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

         Årgang 19  nr. 4 2012

Støttestenen
Organ for loge nr. 67 Castrum

Innhold: s2: Overmester har ordet. s3: Støttestenen gratulerer, s3: Innvielse 28.11., s5: 25 års VeJu.,  
  s6: Eldretreff, minneord, s7: Julemøte i Seniorklubben, s8: In dulci jubilo 

God Jul og et Godt Nytt År
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    MØT SÅ OFTE DU KAN

Overmester 
har ordet

Gode brødre .
 
Takk brødre i Loge 67 Castrum.  Takk for den iver dere 
har vist bl.a. ved å møte opp på våre logemøter.  Det 
gir meg som Overmester, noe ekstra å se ut over en 
logesal som nesten er full møte etter møte.  Fortsett 
å møt så ofte du kan.
Jeg har også et ønske om at de som ikke har vært på 
våre møter på en stund – igjen kan finne plass til å 
komme.  Vi har her alle et ansvar for å vise omsorg 
for hverandre.  Vi som møter ofte, plikter å ta oss av 
en bror som har vært borte en stund.  Ta vel i mot 
ham og vis at vi setter pris på hans tilstedeværelse.
 
Jeg vil også rette en stor takk til alle som har deltatt 
på våre skuespill. Dere er alle med på å høyne 
kvaliteten på våre møter.
 
Nå når julefeiringen står for døren, er det viktig også 
å sende noen tanker til de som har mistet en av sine 
kjære i året som har gått.  Julen kan også være en 
tung tid.  
 
I siste termin har vi hatt flere begivenheter i vår loge.  
Vi har tildelt flere juveler for 25 års medlemmsskap 
og vi har tildelt en 40 års veteranjuvel til Eks 
Storrepresentant Ole Sørli.  Det er berikende for 
loge nr. 67 Castrum å ha så mange kunnskapsrike 
brødre.  
 
Jeg benytter anledningen til å gjøre oppmerksom 
på INFO-møtet 6.2.13.  Det er Distrikt Stor Sire Per 
Arild Nesje som skal holde foredraget.  Bruk deler 
av julen også til å tenke over om DU kjenner en som 
du kan ta med deg til møtet.  Vi trenger alltid nye og 
motiverte brødre.
 
Nytt av året er samarbeidet med loge nr. 49 Ad Astra 
om å arrangere eldretreffet .  Tilbakemeldinger på 
gjennomføringen er svært gode.  Stor takk til alle 
involverte.

Landssaken betjenes som dere vet av en gruppe 
bestående av 2 representanter fra hver av våre 3 
loger på Kongsvinger.  Dere gjør alle en flott innsats 
og målet er jeg sikker på at vi skal nå.
 
Jeg håper at dere alle kan bruke julen samen med 
familie og venner.  La oss sende omtanke til de som 
ikke har anledning til å feire jul sammen med sine 
kjære og til de som lever under vanskelige forhold.  
La oss prøve å ha disse i minnet resten av året også.
 

Tenn et håp
der blandt stjernene et sted.

Tenn det nå,
la det lyse høyt for fred
så alle ser at det er jul,
hele himmelen er gul,

den er til deg
hilsen meg

    
                                                                    Kjerstin Aune
 
Jeg ønsker embedsmenn og brødre og deres familier 
en riktig god jul og et riktig godt nytt år.
 
Med broderlig hilsen i  
Vennskap, kjærlighet og sannhet
 
Hans Jacob Jacobsen
Overmester
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Støttestenen gratulerer!
Den Edle Kjærlighets Grad

24.10.12

Steinar Andreas Glader
Roger Paulsen

Bjørn Siegwarth

Det Gode Vennskaps Grad
14.11.12

Arne Kristian Bjerke
Per Gunnar Gjermshus

John Erik Jess
Per Helge Jørgensen

Vidar Reinsborg

Troskapsgraden
28.11.12

Tom Stian Bjerk
Odd Roar Høgberg

Ole Peder Scharning

På logemøtet onsdag 28.november 2012 hadde Loge 
67 Castrum opptak av 4 nye brødre, 3 til egen loge, og 
1 ny bror til Loge nr. 122 Gyldenborg.
Det var svært godt frammøte, 7 gjester og over 65 
egne brødre gjorde innvielsen til en riktig festaften 
for så vel resipiender som ”gamle” brødre.
Seremonien ble gjennomført på en svært høytidelig, 
verdig og fin måte, - slik vi har vendt oss til å ha det i 
vår loge.

På ettermøtet ønsket br. UM Oddvar Høgberg oss 
velkommen til bords med en refleksjon over det å 
leve: ”Kunsten å leva er vanskelig den, - det lærer vi 
itte før vi blir eldre, - og da er det snart for seint”.
Kveldens meny var Wienersnitzel med kokte poteter 
og grønnsaker.

Br. OM, Hans Jacob Jacobsen holdt tale til resipiendene 
hvor han kom inn på hva våre nye brødre kan ha av 
forventninger til å bli medlemmer i et slikt fellesskap 
som Odd Fellow-ordenen er. Mange tanker og 
spørsmål om hva man har begitt seg inn på er det 
sikkert, men hvis man har et åpent sinn for det man ser 
og hører, og ikke er redd for å stille spørsmål om det 
man lurer på, - ja da vil logelivet ganske sikkert være 
en berikelse for hver enkelt.  I denne sammenheng er 
fadderne viktige støttespillere for de nye brødrene, 
og br. OM oppfordret til å bruke fadderne.  Br. OM 
ba også om at man tenkte over Ordenens motto, 
Vennskap – Kjærlighet og Sannhet, - rekkefølgen her 
er neppe tilfeldig.  Br. OM sa videre at det er viktig 
å ha respekt for hverandre og hverandres meninger. 
Logen er ingen ”elitesamling”, her skal alle være like, 
og alle er med fordi man er den man er. Her skal alle 
føle at man er velkommen og 3 nye brødre til vår loge 
er svært positivt. Br. OM gratulerte våre nye brødre 
med dagen.

Br. OM i Loge nr. 122 Gyldenborg, Svein Hansen, fikk så 
ordet.  Han gratulerte også med dagen og takket OM 
Jacobsen for at deres resipiend, Jan Hallgeir Bekkholt, 
fikk mulighet til å bli innviet i Ordenen sammen 
med loge Castrums resipiender.  OM Hansen ønsket 
sin nye bror velkommen til sin loge, og han ga stor 
anerkjennelse til loge Castrum for gjennomføringen 
av innvielsesseremonien.  OM Hansen sa at det for 
de nye kan virke noe overveldende og kanskje litt 
”gammeldags” det som de hadde vært med på, men at 
budskapet absolutt er like aktuelt i dag som tidligere.  
Logene er avhengige av en stabil medlemsmasse og 
tilgang på nye medlemmer, og han gledet seg over å 
kunne ønske flere nye brødre velkommen til Ordenen.  
De som blir med søker oppslutning om de verdier 

Det Gode Vennskaps Grad
07.11.12

Finn Bjørnerud
Rolf Arne Hansen

Kimm Kjær
Gjermund Stenerud

INNVIELSE ONSDAG 28.11.12

    

Fornøyde resipiender sammen med br. OM foran og fadderene bak



4

  VI TAKKER ALLE VÅRE STØTTEANNONSØRER!

Vi støtter Odd Fellow
Håper medlemmene støtter oss!

Kongsvinger Farvehandel AS
Tlf. 628 14 200

Logeantrekket finner du hos

VC Kongsvinger
Tlf. 628 14 669

I tilegg til
GOD MAT SERVERT HOS OSS
Tilbyr vi:
Utleie av møterom,
selskapslokaler og 
catering.

Åpningstider: Man.-fre.
Lørdag
Søndag

08.00 - 22.00
08.00 - 20.00
10.00 - 19.00

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

Ny Opel
Velkommen til prøvekjøring

av 2013 modellene

G.Løkken Autoverksted AS
Tlf. 628 88 060
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Ordenen står for, man forsøker å forbedre seg sammen 
med andre og medlemskapet blir en livsform. 

Br. Ole Peder Scharning holdt 
tale for våre nye brødre.  Han 
syntes det hadde vært en flott 
seremoni som hadde gitt dem 
noe å tenke på framover.  En 
spenning på forhånd var nå 
forløst, og han framførte en 
takk til logen for at de fire nå 
var tatt opp og også en takk til 
alle fadderne for at de hadde 
anbefalt dem til opptagelse.

Br. Hans Christian Oustad talte for fadderne og han 
gratulerte våre nye brødre med dagen. Han takket de 
involverte for den flotte seremonien som ble brødrene 
til del. Han sa videre at fadderne var der for de nye 
brødrene, og at fadderne må brukes som gode støtter 
og til å svare på det som måtte komme av undring 
omkring Ordenen og logelivet.
Br. Oustad, som er leder for Broderforeningen i Odal 
og Nes, benyttet også anledningen til å anmode om at 
flere av loge Castrums medlemmer gjerne kunne bli 
med i broderforeningen med formål å danne ny loge.
Fadderne overrakte så til slutt de nye brødrene hvert 
sitt slips med de tre kjedeledd på.
Til slutt takket br. UM for god servering, og logesangen 
runget i spisesalen før kaffe og småprat avsluttet 
kvelden.

TILDELING AV 25-ÅRS VETERANJUVEL, ONSDAG 
05.12.12

Loge nr. 67 Castrum har 
mange møter denne 
høstterminen, og bare en 
uke etter vår vellykkede 
innvielse var det duket 
for nok en stor logekveld, 
nemlig tildeling av 25-års 
veteranjuvel til vårt medlem 
Erik Løvhaug Hansen.  
Kanskje på grunn av at det 
har vært mange møter i det 
siste, var oppmøtet denne 
kvelden dessverre ikke så 
stort, - bare 40 brødre fant 
vegen til logehuset.

Seremonien ble godt gjennomført, og denne gang fikk 
den nye veteranen juvelen tildelt av br. Overmester, 
noe som ikke skjer ofte.

Br. UM ønsket velkommen til brodermåltidet.  
Deretter utbrakte forsamlingen unisont og sterkt 
- ”Det Gode Vennskaps Skål”.  Skinkesteik, surkål 
og kokte poteter ble servert og det syntes å falle i 
smak.

Br. OM Hans J. Jacobsen holdt tale til den nye 
veteranen. Han bemerket det noe lave oppmøtet, 
men sa at uansett om vi er 30 eller 90 til stede så har 
vi det godt oss imellom.
Til veteranen sa han at selv om br. Løvhaug Hansen 
ikke er så gammel i vår loge, er det en ære å få 
tildele utmerkelsen for 25 års trofast medlemskap 
i Ordenen. Han overrakte blomster og miniatyr til 
veteranen.

Br. Erik Løvhaug Hansen fikk ordet, og han 
begynte etter anmodning fra br. OM, med en liten 
presentasjon av seg selv.
Han startet sitt logeliv i Hamar, i loge nr. 59 Herman 
Anker, senere flyttet han til Larvik og var medlem i 
to forskjellige loger der i den perioden, senere ble 
han igjen medlem i 59 Herman Anker, og så for ca. 5 
år siden ble han overført til vår loge.
Han bor nå i Charlottenberg, men har god tilknytning 
til Kongsvinger.  Han har også en fortid på ca. 11 år 
i Kongsvinger fra 1960-70 årene da han blant annet 
bygde hus i Skriverskogen og jobbet i Innlandsposten.  
Han var også den gang en aktiv kar innen musikklivet, 
og var med både i Kongsvinger Bymusikk og 
Kongsvinger Orkesterforening.  Likeledes var han 
aktiv i Kongsvinger Roklubb og styremedlem der.
Br. Løvhaug Hansen er fortsatt ivrig innen musikklivet 
i Charlottenberg og Eidskog.

Vår nye veteran takket for at vår loge lagde den fine 
rammen om tildelingen av veteranjuvelen til ham. 
Han syntes det var en fin seremoni, og en kveld han 
ikke ville glemme.  Han tenkte tilbake på sin innvielse 
som han husket så godt.  Han hadde aldri angret på 
at han gikk inn i Ordenen, og har prøvd å leve etter 
de formaninger som han har fått i logen.  Han sa at 
han har fått med seg mye god lærdom fra logen, og 
tilslutt utbrakte han en skål for loge nr. 67 Castrum.

Etter at forsamlingen hadde sunget ”Jubilantens 
sang”, takket br. UM dagens Privatnevnd for 
innsatsen. Han takket også alle eldre brødre som 
har stilt opp og gjort en innsats i kjøkkentjenesten 
denne høsten slik at de nyinnvidde brødrene har 
kunnet nyte ettermøtene i fullt monn.  Måltidet ble 
som sedvanlig avsluttet med logesangen.
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ELDRETREFF I FESTINGSGATEN 1 

Loge 67 Castrum v/sosialnevnden har gjennom en 
årrekke gjennomført treff for eldre i Festningsgata 1.  
Nevnden har hatt som mål å gjennomføre 4 
”lørdagstreff” i løpet av året, henholdsvis 2 om 
høsten og 2 om våren.  Intensjonen er å gi de eldre i 
nærmiljøet en god opplevelse og at de forhåpentligvis 
vil føle den gode stemningen og atmosfæren som rår 
i vår Orden.
Agendaen er lik på hvert treff.  Det blir servert kaffe, 
vafler, kringle og likør til de som ønsker det.  Under 
møtene er det allsang og underholdning med innleid 
musikk.  Arrangementet er gratis for de eldre, med 
unntak av å medbringe en gevinst til lotteriet – hvor 
alle vinner.  Nevnden tilbyr likeledes skyss til de som 
ønsker dette.
I sommer ble det bestemt at fremtidige eldretreff 
skulle fremstå som et samarbeidsarrangement 
mellom logene 67 Castrum og 49 Ad Astra, blant 
annet for å kunne nå flere eldre.
Den 8. September og 16. November arrangerte vi 
eldretreff i vårt Ordenshus for henholdsvis 35 og 42 
fornøyde gjester.
Undertegnede ønsker å takke alle brødrene som 
har stilt opp i forbindelse med våre eldretreff.  En 
stor takk også til våre nye samarbeidspartnere i Ad 
Astra.  Våre søstre har ikke bare bidratt til rekord i 
antall gjester, men også ved sin positive væremåte og 
innsats medvirket til å skape samhold og ekstra god 
stemning på våre arrangement.

Med broderlig hilsen

Ove Myrvold
Leder

“På grunn av at bror DSS er opptatt må loge nr. 
67 Castrum flytte sin Embedsmannsinstallasjon 
til 

TIRSDAG 27.8.13 KL. 1900.
 
Den høytidelige seremoni vil finne sted i 
Festningsgaten 1 .”
 
Med broderlig hilsen i  
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
 
Hans Jacob Jacobsen
Overmester

MINNEORD
Bror Johan Peder Ullerlien døde 2.november 
2012.

 For oss brødre i Loge 67 Castrum er nok et ledd 
i vår broderkjede falt ut.  Vi har mistet en kjær 
og aktet logebror.
Bror Johan var svært aktiv i vår loge.  Han møtte 
så ofte han kunne.  Han kom på våre logemøter 
så lenge helsen gjorde det mulig.  Når han selv 
ikke lenger orket å møte, holdt han seg orientert 
om logearbeidet via sine logebrødre. 
Bror Johan sin kone,Helene, ba meg spesielt gi 
en stor takk for den varme brødre viste ved bl.a. 
å besøke bror Johan på hans sykeleie.  Dere skal 
vite at det satte han umåtelig stor pris på.

Bror Johan sin kone, Helene, fortalte at da bror 
Johan ble tatt opp i Loge 48 Færder i Sandefjord 
30. mars 1967, var det tilhørigheten til Logen 
som viste seg å bety mye.
Han kjente ingen i byen på den tiden.  Logen ble 
derfor en god innfallsvinkel til å bli kjent med 
nye mennesker.
Da bror Johan ble overført til Loge 67 Castrum, 
2. juni 1981, følte han raskt den samme 
tilhørigheten også hos oss.
Vi brødre i Loge 67 Castrum vil minnes bror 
Johan som en mann av få ord, men med glimt 
i øyet og et hjerte som banket for Odd Fellow 
Ordenen.

Bror Johan ble tildelt juvel for 40 års medlemskap 
18.4.2007.

STANS OPP OG SE DEG OMKRING:
DU STÅR SOM INNE I EN RING
AV ENNÅ UFORLØSTE TING.

DA SKJER ET UNDER.  HER OG NÅ:
EN BLOMST BLIR EN BLOMST,

ET STRÅ BLIR ET STRÅ
FORDI DU STANSET OPP OG SÅ.

Hans Børli
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engang noe å være sammen med, da er det fint å 
kunne gjøre som den eldre ensomme damen som 
annonserte at hun gjerne ville være sammen med 
noen på juleaften.
Nå er det bare noen få dager som skiller oss fra 
julefeiringen, det som skal være en fest for glede 
og fred. Dog kan det se ut som mennesker rundt i 
verden har misforstått Bibelens budskap om nettopp 
dette. Det kan av og til virke som vi er milevidt fra en 
fred som gjelder hele verden. 
Det er befriende å vite at igjen vil Bibelens budskap 
om glede og fred bli gjentatt for oss. Det er ekstra flott 
at vi her i Seniorklubben har den tradisjon å samles i 
vår logesal, her kan vi la julens budskap, som vi snart 
skal høre, synke ned i oss og gjennom det skaper 
vi grobunn for en julefeiring som er en Odd Fellow 
verdig. Det vil si at vi går inn i en tid der kjærlighet, 
varme, omsorg og omtanke får hovedplassen, ikke 
bare i egne hjem, men at det måtte være slik i alle 
hjem.
Kjærlighet, omtanke og omsorg er nettopp Odd Fellow 
Ordenens verdensomspennende grunnsetninger om 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet som vi jo er bedt 
om å utbre blant menneskene.
Jesu fødsel bringer oss det vi kanskje mest trenger nå 
– varme, og med den følger også en kjærlighet som 
omfatter og berører hver enkelt av oss. Det var han 
som sa: ”Et nytt bud gir jeg dere. Elsk hverandre slik 
som jeg har elsket dere.”
I tiden fremover vil vi nok i våre kirker få høre mange 
prekener om jul og juletradisjoner, om fred på jord 
og gavenes symbolikk. Dette hører med til god norsk 
julefeiring, men la oss ikke i alt for sterk grad blendes 
av glansen og prakten som verden der ute forespeiler 
oss, men la oss fylle oss med forventningene fra 
barneårene, en herlig blanding av spenning og 
nysgjerrighet. For barna er gavene et høydepunkt og 
jeg tror de forstår at det er et uttrykk for at vi er glad 
i dem, det gir selvtillit og styrke.
Budskapet til gjeterne var: ”Frykt ikke, jeg kommer 
til dere med bud om en stor glede, en glede for hele 
folket.” Det sentrale i julefeiringen er fortellingen om 
barnet som er født, men jeg tror barnet må inviteres 
inn i våre liv. Jesu fødsel handler om at det var kommet 
en som gikk rundt og gjorde alle ting vel.
Vår Orden legger vekt på den kristne religion som 
handler om hva som er rett og galt, gode råd for å 
leve et liv som setter andre høyere enn oss selv, og 
som skaper fred og forsoning.
Julen budskap kan uttrykkes veldig kort: Gjennom 
Jesu fødsel er vi gitt en mulighet til å finne en bro 
som skal være menneskenes bro til Gud, verdens 
skaper og opprettholder.

Måtte vi få en fin og god jul alle sammen, mine brødre, 
idet vi selvsagt lar våre beste og varmeste tanker gå til 
dem som mistet en av sine kjære, og som ikke lenger 
er et ledd i vår broderkjede. 

Thomas Talhaug

JULEMØTE I SENIORKLUBBEN

Br. Thomas Talhaug holdt som vanlig et glimrende 
innlegg på Seniorklubbens julemøte, Br. Organist 
var så heldig å få være tilstede på dette julemøtet 
og syntes at flere enn Seniorklubbens medlemmer 
skulle få nyte godt av det som Br. Thomas hadde på 
hjertet.

Br. Thomas startet med denne innledningen:
En bok som har fulgt meg i mange år er Asbjørnsen 
og Moe’s ”Folke og Huldreeventyr”
Jeg er så heldig å eie 100 års utgaven som kom i 
1911. Den første utgaven kom i 1843 og het ”Norske 
folkeeventyr”
Asbjørnsen var født i Kristiania i 1812, sønn av en 
velstående håndverker.
Moe var født i 1812, Faren var en dyktig bonde og 
satt på Stortinget i flere perioder.

En av fortellingene heter ”En gammeldags juleaften”. 
Leser men folkeeventyr og kanskje spesielt denne 
fortellingen blir man glad, leter man etter varige 
verdier i en urolig tid finner du dem her. Det er ting 
som er så enkle å forstå at barn griper dem, og så dype 
at jeg som en eldre mann får et kurs i takknemlighet 
og trofasthet ved å ta dem opp til ettertanke. Du 
blir rikere til sinns av å lese dem. Bagatellene i den 
oppdiktede verden som vi leser om gjør det lettere 
for oss å stå i mot det onde som vi ser og opplever i 
den verden som omgir oss.
Det er klasseforskjell i eventyrene, Konge og Askeladd, 
men vi merker at fordi Askeladden er både intelligent 
og modig så vurderes han som et menneske like høyt 
som Kongen.
I dag er det lett å bli betatt av teknikk, data, politikk 
og ytre levestandard. Noen vil tro at dette er de 
egentlige verdier, men så viser det seg at det skal 
bare litt ettertanke til om noe vi leste i våre barneår 
så oppdager vi at slikt bare er av annen rang 
sammenliknet med det indre liv i oss selv. Men vi får 
noe mer, takknemlighet mot de som har samlet opp 
den gamle kultur, som vi fører videre, uansett ytre 
forhold.

Mine brødre!
Vi er igjen inne i den tiden som på latin kalles ”Adventus 
rementoris” som står for ”Herrens ankomst”
Det var kirkemøtet i byen Lerida i år 524 som bestemte 
at advent var starten på kirkeåret. Lerida var en by i 
Spania der det blant annet var et bispesete.
Liturgisk er lilla den fargen som brukes i denne tiden, 
en kongelig farge.
I 1719 skrev en engelsk salmedikter som het Isac 
Watt en salme der teksten begynte slik: ”Joy to the 
world, the Lord is come. Let earth receive the King” 
En oppløftet salme må vi vel kunne si.
En norsk variant lyder slik: ”Kaldt og mørkt og lite sol, 
såleis er det fram mot jol. Snø og is alle jordi gøymer, 
allting ligg i lengt og drøymer” Her er tonen mer tung 
og gleden er litt borte.
Juletiden er, tror jeg for mange en tid med 
motstridende følelser. For mange er det en tung tid, 
mange er alene og savner dine kjære. Noen har ikke 
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In dulci jubilo
(Jeg synger julekvad)

Det første verset av In dulci jubilo blir tradisjonelt tilskrevet dominikanermunken Henrik 
Suso, mens de tre neste versene trolig er skrevet senere. Salmen er opprinnelig skrevet som et 
“makaronisk dikt” på en blanding av tysk og latin. (Dette er en form for poesi som blander to 
språk, for eksempel latin og tysk. Dette har utgangspunkt i mellomalderprekener som ble holdt på 
latin og det lokale språket.)

Første verset i de eldste kildene lyder slik:

I Val. Babst Gesangbuch (1545) 

In dulci jubilo,
nun singet und seid froh!

Unsers herzen wonne
leit in præsepio

und leuchtet als die sonne
matris in gremio.

Alpha es et o, Alpha es et o.

I Landstads Kirkesalmebog (1869) 
Jeg synger Julekvad.

Jeg er saa glad saa glad!
Min Hjertens Jesus hviler
I Stald og Krybbe trang.
Som Sol hin store smiler

han paa sin Moders Fang.
Han er Frelser min!


