktsamlingen av samme navn fra 
1964.  Dette hadde inspirert han til selv å skrive et dikt 
som han urframførte. 

Castrums hegn-

Av loge 67 Castrum ble du mottatt i vennskapens tegn, 
og har siden vokst frem som sterkt kjedeledd i Castrums hegn.  

Alle ønsker vi en bedre verden, men få gjør ord til gjerning,
i god Odd Fellow-ånd, setter vi handling bak, ikke bare belæring.

Som du er, må du forvente at andre skal være mot deg,
frembring derfor vennskapen med et nytt og bedre jeg.

Det sagte ord er sant når samsvarer med de virkelige forhold,
gjennom budord, sinnbilder og ritualer formes du til en god Odd 

Fellow.

Alene makter vi så lite, 
brødre løfter best i flokk, 

for det skal du vite, 
fellesskapets styrke er evig nok!

Kjetil E. Lein

10.10.2012

Br. Sverre Håkon Østbøll, også en av fadderne, fikk de 
siste ord. Han uttrykte at våre nye 3. gradsbrødre nå 
sto på trappa til noe som kan bli veldig stort.  Det er 
opp til dere selv, og det er viktig å møte så ofte man 
kan.  Aller øverst står familien, men utover det må logen 
prioriteres høyt.  Det er et godt sted å komme, og man 
føler en trygghet og glede ved å komme i logen, avsluttet 
kveldens grand old man.

Arnt Kristian Haug

Den Kongelige Purpur Grad
17.10.12

Per Christian Backer

LOGEMØTET ONSDAG 0.10.2012

På logemøtet 10.10.12 var tildeling av Ordenens 3. grad 
til 3 av våre brødre kveldens høydepunkt. Det var bare 
37 brødre som kom til dette møtet, - en oppslutning 
som forhåpentligvis var et tilfeldig sammentreff av ulike 
årsaker.  
Seremonien ble høytidelig og stilfullt gjennomført og ga 
nok våre nye 3. gradsbrødre flere nye impulser.
På ettermøtet ønsket br. UM velkommen til bords og 
hadde en ny liten historie fra en artigkar fra Eidskogen, 
Einar Torp, - om hvordan nafta kurerte for influensa.

Br. OM fikk ordet etter at svinestek med poteter 
og surkål var fortært, og han gratulerte de nye 3. 
gradsbrødrene og faddere med dagen.  Han håpet at 
logen hadde gitt dem noe på vegen fram til i dag.  Han 
spurte også om de tre hadde bidratt med noe, og han 
svarte selv på det spørsmålet med en stort og klart JA!  
Han sa: ”Dere har vært en berikelse, hver og en av dere, 
- og vi er stolte. Det er viktig at vi har det hyggelig på 
våre møter, og dere har bidratt til det. Det ser også ut 
som om dere har hatt det fint”. 
Han fortsatte med å si at vegen videre måtte de finne 
svar på selv, men han advarte mot ”å slippe seg bakpå”.  
Det er en utfordrende tid etter å ha fått 3. grad, men br. 
OM håpet at de ville fortsette å være aktive. Det er når 
mange brødre møter, så vel eldre som yngre, at det blir 
godt å være i loge 67 Castrum. ”Det er nå at alle møter 
er åpne for dere og nå kan dere ta på dere oppgaver, - si 
ja til verv, avsluttet br. OM.

Alle de tre nye 3. gradsbrødrene ønsket ordet, og først ut 
var br. Sverre Erik Østbøll som sa at det var en milepæl 
å få denne graden. Han tenkte tilbake på inntredenen i 
Ordenen og at innvielsen ga mange inntrykk og mye å 
tenke over.  Den videre utviklingen med de neste grader 
har vært en spesiell ”reise”.  Det har vært nye ting å 
lære, og særlig Budordene og Den gyldne leveregel er 
noe som sitter sterkt igjen. Det er en utfordring å følge 
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VI TAKKER ALLE VÅRE STØTTEANNONSERER!

Vi støtter Odd Fellow
Håper medlemmene støtter oss!

Kongsvinger Farvehandel AS
Tlf. 628 14 200

Logeantrekket finner du hos

VIC Kongsvninger
Tlf. 628 14 669

Ny Opel
Velkommen til prøvkjøring

av 2012 modellene

G.Løkken Autoverksted AS
Tlf. 628 88 060

I tillegg til
GOD MAT SERVERT HOS OSS

tilbyr vi:
Utleie av møterom,
selskapslokaler og catering.

Taverna Kongsvinger
Brugt. 42, Kongsvinger, Tlf. 62 81 40 83

Åpningstider: Man. - fre.
Lørdag
Søndag

08.00 - 22.00
08.00 - 20.00
10.00 - 19.00

Graving  -  Strøing  -  Snørydding  -  Transport

Maskinservice
Arne Jørgen Bøhnsdalen

Mob. 97 14 71 65

Brugt. 15, Kongssenteret, 2212 Kongsvinger
Tlf. 62 81 59 18
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Han takket videre de fire Eks Overmestere som tok 
initativ til å sende et brev til loge Castrum. Han sa 
videre at de kom til å holde sine møter i et lokale de 
har fått leid i Vormsund Barneskole.
De to Overmestere fra loge nr. 67 Castrum og loge 
nr. 122 Gyldenborg sa bl.a. at det er ett omfattende 
arbeid som ligger foran den nye broderforening 
og ønsket lykke til. De kom også inn på at det 
hadde vært en særdeles ryddig prosess så langt og 
formante at broderforeningen måtte tenke kvalitet 
og ikke kvantitet og også å jobbe over langen og 
ikke forhaste seg med en eventuell instituering av 
ny loge.
En av initiativtakerene, Ingvar Garmark fikk deretter 
ordet og han åpnet med å si at han vet hvem som 
er faren til barnet. Det hadde skjedd mye rart på 
leirbussen til Oslo og Strømmen. Han snakket videre 
om et flott hus i Vormsund som mange kunne tenke 
seg som et nytt logehus i Nes. Han sa at han gledet 
seg til dåpen av det nye «barnet» og takket for 
all støtte fra loge nr. 67  Castrum og loge nr. 122 
Gyldenborg.
Overmester Stein Denneche takket for maten og 
formanet om at det må være kvalitet i arbeidet 
som ligger foran broderforeningen. Han sa videre 
at siden loge nr. 153 Olavskilden var det yngste 
medlemmet i distrikt 1 så kunne de kanskje være 
behjelpelige med noen gode råd og han ønsket 
deretter lykke til på ferden.

Ny broderforening på Kongsvinger! 

Nes – Odal Broderforening ble stiftet 25. september 
2012 i Ordenshuset på Kongsvinger.

         Bak fra venstre: Roar Grønhella, Bo Lysen, Bjørn Siegwarth
                  Foran fra venstre: Rolf Brun, Stor Sire Morten Buan, Hans Christian Oustad, Stor Marsjall Thore        
                  Fredrik Grüner.

Br. Stor Sire Morten Buan sammen med Stor Marsjall 
Thore Fredrik Grüner sto for den høytidlige handlingen 
med god hjelp av ca 50 brødre fra moderlogen, loge nr. 
67 Castrum og loge nr. 122 Gyldenborg.
Styret i broderforeningen består av: 
Formann Hans Christian Oustad 
Viseformann Rolf Brun 
Sekretær Bjørn Siegwarth
Kasserer Bo Lysen
Arkivar Roar Grønnhella
Den nye broderforeningen skal fortrinnsvis rekruttere 
sine medlemmer fra Odals kommunene og Nes 
kommune. 
Etter den høytidlige handlingen i logesalen møttes 
alle til et brodermåltid hvor Visevert var påtroppende 
Viseformann Rolf Brun. Vi fikk servert en god 
wienerschnitzel med tilhørende grønnsaker og godt 
drikke til.
Br. Stor Sire åpnet talerekken og han uttrykte at dette var 
en merkedag, ikke bare for den nye broderforeningen 
men også for Ordenen. Rekruttering er viktig. Han sa 
videre at det er viktig for den nye foreningen å jobbe 
systematisk og å være bevist på kvalitet, ritualene må 
sees i helhet og tenk på stil og verdighet. Han kom inn 
på at en bror som går hjem burde tenke at;  i dag var 
det et godt møte, Odd Fellow Ordenen er et givende 
sted å være. Han sa videre at dette var en unik mulighet 
og siterte sin tidligere lærer Nils Arne Eggen: «Spill 
hverandre gode» Dette vil gi gode relasjoner/gode 
vennskapsbånd. Han uttrykte også en stor takk til de 
som står bak initativet. Han avsluttet med å føre an i 
bursdagssangen «Hurra for deg…» for Storrepresentant 
Ragnar Bjertnes som fylte 70 år denne dagen.
Formann Hans Chr. Oustad fikk ordet og takket Br. Stor 
Sire for et fint gjennomført stiftelse av broderforeningen. 

Stor Sire i hyggelig passiar med bl.a. Eks DSS Johnny Kristiansen 

Brødrene samlet til prat før måltidet.
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Foredraget skulle handle om Tjenende lederskap, 
refleksjoner om menneskesyn i Norge og Europa.
Hun tok for seg de militæres etikk og siterte bl.a. tidligere 
leder for Krigsskolen Brigader Odin Johannessen -  
«Eksemplets makt er total»
Hun kom også inn på dagen menneskesyn – «What’s 
in it for me?» og de forskjellige sosiale medier som 
Facebook og Twitter, dette mente hun var en form for 
narsissisme som betyr - å vise seg fram – by på seg selv, 
en form for ungdomsdyrking. Hedonisme ble også tatt 
frem – nytelse hele tiden. 
Menneskesynet er avgjørende i følge Matlary, vi må 
ta vare på arven fra Athen, Jerusalem og Roma – 
vår kulturarv. Menneskesynet er basert på dydene, 
dydsetikken, antikk og kristen arv.
Dannelse – hva er det? Dette forutsetter at det finnes 
en menneskenatur og at denne erkjennes, dannelse 
forutsetter vilje til å lære og erkjennelse av at noe er 
godt og riktig og at noe ikke er det.
Etikk betyr riktig praksis, riktig handling i konkrete 
situasjoner, Aristoteles sa «Mennesket er et rasjonelt 
vesen» Ratio inkluderer etisk evne såkalt Sokratisk 
metode.
Dannelse handler om å gjenoppdage kjernefunksjonen 
– tjeneste er nøkkelen til dette. Å tjene andre – 
tjenestegjøre.
Hun avsluttet sitt foredrag med å si at det er 
med eksemplets makt man viser alternativer, det 
medmenneskelige. Her kan Odd Fellow Ordenen «gjøre 
den store forskjellen» nettopp fordi motkreftene er så 
sterke. Vis dere frem i det norske samfunn var hennes 
oppfordring.

Fredagen ble avsluttet med en tur med veterantrikken 
opp til Lian, hvor vi her fikk smake på trøndersk 
matkultur med tilhørende drikke. Noen rakk så vidt 
siste trikk hjem hvor vi også var med å lukket og stengte 
baren for kvelden.

Norsk Odd Fellow Akademi Symposium 2012

Undertegnede var så heldig å være tilstede ved det 
første symposiumet for NOFA.
Dette fant sted i Trondheim i dagene 8. – 10. juni i år. 
Programmet var omfattende og hektisk, men det var 
lagt inn noen hvilepauser i mellom slagene. 

Symposiet ble åpnet fredag av Preses, Stor Sire Morten 
Buan. Symposiet skal være med å stake ut fremtiden 
for Ordenen. Det er viktig å poengtere at Odd Fellow 
Ordenen er en verdibærende Orden. Han la vekt på den 
historiske bakgrunn til Ordenen i Norge sett opp mot 
nå- og fremtidens utfordringer.
Verdiene er tidløse og han sammenlignet Odd Fellow 
og Norge fra 1945 frem til i dag. Hva er fremtiden var et 
av hans spørsmål og han svarte selv på dette; Vi er nødt 
til å legge større vekt på lederskap i så vel loge som leir 
og Storloge, «Lev som du lærer» Han kom også inn på 
de forskjellige tiltaleformene gjennom de siste 100 år. 
For 300 år siden var Ordenen en selvhjelpsbevegelse og 
i dag er det en etisk verdibærer. 
I mellom foredragene var det lagt inn noen musikalske 
innslag av forskjellig art og vi fikk oppleve noen virkelige 
flinke ungdommer fra Trondheim med både sang og obo 
akkompagnert av organisten i loge 108 Steinvikholm 
som også er profesjonell musiker.

Hovedforedraget ble fremført av Professor Janne 
Haaland Matlary som selv er medlem av en Orden, hun 
var det første kvinnelige medlem av Malteserordenen.

Hyggelig stemning på Restaurant Lian 
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Lørdag fikk vi  høre et foredrag av tidligere oversykepleier 
Marie Aakre fra St. Olavs hospital
Hun foreleste om etikk i hverdagen – hverdagsledelse. 
« Hverdagsledelse - hverdagskultur og moralsk praksis» 
førte oss inn i hvordan hverdagsetikk skulle praktiseres. 
I sitt foredrag reiste Aakre blant annet spørsmål om 
hvilke verdier som er sterke nok til at vi vil stå sammen 
for dem alle sammen. Uansett hvor vi er har vi kun 
èn sjanse for å gi et godt førsteinntrykk. Det er alltid 
mellom to det skjer. Aakre ga i sitt foredrag til oss et 
godt bilde av relasjoner mellom mennesker.
Hennes mange eksempler fra hverdagen rørte ved 
mange strenger og budskapet hennes var meget klart. 
«Skal vi snakke om det?» 
Etter lunsj fikk vi deretter høre daværende Vice Stor Sire 
Carl-Johan Sjøblom, nå nyvalgt Stor Sire i Sverige. Han 
hadde bl.a. ledet Utskottet som ble kalt Tankesmedjan 
Odd Fellow - Framtidsgruppen og vi fikk en gjennomgang 
av hva denne gruppen hadde kommet fram til.

 

De hadde i løpet av perioden 2004 – 2007 foretatt 
analyser med hjelp av SWOT (Strenghts – Weakness – 
Opportunities – Threats eller på norsk styrker, svakheter, 
muligheter og trusler.
Resultatet av denne analysen er at Odd Fellow i 
Sverige har trusler først og fremst innen den sosiale 
dimensjonen, yngre medlemmer har dårlig tid og at 
yrkes-/familieliv konkurrer med Odd Fellow. Dette kan 
direkte overføres til oss i Norge.

Han tok også for seg en organisasjons livssyklus som 
er: Behov (Et behov oppstår) – Visjon (Behovet vekker 
engasjement og visjonen oppstår) – Organisasjonen 
dannes – Ekspansjon – Professisjonalisering – 
Forvaltning – Fornyelse (eller død)
De fleste organisasjoner har flere runder i denne 
livssyklusen.
Sjøblom kom også inn på de forskjellige generasjoner 
fra 1920 og frem til dagens voksen generasjon.
Veteraner (1925-1945) – Babyboomers (1945-1955) – 
Generasjon X (1960-1975) – Nexters (1980 -)
Generasjon X og Nexters er de som skal drive 
organisasjonen fremover og det er disse vi må gi et 
tilbud.
For å kunne stoppe en negativ utvikling mhp medlemmer 
så har de bl.a. lagt opp til at man kan melde seg som 
interessert via hjemmesiden til Ordenen i Sverige.
Etter foredraget til Sjøblom var det tid for 
gruppediskusjoner hvor vi skulle ta for oss noen av de 
spørsmål som hadde blitt reist.

Dagen ble avsluttet med et revynummer av 
Rebekkasøstre fra Loge nr. 99 Nidelven.
Før vi skulle kle oss om til middag fikk vi en guidet tur 
med buss rundt omkring i Trondheim
Kvelden ble avsluttet med en gallamiddag hvor vi også 
fikk besøk av tidligere ordfører i Trondheim, Marvin 
Wiseth, som holdt kveldens hovedtale.
I muntre ord fortalte han om trøndere og Trøndelag 
gjennom tidene. Han endte opp med en alvorligere del 
om grunnleggende etikk sett i dagens situasjon. 
Søndagen var helt og holdent forbeholdt et rituelt 
møte hvor det også skulle tas opp nye medlemmer i 
Akademiet. Alle rådsmedlemmene hadde hvert sitt 
innlegg med sitater fra kjente filosofer og tenkere 
etterfulgt av musikk. Seremonien var en verdig og fin 
avslutning på en lang helg i Trondheim.
Alle som ble tatt opp  NOFA hadde tidligere fått 
godkjent sine prosjekter i de forskjellige Instituttene – 
undertegnede ble tatt opp i Institutt for rituell og etisk 
forskning. Mitt prosjekt heter «Musikk i Ordenen» og 
går ut på å prøve å sammenligne vår bruk av musikk/
solister/kor med de andre lukkede Ordener i Norge og 
se om det er mulig å bruke mer musikk i ritualene. I 
tillegg vil jeg prøve å få på plass et digitalt notebibliotek 
for alle utøvende organister.
Vi var 16 stk som ble tatt opp på dette møtet og de 
som hadde fått godkjent sine prosjekt hadde et 2 min 
innlegg om sine prosjekt som spente fra logehistorikk, 
hvorfor melder noen seg ut, Rebekkainstitusjonens 3. 
grad, våre budord, til mitt eget – Musikk i Ordenen.

Kjell Bakken
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                           Livet vever på sin vev 
Hva du gjorde, tenkte, skrev

Alle ting i veven står
Livets skyttel går og går.

Noen kommer, noen går 
Noen dør i livets vår
Stjerner lyser hvite.”

  
Br. Stor Sire håpet at kveldens veteraner hadde hatt en 
god og fargerik ”vev”.  Han håpet at logelivet deres har 
satt gode spor og har gitt gode verdier for dem.  Selv 
om veteraner har et langt logeliv bak seg, er det fortsatt 
mulighet for å se framover.  Det er viktig at veteranene 
er med på å skape det gode samværet for alle i logen.  
Ordenen er avhengig av aktive veteraner for å lykkes. 
Det er viktig å skape kvalitet på logemøtene, og sammen 
skape gode møter hvor alle kan ta med seg noe positivt 
fra hvert enkelt møte.  Ordenen ønsker ekspansjon og 
derfor må hvert møte være et godt møte.

Han framhevet også vår 
hovedsak i denne perioden, 
Landssaken, og hvor viktig dette 
arbeidet er for å vise vårt gode 
arbeide for andre.
Br. Stor Sire hadde så noen ord 
spesielt til to av veteranene.  
Først henvendte han seg til 
br. Kjell Bakken som jo er Br. 
Stor Sires nære medarbeider i 
Kanselliet.  Br. Stor Sire sa at han 
setter stor pris på br. Bakken og 
at han gjør en formidabel jobb 
for Ordenen.  ”Det er en stor 
glede for meg å få delta i din 

festdag”, sa br. Stor Sire.
Til br. Ole Sørli sa han at han hadde lært ham å kjenne 
gjennom mange år i Ordenen.  Særlig framhevet han 
hvordan br. Sørli hadde engasjert seg som HP i Leir nr. 1 
Norge og at han fikk alle til å føle seg velkommen.   
 
Han takket alle fire veteranene for det de hadde bidratt 
med så langt og at hver enkelt må bidra på sitt vis. ”Det 
er en glede å få gratulere dere i dag”, sa han og deretter 
delte han ut blomster til dem alle.

Br. OM Hans Jacob Jacobsen fikk så ordet og han syntes 
at vi i loge 67 Castrum var umåtelig heldige, blant 
annet ved at vi fikk besøk av br. Stor Sire til denne 
veterantildelingen. Han takket så mye for den flotte 
seremonien i logesalen tidligere på kvelden.
Br. OM hadde med seg et brev som han leste opp til 
veteran Ola Svorken. Dette var fra Haavard Herberg som 
er br. Svorkens fadder, men som var forhindret i å møte 
i kveldens møte.  Br. OM hadde også med en hilsen fra 
br. DSS, Per Arild Nesje i anledning dagen.

Veteranjuveltildeling i loge nr. 67 Castrum, 
onsdag 26.09.12

Logemøtet i Loge nr. 67 Castrum den 26.09.12 var 
veteraners store aften. Br. Ole Sørli ble tildelt 40-års 
veteranjuvel og brr. Kjell Bakken, Jan Georg Hveberg 
og Ola Svorken ble tildelt 25-års veteranjuvel for sitt 
trofaste medlemskap.
Br. Stor Sire Morten Buan kom til vår loge for å foreta 
juveltildelingen, og han hadde med seg br. Stor Sekretær 
Steinar Jansen og br. Stor Marsjall Thore Fredrik Grüner 
fra Storlogen samt våre egne brr., ex. DSS Johnny 
Kristiansen og Storrepr. Ragnar Bjertnes til å bekle de 
posisjoner som deltok i seremonien.
Seremonien ble gjennomført på en særdeles høytidelig 
og verdig måte som kveldens hovedpersoner nok vil 
komme til å ha som et godt minne for i all framtid, ja 
også vi som bare deltok ”på sidelinja” følte at dette 
virkelig var en minneverdig stund.

På ettermøtet benket et sekstitalls brødre seg til pent 
dekkede bord hvor vi fikk servert lammesteik med 
grønnsaker, poteter og tyttebær samt drikke til hver 
enkelts smak og behag.
Br. UM Oddvar Høgberg ønsket oss alle velkommen til 
bords, og han sa at dette var en virkelig stor kveld for 
vår loge.  Han fortsatte med ”noen ord fra Eidskogen” 
ved å lese Hans Børlis dikt ”Je hadde så lite”.

Deretter ga han ordet til Br. Stor Sire.  Han gratulerte 
først br. Ole Sørli med at han i dag fylte  83 år, og hele 
brødreflokken reiste seg og sang bursdagssangen så 
de skrallet i veggene i vårt ærverdige logehus. Br. Stor 
Sire fortsatte med å lese et par vers og refrenget fra 
vuggesangen ”Vinden rider høyt på sky” som han har 
sunget mange ganger til sine barn.

                      ”Hvor du tramper sti og vei 
følger mange etter deg

Sørg for at det alltid gror
                       blomster i ditt plogjernspor. 
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Br. OM framhevet kveldens 40 årsveteran Ole Sørli som 
en meget god og trofast logebror som han hadde fått 
gode svar av på mange spørsmål han har hatt.  Han 
håpet at alle veteranene fortsatt ville møte så ofte 
de kunne.  Han hadde fått den store ære av å dele ut 
miniatyrnålene til veteranene, og til slutt delte han ut 
blomster til dem fra logen.

40-årsveteran Ole Sørli 
var neste taler, og han 
begynte med å si at han 
ble helt betatt av den flotte 
seremonien og det som 
br. Stor Sire framførte.  Br. 
Sørli har vært Odd Fellow 
i nesten halve livet sitt, 
og han mintes at hans 
fadder, avdøde Andreas 
Solem, ikke ga ham noen 
informasjon den gang 

da han ble spurt om han kunne tenke seg å bli med i 
Odd Fellow.  Det var slik den gang, og etter et halvt års 
tenkepause ble br. Sørli innviet den 20.09.72.  Det var 
en stor opplevelse og det som særlig fasinerte ved det å 
være medlem var brorskapet og medmenneskeligheten 
som ble vist.  Br. Sørli sa at logen har vært livet hans 
fra han fikk 3. Grad, han har fått mange gode venner 
gjennom å være med i loge og leir, det har vært masse 
å lære og det er mye han har å takke Ordenen for.  Br. 
Sørli avsluttet med å utbringe en skål for Ordenen og 
for Den Norske Storloge.

25-årsveteranene talte så etter  tur, og først ut var br. 
Kjell Bakken.  Han hadde ikke ventet at br. Stor Sire 
hadde tatt med seg ”halve kollegiet” til Kongsvinger for 
å tildele juveler i dag, men det var tydelig at br. Bakken 
satte umåtelig pris på det.  Han takket sin fadder, br. 
Sverre H. Østbøll for at han fikk bli med i logen.  Han 
mimret deretter om hvordan innvielsen for 25 år 
siden var, og framhevet også hvor stor utvikling det 
har vært i medlemstallet i vårt nærområde i løpet av 
disse 25 årene.  Logen er et mangfold av mennesker, 
sa br. Bakken, - alle er viktige og det kan sammenliknes 
med tenner på tannhjulene i et maskineri.  Br. Bakken 
var svært glad for å ha opplevd denne dagen og han 
utbrakte en skål for loge nr. 67 Castrum.

Br. Ola Svorken takket Ordenen og logen for at han 
hadde fått være medlem på sine premisser.  Han sa 
han var svært engasjert i mye på den tiden han ble 
medlem, og at han derfor ikke hadde vært noen ”stor” 
Odd Fellow, men han mente at han var en ekte Odd 
Fellow.  Han hadde søkt til Odd Fellow for samværet og 
samholdet og likte møtene med mulighet for ettertanke 
i logesalen.  Br. Svorken sa humoristisk at han aktet 
å fortsette logelivet til han ble så vel 40 som 50-års 

veteran, og da vil han være 101 år gammel.

Br. Jan Hveberg talte så og sa at ved opptaket var 25 
års medlemskap veldig langt fram, men tiden går 
svært fort og plutselig er dagen der.  Han takket for 
tildelingen og for 25 år som Odd Fellow.  Han fortalte 
til slutt en god historie som nok kan ses i sammenheng 
med at veteraner jo er litt 
opp i åra, - den handlet om 
hukommelse.
Br. Sverre H. Østbøll var 
eneste fadder som var tilstede 
på møtet, og han ønsket å gi 
en blomst til br. Kjell Bakken 
som han er fadder til.  Han 
framhevet br. Bakken som en 
ressursperson for logen vår 
og at vi har mye å takke ham 
for.  Br. Østbøll sa at blomsten 
kunne han gi til sin Ada som har ventet så mye på han.

Til slutt fikk br. Stor Sekretær, 
Steinar Jansen ordet til takk 
for maten tale. Han hadde 
noen muntre kommentarer 
til at menyen som var blitt 
oppgitt nok var blitt endret 
før møtet.  Han var imidlertid 
meget godt fornøyd med det 
smakfulle måltidet vi hadde 
fått og takket for det.  Han 

takket også for at han fikk 
være med til vårt møte, - det var hans første besøk i 
vårt logehus, og han syntes vi hadde et spesielt hus som 
ga ham en god følelse ved å være der.
Han avsluttet med å lese diktet ”Venner” av 
Rogalandsdikteren Kolbein Falkeid.

”Det er langt mellom venner
Mellom venner står mange 

bekjentskaper
og mye snakk.

Venner ligger som små lysende stuer
Langt borte i fjellmørket.

Du kan ikke ta feil av dem”

Da ettermøtet ble avsluttet på tradisjonelt vis med 
vår logesang var allerede klokka kommet til 2300, og 
mange fant vegen hjem mens andre fortsatte den 
opplevelsesrike kvelden enda en stund.

Arnt Kristian Haug
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Leir nr. 25 Glomma

Dette lille innlegget er i første rekke ment for de brødre som ennå ikke er medlemmer i leiren.  Logens 
patriarker er kjent med leirens arbeid, budskap og egenart fra før.
Loge nr. 67 Castrum har ca: 140 medlemmer og av disse er 78 patriarker i leiren.
Ikke alle er like aktive av ulike årsaker, men det er et stort potensiale i loge Castrum for å bli kallet til patriarker 
i leiren. Spesielt gjelder dette de yngre brødrene i logen. Forutsetningen er å vise interesse for logearbeidet 
og ha et godt og jevnt fremmøte, også etter at de har fått tildelt logens 3. grad.
En kallelse vil tidligst komme 3 år etter tildelingen av Den Høye Sannhets grad.
Leir nr. 25 Glomma er den nyeste leiren i Norge, og ble den andre leiren i Disdrikt 1.
Den ble etablert for ca: 5 år siden med utgangspunkt i leir nr. 1 Norge, og har sine leirslagninger i Kongsvinger 
og Strømmen. Opptak og gradspasseringer på Strømmen, og arbeidsmøter i Kongsvinger.
Leir nr.25 Glomma har følgende tilsluttede loger:

                67 Castrum                 78 medlemmer
                92 Romerike               58         ”
              122 Gyldenborg            44         ”
              146 Raumar                  19         ”
              153 Olavskilden            12         ”                   Til sammen 211 medlemmer, og 
                                                                                        dette er bare ca: 20 færre enn 
                                                                                        Leir nr.1 Norge i Oslo. 
Leir nr. 25 Glomma var den leiren i Norge som i siste termin hadde størst netto tilgang på medlemmer. Dette 
vitner om godt arbeid i de tilsluttede loger.
Det er nylig etablert Nes – Odal broderforening med utgangspunkt i logene Castrum og Gyldenborg. Når 
dette arbeidet resulterer i en ny loge, vil denne også ha sin naturlige tilhørighet til Leir nr. 25 Glomma.
 
I leirsammenheng er det 3 nye grader, hvor leirringen tildeles i den siste.
Budskapet i leiren er noe annet enn i logene, men er en videreføring av logearbeidet. 
I logen er arbeidet mer innadvendt på den enkelte bror med utgangspunkt i vennskap – kjærlighet og sannhet.  
Å bli en god og reflektert Odd Fellow-bror.
I leirsammenheng rettes blikket mer utad mot samfunnet med utgangspunkt i tro – håp og barmhjertighet. Å 
finne sin plass i en større sammenheng, å bli en god samfunnsborger til nytte for våre medmennesker.
Det skal vises i våre handlinger at vi er Odd Fellows.

I leiren blir budskapet fremført med helt andre kulisser enn i logene. De endringene som er på gang i leirene, 
er for å markere forskjellene på loger og leire, og samtidig få fremført budskapet på en tydeligere måte.
Det er fra Storlogen bestemt, at alle potensielle patriarker før opptak, bør ha gjennomgått et 
informasjonsprogram om leiren. Dette blir arrangert i god tid foran hvert opptak, og potensielle patriarker vil 
få innkalling til dette.
Dersom brødre i logene har vilje, anledning og lyst til å bli patriarker i leiren, er det som tidligere nevnt, av 
viktighet å vise interesse og ha et godt fremmøte i logesammenheng.
Kjære brødre, Leir nr. 25 Glomma ser frem til å kalle flere brødre fra
Loge nr. 67 Castrum, og de andre tilsluttede loger i årene som kommer. Hold frem med det gode arbeidet i 
logen, så vil kallelsene komme etter hvert.

Med patriarkalsk hilsen i T-H og B
Ragnar Bjertnes
Hovedpatriark
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Appell fra Stor Sire

Mottoet til dette brevet er ”Mer enn denne lykt lyser i mørket, lyser en virkelig god gjerning i en mørk 
verden”. Det er hentet fra et av Shakespeares skuespill. Og fra dette mottoet er veien kort til den gylne 
leveregel, den som går på tvers av folkeslag og tro; at du skal gjøre mot andre det du vil at andre skal 
gjøre mot deg.
Det er det det handler om nå. At lysende ord ikke er nok. At det er tid for handling.
Vi i er ferd med å gi hjelp til mer enn 2000 barn i Malawi.
For som du kjenner til, er Odd Fellow Ordenen inne i et samarbeid med SOS-barnebyer. 
Gjennom Landssaken 2011-2013, og under aksjonstittelen Sammen for barn i Malawi, har vi påtatt oss 
oppgaven å finansiere en helt ny SOS-barneby i Ngabu. Prosjektet 
består av tre faser og med vår innsats vil de 15 familiehusene gi et trygt hjem for 150 barn. 
Familieprogrammet i lokalsamfunnet, vil hjelpe ytterligere 2000 barn og familiene deres.

Odd Fellow Ordenens budord om å oppdra de foreldreløse og hjelpe de trengende er i denne 
sammenhengen hånden i hansken. Hansken er SOS-barnebyers visjon: Alle barn hører til i en familie og 
utvikler seg med omsorg, respekt og trygghet. 
Men selv om vi allerede gjør en flott innsats i Malawi, kan vi gjøre mer.
Den andre fasen i "Sammen for barn i Malawi" er fadderrekruttering. 
Det skal skje før jul i år, i forbindelse med TV 2´s Artistgalla, som også skal rekruttere faddere til SOS-
barnebyer. Min appell er at så mange som mulig av våre søstre og brødre gir SOS-barnebyer en hjelpende 
hånd. Fadderrekrutteringen skal foregå fra 8. til 15. desember. I forkant blir det gjennomført opplæring 
for fadderrekruttering ved hvert Ordenshus. Disse lokale samlingene vil foregå enten lørdag den 24. 
november eller søndag den 25. november.
På ettermøtet i kveld, vil det bli anledning til å registrere seg som medhjelper for SOS-barnebyer. SOS-
barnebyer ber om at vi rekrutterer en fadder hver, at vi identifiserer den ene som vil gjøre en forskjell.
En verdig avslutning av fadderrekrutteringsuken vil være vår landsdekkende lysmarkering lørdag den 15. 
desember. Samme kveld som SOS-barnebyer har artistgalla på TV2.
"Tenn et håp – tenn barnas lys" er mottoet for denne lysmarkeringen. 

Vårt mål er at det arrangeres lysmarkeringer på en offentlig plass i de 88 lokalsamfunnene der vi har 
Ordenshus. 

Fadderrekrutteringen og lysmarkeringene er en unik anledning til å sette fokus på Den gylne leveregel og 
dens betydning for barn. Vi tror en slik aktivitet og markering vil skape oppmerksomhet i lokalmiljøene, 
og vil derfor være et godt tiltak for å bygge omdømmet og gjøre Odd Fellow Ordenen mer kjent.
Jeg er selv fadder i SOS-barnebyer, og anbefaler deg på det varmeste å bli det nå. Det er givende å være 
SOS-fadder. Det er et barn der ute i en mørk verden som med din gjerning kan få sitt liv helt forandret og 
opplyst. Det vil få en trygg oppvekst og en framtid. Det er slik du virkelig tenner et lys.

Morten Buan
Stor Sire
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Landssaken høsten 2012

Vi er nå inne i vårt andre år med Landsaken, vårt fokus så langt har vært å samle inn midler til å bygge en SOS 
Barneby i Ngabu i det østafrikanske landet Malawi. 
Status etter et år, er at vi i Castrum har samlet inn kr 53.000.  Vi har et mål på kr 67.500 så en kan trygt si 
at vi er i god fart i forhold til at innsamlingen skal være avsluttet i juni 2013. De innsamlede midlene har 
kommet fra innbetaling fra brødrene, salg av pins, lotterier, grasrotandel o.s.v. I høst vil vi selge julekort hvor 
salgsinntektene i sin helhet vil gå til Landsaken.

Når vi ser tilbake på det året som har gått har vi oppnådd et tettere samarbeid med Ad Astra og Gyldenborg. 
Sammen har vi avholdt åpent hus i forbindelse med «Julemarked i Øvrebyen» og «Liv i leiren» Dette er 
aktiviteter som har synliggjort Odd Fellow Ordenen i Kongsvinger og omegn.

Samarbeidet med SOS Barnebyer er en viktig satsning for Odd Fellow Ordenen. Så langt har vi fokusert på 
fase 1 i denne store satsningen. I høst har vi startet fase 2 som skal gå parallelt med fase 1 frem til Jul. Denne 
fasens fokus er rekruttering av faddere til SOS barnebyer. Her skal vi i Ordenen bidra med vårt nettverk for å 
skaffe flere faddere.  Som dere kan se av figuren under så er Odd Fellow Ordenen ansvarlig for Fase 1 og SOS-
barnebyer er ansvarlige for Fase 2 og Fase 3. Vårt bidrag i Fase 2 og Fase 3 er basert på frivillighet.   

 
 
I vårt Ordenshus er det opprettet en komité som består av 2 representanter fra hver av de tre logene. Denne 
komiteen er ansvarlig for gjennomføringen av fadderrekruteringen og avholdelse av en lysaksjon den 15. 
desember. Målet er at vi skal engasjere vårt nærmiljø for den gode saken som SOS Barnebyer representerer. 

Så langt har vi planlagt en felles samling for de brødre og søstre som vil bidra med fadderrekruttrering. Dette 
er en frivillig sak for den enkelte bror, men for de som ønsker det avholdes kurs i Festningsgata 1 den 24. 
november. Her vil det bli gitt nødvendig informasjon og opplæring vedrørende fadderrekruttering. Håper 
mange av dere vil være med på dette!
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For å få fokus i nærmiljøet har vi vært i kontakt med barneskolene i Kongsvinger. På Langeland skole har de sagt 
ja til å avholde en ½ dag med fokus på SOS barnebyer. Her vil SOS Barnebyer sørge for opplæringsmatriell. Vi 
i komiteen ønsker at elevene deltar i en tegnekonkurranse med fokus på hvordan norske barn ønsker at SOS 
barnebyer tilrettelegger miljøet for barna i Ngabu.   Premieutdelingen skal skje i forbindelse med Lysaksjonen 
den 15.desember.

Lysaksjonen skal avholdes 15.desember på alle plasser hvor Odd Fellow Ordenen er representert med et 
Ordenshus.   Målet er at Odd Fellow Ordenen skal bidra til at det rekrutteres flere tusen nye SOS-faddere 
og dermed gi enda flere barn en trygg oppvekst. Samme kveld vil SOS-barnebyer være formålet for TV2’s 
Artistgalla.

På Kongsvinger vil vi markere Lysaksjonen i Herdalsparken kl 1700. Her vil det bli ønsket velkommen av en 
representant fra Odd Fellow Ordenen, vi håper å få Ordføreren til å holde en appell for å tenne et lys for 
verdens barn. Det vil bli underholdning med en sang som er komponert  til denne saken. Vi har inngått 
et samarbeid med en visesang gruppe som senere på kvelden skal ha konsert på Fru Balchen. Videre vil 
Kongsvinger Amatørteaters barnegruppe fremføre en del av et skuespill de har øvd på i forbindelse med 
julefeiringen. 
Vi mener alt ligger til rette for et kjempearrangement. Etter vi er ferdige i parken har vi åpent hus i Festningsgata 
1. Her vil det bli servert kaffe, brus og kaker. Vi er ikke helt ferdig med planleggingen av alle aktiviteter, men 
fokuset vil være fadderrekrutteringen og Odd Fellow Ordenen.

 
Herdalsparken en dag i sommer. Her skal vi skape en fenomenal stemning den 15. desember. 
(Bildet er utlånt av Bente Ovlien)

Denne saken gir oss mulighet til å etterleve Ordenens budord og vise omverdenen at Odd Fellow Ordenen er 
en entusiastisk bærer av viktige medmenneskelige verdier.

Vi som brenner for dette håper flest mulig av brødrene i Castrum stiller opp om høstens aktiviteter. 

Vi vil samtidig takke alle brødre for bidragene så langt.

Stian Gulli Hanssen
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Bror Hans Kristian Boisen døde 17. september 2012
 
For oss brødre i loge 67 Castrum er et ledd av vår broderkjede falt ut.  Vi har mistet et kjær og aktet logebror.
For bror Hans Kristian sto Odd Fellow Ordenen og loge 67 Castrum høyt.  Bror Hans Kristian innehadde en rekke 
embeder.  Han har også vært loge 67 Castrum sin Overmester.
 
Bror Hans Kristian sin kone “Cissie”, har fortalt om en ektemann som var stolt og trofast for alt det Odd Fellow 
Ordenen står for.  Bror Hans Kristian uttrykte også savn over ikke å kunne møte på våre møter de senere år på grunn 
av sykdom.
Bror Hans Kristian hadde også vært nøye med å klargjøre med familien at arbeidet for Ordenen nødvendigvis ville ta 
mye tid.
Som familien sa det:  Loge 67 Castrum kunne en periode være som en “unge nr. 4” – ja sogar kunne det til tider 
være “kone nr. 1”.
 
Loge 67 Castrum vil minnes bror Hans Kristian som en korrekt og pliktoppfyllende logebror.
 
Bror Hans Kristian ble tildelt Veteranjuvel for 50 års medlemskap i 2010.

 
Døden kan flamme som kornmo

klarere ser vi enn før
hvert liv i dens hvite smerte:

det er de beste som dør.
 

De øket det liv de gikk fra.
De spøker i nye menn.

På deres grav skal skrives:
De beste blir alltid igjen

 
(1. og siste vers av “De beste” skrevet av Nordahl Grieg.)

 
Fred over bror Hans Kristian “Boi” Boisen sitt minne.

 
Hans Jacob Jacobsen

Overmester


