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   Vennskap        Kjærlighet        Sannhet 



Leder i Gyldenposten 
 

Kjære Brødre 

Det går mot en ny vår, og det har gått et år siden pandemien skylte 

inn over landet vårt.  Det har vært et år med strenge 

smittevernsrestriksjoner, og det meste har blitt satt på vent.  Vi kan 

nesten snakke om året som ble borte. Dette gjelder også våre 

logemøter, og det er uvisst når vi kan starte opp igjen med fysiske 

møter. 

 

Som en erstatning har vi kommet i gang med Teams møter.  Selv 

om dette ikke fullt ut kan erstatte et fysisk logemøte, synes jeg disse 

møtene har blitt avholdt på en god måte.  Når situasjonen er som 

den er, er dette et greit alternativ. Vi får opprettholdt kontakten med 

hverandre. Så får vi håpe at vi snart får se lys i tunellen, og igjen 

kan bevege oss tilbake til et normalt logeliv. 

 

Til slutt vil jeg dele et dikt med dere. Det ble publisert i april 2020 

og er skrevet av Kari Bremnes, og kan oppsummere det året vi ha 

lagt bak oss 

 

Den nye stillheten 

 

Så har den store stillheten satt inn, 

spredt sæ over heile denne våren, 

lagt sæ over landet som et slør, 

ingen ting e sånn som det va før. 

 

Stillheten har spredd sæ overalt, 

som verden e forlatt aleine hjemme. 

Og menneskan blitt borte bak ei dør, 

der heller ingen ting e sånn som før. 

 

Alle lydan fra det andre livet, 

klirringa og sjorret på kafè, 

skategutan ned gjennom gata, 

bruset i fra folk på samme sted. 

 

Savne lufta som var fri for alle. 

Savne å gi mora mi en klem, 

gå imot en venn med åpne hender. 

Ikkje bøye utenom og hjem 

 

Nærme seg et verdensherredømme. 

Denne nye stillheten vi hør- 

Trudde ikkje det kunne bli så stille, 

skjønte ikkje at vi va så skjør. 

 

Gyldenposten ønsker sine lesere en riktig God Påske 

 

Kåre Rogne 

Red,- 

 

Redaksjonen består av: 

Ansvarlig red; OM Jens-Erik Onsrud, red: Eks OM Kåre Rogne, Sekr. 

Terje Olav Rundtom, Herold Geir Marin Pilskog (redigering) Eks 

OM Finn Krog og br. Egil Roar Øiseth. 

 

Redaksjonen avsluttet x. mars. 

 

Nytt fra sekretæren 
 

Runde år 

09.01 Hans Dyblie  70 år 

21.01 Finn Eilef Nilsen 70 år 

16.03 Kåre Hansen  85 år 

25-år’s medlemskap, VeJu ikke tildelt pga. avlyst møte 

18.03 Asbjørn Bergerud 



 

Overmester har ordet 
 

Kjære Brødre 

Da jeg for noen måneder siden begynte å komme litt i 

julestemning og satt og skrev på mitt bidrag til 

julenummeret av Gyldenposten, var det ikke så mye 

som en snøflekk å se. Men i dag, torsdag den 11. mars, 

da jeg egentlig følte meg ferdig med vinteren og så 

smått hadde begynt å forberede vårens komme, da 

håsar det ned store mengder med tung og kram snø. 

 

Det er vel kanskje riktig som noen hevder, at Norge er et land for 

spesielt interesserte. Men nok om været. Det er ikke så enkelt å 

skrive leserinnlegg om Logelivet i tider som disse da det strengt tatt 

ikke er noe Logeliv. Ihvertfall ikke i fysisk forstand. Det beste vi 

kan få til er Logemøter på nett, og disse har vi så langt i år hatt fire 

av. Vi har også planlagt de to neste møtene fram til påske på nett 

( 15. mars og 22. mars ). Disse nettmøtene kan ikke på noen måte 

erstatte fysiske Logemøter, men vi som deltar kan jo både høre og 

se hverandre, og nettmøtene er jo også et middel til å få 

gjennomført oppgaver som er pålagt oss.  

 

Vi har f.eks. gjennomført rapport fra nevnder, og vi har fått lagt 

fram og fått godkjent regnskap for 2020 og budsjett for 2021. På 

nettmøtet den 1. mars ble det lest første gangs nominasjon for valgte 

embedsmenn og nevnder for perioden 2021 – 2023. Andre gangs 

nominasjon blir på møtet den 15. mars, og valg blir den 3.mai. Den 

3. mai blir det siste Logemøtet med dette embedskollegiet, så da 

håper jeg at dette kan gjennomføres som et fysisk møte. 

 

For dere som ennå ikke har deltatt på noe nettmøte, så kan jeg 

fortelle at vi har vært mellom 20 og 30 deltakere så langt. Det blir 

utarbeidet en kjøreplan/rituale til hvert møte, som har med en del 

elementer som er gjenkjennbart fra et vanlig Logemøte. Vi har også 

et slags ettermøte, der Bror UM har forberedt både foredrag og 

andre innslag. Selv om det som tidligere nevnt ikke kan erstatte et 

«ordentlig» Logemøte, så er det absolutt en hyggelig ting å være 

med på.  

 

Da dette nummeret av Gyldenposten er ment å komme ut til Påske, 

så vil jeg benytte anledningen til å ønske dere alle en riktig god og 

begivenhetsrik Påske.  

 

NB. Husk fjellvettreglene og at maten er halve føda! 

 

Med Broderlig hilsen  

I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

 

Jens-Erik Onsrud 

Overmester 

 

Undermester har ordet 
 

Gode Brødre 

Da er vi kommet godt inn i året 2021. Jeg 

håper dere alle har gått klar av Covid 19. 

Jeg må for egen del si at året hittil har vært 

preget av pandemien på alle plan. Det er trist 

å ikke kunne omgås mennesker på vanlig 

måte. Dette vil nok prege oss i lang tid 

fremover, enten vi vil det eller ei. Ikke kan vi 

håndhilse, og ikke gi gode venner en klem. 

Dette gjør noe med oss! 

I  

Forhåpentligvis blir vi ikke kalde som mennesker av dette. Jeg 

håper og tror vi unngår det. Vi må bare forholde oss til det 

regelverket myndighetene gir oss, det går vel over en dag! 



  

Loge arbeidet hittil i år har i sin helhet foregått på nett, med de 

begrensninger dette byr på. Det er det eneste alternativet vi har, selv 

om vi helst skulle møtt hverandre i Festningsgata. Det er vanskelig 

å få ettermøtene til å bli interessante, jeg har vært litt redd for å ha 

inn for tunge temaer. Jeg håper historiene av Kjell Aukrust har vært 

litt koselige, jeg mener vi trenger å få noe å le litt av. Forslag til 

foredrag på ettermøtene mottas med takk. 

 

Vi i kollegiet har ved nesten hver anledning snakket om rekruttering 

til Losjen, et evig tema.. Vi må jobbe for å få inn nye brødre dersom 

vi skal overleve som loge. Vær så snill, prøv alle som en! Vi ser jo 

at det ikke er lett å markedsføre logen og dens arbeid i den tid vi 

lever i. Som jeg har nevnt ved en tidligere anledning: Alle kjenner 

vi noen som vi kan introdusere for tanken om å bli med oss! 

  

Et annet spørsmål er hvordan vi skal gjøre møtene interessante 

innholdsmessig. Hva kan vi få til så nettmøtene ikke blir for 

ensformige og like fra gang til gang? Vi er glade om noen av dere 

brødre har innspill til oss. Den malen vi benytter er utarbeidet av 67 

Castrum, med tilpasninger til våre møter. Det er vanskelig, i og med 

at vi må avholde møtene på nett er det mye vi ikke kan ha med. Vi 

får håpe vi kan møtes igjen i Festningsgata så snart som mulig, så vi 

kan få utført normalt loge arbeid. Vi har mye å ta igjen i så 

henseende, både i losgesalen og på ettermøtene. 

  

Husk å ta vare på dere selv og de dere er glade i! 

  

Til slutt vil jeg ønske dere alle en riktig god påske. 

 

I VKS Arild Bråten UM 

 

 

Eks OM har ordet 
Kjære brødre 

I skrivende stund er det gått 1 år siden Norge for alvor 

ble rammet av et virus som ingen kjente til, og som 

heller ingen visste konsekvensene av. Dette har endret 

livene for en hel verden og det er fortsatt uvisst når 

denne pandemien er over. Det ser nå ut som at vi går 

inn i en tredje periode med drastiske tiltak for om 

mulig å få bukt med en stadig økende smittetrend. 

 

Mange av oss takler nok situasjonen med stadig nedstenginger og 

restriksjoner på en grei måte, men tenker på barn og unge som ikke 

får gå på skole eller bedrive fritidsaktiviteter, og de som er enslige 

og blir sittende i isolasjon. For alle disse blir belastningen større jo 

lengere tiden går før ting normaliseres. Fortgang i vaksinering av 

befolkningen vil sikkert gjøre at ting sakte men sikkert bedrer seg, 

men så kom nyheten om bivirkninger som vitenskapen stiller seg 

undrende til. 

 

Personlig hadde jeg håpet at vi etter hvert nå ut over våren kunne 

komme i gang igjen med fysiske møter i logen, men slik det ser ut 

nå så er jeg ikke optimist i så henseende. Nødløsningen med å 

avvikle logemøtene på Teams er greit på et vis, men det er noe helt 

annet å gå på møter i Festningsgata. Det er veldig hyggelig å se 

igjen ansiktene til brødrene og også høre stemmene, men den 

sosiale biten blir selvsagt borte. Borte blir også høytideligheten fra 

møtene i logesalen. 

 

Selv om logemøter på Teams ikke er optimalt, synes jeg at vi, etter å 

ha avviklet 4 møter på denne måten, må fortsette med dette frem til 

at vi igjen kan møtes fysisk. Det er tross alt bedre enn ingen ting, 

for det har vært gode etiske innlegg og annet positivt i møtene. 

Kunne gjerne sett at fremmøteprosenten hadde vært høyere, men det 

er ikke sikkert alle har like muligheter til å delta. 



 

Så gode brødre, tenk positivt, lev i håpet om bedre tider og delta 

gjerne i møtene på Teams. 

 

Hilsen i VKS 

Roar Gusterudmoen 

Fung. Eks.OM 

 

Storrepresentanten har ordet 
Kjære brødre 

Pandemien påvirker fortsatt våre liv på mange            

måter og det ser ut til at den vil vedvare framover i 

tid. Håpet får være at vi greier å begrense utbruddene 

og at vaksineringen blir vellykket.  

 

 

Våren er i anmarsj og snart spirer og gror det rundt oss igjen og 

dagene blir lysere og lengre, en trivelig tid vi går i møte. Jeg vil i 

dette innlegget rette oppmerksomheten på rekruttering og håper at vi 

kan få det til å spire og gro i vår loge også. Ut fra flere forhold er 

logen avhengig av rekruttering, dersom logen skal fungere ut fra de 

forutsetningene som ligger til grunn for logens indre liv og 

læringsprosessene. I det året vi har lagt bak oss har pandemien vært 

en begrensende faktor i forhold til rekruttering. Men selv i 

pandemitiden er det fult mulig å få til rekruttering. Derfor oppfordres 

medlemmene til å tenke igjennom hvem som kan spørres om å bli 

med på en venneaften, når det blir arrangert igjen. Vedvarer 

pandemien i den form at vi ikke kan benytte våre logelokaler til 

ordinære logemøter kan vi arrangere nærmere informasjon ved 

personlige møter og via elektroniske medier til aktuelle resepiender. 

Dersom våre brødre ikke har den nødvendige tiden, som ordensbror 

til å stå som fadder kan dette ordnes på andre måter. Vær ikke redd 

for å spørre slekt, venner, arbeidskolleger osv. ut fra de 

forutsetningene vi har for opptak av nye resepiender.  

 

Ønsker dere alle en riktig god påske       

 

Svein Erik Børslungen 

Storrepresentant 

 

En kort Rebekkahistorie 
De fleste Odd Fellows kjenner opprinnelsen til kvinnenes inntog i 

Odd Fellow Ordenen. Spørsmålet kom opp på Sovereign Grand 

Lodge Meeting(SGLM) i 1845. Så ble det gjort et vedtak på SGLM-

møtet i 1850. Og på SGLM-møtet i 1851 ble Rebekkagraden 

vedtatt. Her er det grunn til å fjerne en utbredte misforståelse. I 

USA har aldri Rebekkasøstrene fått noen Ordensutvikling og rituell 

likestilling. Det betyr at de fortsatt bare har én grad - 

Rebekkagraden. Ordningen med Rebekkasøstre formelig 

eksploderte i USA. Men det skjedde ingen rituell utvikling parallelt 

med brødrenes Innvielse og tre likeverdige logegrader. 

 

Verdensbegivenhet i Norge 

Rebekkaloge nr. 1 Sct:a Sunniva er den eldste Rebekkalogen i 

Norge. Den ble drevet frem av Stor Sire Samuel Johnson. 

Rebekkalogen holdt til i samme lokaler som Odd Fellow loge nr. 1 

Norvegia gjorde frem til 1912. Huset de to logene holdt til i ligger 

ved Christiania torg og rommer nå restauranten «Det Gamle 

Raadhus». Sct:a Sunniva ble instituert 28. mai 1909. Og ikke nok 

med det. Rebekkaloge Sct:a Sunniva var første Rebekkaloge i 

verden som hadde Innvielse og tre logegrader.               

 

Det forundrer meg stadig mer at norske Odd Fellows ikke 

registrerer og feirer denne verdensbegivenheten. Begivenheten 

skyldes den revolusjonære og visjonære Samuel Johnson (1861-

1928). Jeg mener at det er historisk helt korrekt å si at hvis ikke 

Samuel Johnson hadde gjort dette, ville dagens Rebekkasøstre 

verken hatt Innvielse, tre likeverdige logegrader og heller ikke noen 



Rebekkaleir. Det må det da være grunn til «å skrive hjem om» og å 

gi dette tilbørlig oppmerksomhet og feiring. Det er den norske 

Samuel Johnson som ga Rebekkasøstrene rituell likestilling. Dette 

skjedde i Norge syv år før noe annet land kom etter. Det første 

landet som kom etter var Danmark, og også da med Samuel 

Johnson som pådriver. 

 

Historien før historien – og litt til 

Det hører også med til historien at det i Stavanger ble planlagt en 

Rebekkaloge i 1899. Det er Gustav Olaus Abrahamsen som forteller 

om dette. Denne Rebekkalogen så aldri dagens lys. I 

Kristianiapressen gikk det forlydende om at den danske Stor Sire 

Petrus Beyer skulle instituere en Rebekkaloge i Kristiania 

sommeren 1902. Det ble det heller ikke noe av.    

 

I 1980 fikk Rebekkasøstrene også den første Rebekkaleieren på den 

symboltunge dagen 26. april 1980. Dette skjedde i Stor Sire Arne 

Espelungs tid som Ordensleder. I Rebekkaleir nr. 1 Oslo tok 

Hovedmatriark Arnhild Evjen Deberitz opp langt over tusen 

matriarker i Troens grad. Nå har vi Rebekkaleire over hele landet. 

Starten på Rebekkainstitusjonens suksess i Norge og i Europa for 

øvrig, kan vi takke Samuel Johnson for. Han blir større for hvert 

nytt tiltak jeg leser meg til at han står bak. I 2001 vedtok den norske 

Storlogemøtet organisatorisk likestilling mellom søstre og brødre. 

Dette ble drevet frem av Stor Sire Oddvar Granlund. Den 

organisatorisk likestilling er ganske utenkelig uten den rituelle 

likestilling.  

 

I dette byggverket ser vi noe helt sentrale begivenheter. 

 

1845 ble temaet om kvinners deltakelse i Odd Fellow Ordenen 

lansert. 

1850 ble det åpnet for en form for medlemsskap 

1851 ble Rebekkagraden vedtatt 

1869 ble den første selvstendige Rebekkaloge i USA opprettet med 

én grad. 

1909 fikk Rebekkaloge Sct:a Sunnive Innvielse og tre grader 

1980 ble den første norske Rebekkaleir institutert 

2001 ble det organisastorisk likestilling mellom søstre og brødre i 

Norge. 

 

Tekst: Kjell-Henrik Hendrichs 

 

 

Logemedlem og gallerist 
80-årige Asbjørn Bergerud ble medlem i Loge nr. 122 Gyldenborg i 

mars for 25 år siden, men i vårt distrikt er han mest kjent som eier 

av Galleri Asbjørn i Parkveien 7 i Kongsvinger. Asbjørn kjøpte sitt 

første maleri som 16-åring, men fikk sansen for kunst da han for 

første gang besøkte en utstilling i Galleri Helga i Tommelstadsgata 

som lå der Kongssenteret ligger i dag.  –Jeg våget meg ikke inn i 

Galleri Helga den gangen, for jeg mente jeg ikke kunne noen ting 

om kunst. Men ved en senere anledning våget jeg meg inn i 

galleriet, og der og da tente Helga Weng en kunst interesse hos meg, 

og etter hvert ble jeg en praktisk medhjelper i galleriet. Dette endte 

opp med at jeg fikk i oppdrag å henge opp bildene til en utstilling. 

Fra den dagen ble vi mer samarbeidspartnere som resulterte i at jeg 

overtok Galleri Helga i 1990 som skiftet navn til Galleri Asbjørn 

.  

Asbjørn Bergerud er et aktivt medlem i Loge . 122 Gyldenborg, og 

han har i årenes løp innehatt flere verv  både som Inspektør og 

Kapellan og vært fadder for tre nye medlemmer.  Og 

Brodermåltidene i Festningsgata 1 annenhver mandag er takket 

være Asbjørn med broderhjelp presenterer festpyntede bord som 

sammen med nydelig mat og drikke gjør disse måltidene til en god 

opplevelse. 

 

Asbjørn Bergerud er sammen med de fleste andre brødrene i Loge 



122 Gyldenborg passe lei av alle restriksjonene i forbindelse med 

Korona-pandemien og ser frem mot smittefrie møter slik vi husker 

dem. 

 

Tekst og foto: Hans Dyblie 

 

Gallerist Asbjørn Bergerud viser stor interesse for den nyutgitte 

boka ”HELGA WENG – KUNSTENS MISJONÆR” av Elisabeh 

Lunder, Nes kunstforening.  

             

 

Vinterens utstiller i Galleri Asbjørn var Ole Gunnar Tollhaug (t.v.). 

Utstilleren og galleristen  hadde en munter passiar om maleriet 

Rembrandt som var et av mange bilder på vinterutstillingen. 

 

 

        
 

Det fargerike bildet fra Alpene ble beundret både av publikum og 

gallerist Asbjørn. 

 

           
 



Asbjørn og Åge 
Det utøves en stor dugnads innsats i loge 122 Gyldenborg. Mange 

legger ned et betydelig arbeid for at vi skal kunne møtes annenhver 

mandag de fleste av årets måneder.  Således er det vanskelig å 

trekke frem enkeltpersoner.  Ingen nevnt, ingen glemt heter det 

visst.                                                                                                                     

Men jeg har likevel lyst til å trekke frem to, nemlig brødrene 

Asbjørn Bergerud og Åge Mobek.  Hver mandag formiddag på våre 

møtedager investerer disse to ca 2,5 timer av sin fritid for å dekke 

bord til våre brodermåltider.  Riktig nok ryktes det at de i løpet av 

denne tiden får presset inn en kopp kaffe med innkjøpte wienerbrød 

som tilbehør 

Men likevel, 2,5 time på to personer i 18 møter pr år, utgjør ca 90 

dugnadstimer.  I tillegg kan nevnes at bror Asbjørn har hatt ansvar 

for borddekking siden 2007 eller 2008.  Bror Åge tok et par år 

senere ansvar, og gikk inn som Asbjørns assistent. Siden har de 

holdt på.  Og vi andre kan tre inn til brodermåltidet, hver gang med 

festpyntede bord.. 

I tillegg må også nevnes at de to nevnte herremenn har innehatt 

flere verv i vår loge 

Fortjener ikke det en stor applaus, så vet ikke jeg. De er begge to 

hedersmenn i vår loge. 

 

Kåre Rogne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra et trivelig kaffebesøk hos bror Asbjørn. Som dere ser, det er 

ikke mye å utsette på borddekkingen her heller. 

 

     
 

 



Jeg velger meg ett dikt 
 

Jeg har tenkt den del igjennom hvilken type dikt jeg skal velge i 

disse spesielle tider. Leste en veldig god analyse av diktet Lyset av 

Hans Børli som passer veldig godt. 

 

Analysen lyder slik: 

Dette diktet får meg til å tenke på det året vi har lagt bak oss.  

Det har vært nordavind, snøfugg og døgnville haner. 

Men «mor» - naturen, livet, felleskapet – verner flammen. 

La oss berge lyset brennende inn i et nytt år. 

Vi trenger det til verden blir litt lysere av seg selv. 

Kall det gjerne dugnad. 

Sammen er vi alle mor.  

 

Diktet Lyset; 

Av Hans Børli  

 

Øde, blåsende kvelder 

da hanen gol døgervill i skymmingen 

og skogen pustet mørke. 

Mor på tunstien, 

lita, lutende mot nordavinden 

mens snøfnugg vinglet som møll 

i ljøsken fra fjøsløkta.   

Med blåfrosne hender vernet hun 

den blafrende flammen mot vinden. 

Og hver gang samme undring:  at 

hun maktet å berge lyset 

brennende 

gjennom blåst og snø. 

 

Lyset er skrevet i 1979. 

Anders 

Til alle Brødre! 

  

I forbindelse med rydding o.l. finner vi alltid noe som vi ikke 

trenger mer. Nå har dere muligheten til å få gitt bort dette, som du 

sikkert har flyttet på mange ganger og som du ikke trenger.  Det kan 

være noen andre som ønsker seg nettopp dette. Denne "ruten" er satt 

av til dette –under tittelen "Gis bort". Har du noe til overs – ta 

kontakt med redaksjonen. 

  

Vks 

Kåre Rogne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  Maskinell Skogsdrift ANS 

           2116 Sander 
 

  Tynning og  
  sluttavvirkning  
  utføres. 
    
    Mail: i-eidsmo@frisurf.no 

    Tlf.    62 96 54 67 – Mobil 916 19508 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

AVD. KONGSVINGER 
Industrivegen 53, 2212 Kongsvinger TLF. 62888370 

Inneklima og ventilasjonsentreprenør. 
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