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   Vennskap        Kjærlighet        Sannhet 



Leder i Gyldenposten 
 

Kjære Brødre 

Vi har lagt bak oss et halvår med tilnærmet normal logedrift.  Selv om 

vi har forholdt oss til vedtatte smittevernstiltak.  Og personlig synes jeg 

det meste har gått på skinner.  Gode avholdte logemøter, med bl. a 

embeds installasjon, forfremming til det gode vennskaps grad og 

tildeling av 40 års veteran juvel. Møtene nærmet seg etter hvert normale 

tilstander, så det har vel kanskje vært flere av oss som så for seg at det 

verste smittetrykket var over. 

 

Men igjen er det mørke skyer på himmelen.  Corona smitten er sterkt 

økende.  Omikron mutanten har slått seg ned blant oss, og sprer seg 

raskere enn noen kunne se for seg. 

Det går mot avlysing av logemøter. Hvordan dette vil slå ut på vår 

fremtidige logedrift, kan vel ingen mene noe sikkert om. 

 

Og midt opp i dette ebber 2021 ut.  Vi nærmer oss jul med stormskritt.  

I de mange hjem pyntes det.  Det henges opp lyslenker både ute og inne.  

Vi lyser opp rundt oss i årets mørkeste måned, Og snart går hektisk 

førjulstid over i roligere dager. Med samvær med familie og venner, liten 

og stor. Vi har mye å glede oss over og mange gode minner å se tilbake 

på.  

Ikke alle har det slik. La oss derfor gjøre noe for disse. Hva med å gi noe 

av seg selv, gi et smil, besøke noen, eller bare ta en telefon. Det er 

egentlig så lite, men kan bety så mye for den det gjelder.  La oss være 

gode medmennesker denne julen og i året som kommer 

 

Med disse ord vil Gyldenposten ønske sine lesere en riktig god jul og et 

velsignet godt nyttår 

 

Kåre Rogne 

Redaktør 

  

Nytt fra sekretæren 
 

Vi gratulerer 

04.04   Frode Kristiansen  55 år 

22.04   Arild Bråten   70 år 

16.05   Ola Baardseth   70 år 

28.04   Leif Næss   75 år 

28.04   Leif Næss   75 år 

01.06   Per Chr. Sternberg  70 år 

14.08   Jan Erik Bjerknes  75 år 

21.08   Roy Ero Mellembråten 50 år 

22.09   Jon-Birger Hangaard  55 år 

10.10   Asbjørn Holseter  85 år 

28.10   Terje Olav Rundtom  50 år 

05.12   Øystein Sunde   80 år 

28.12   Sverre Ekås   75 år 

31.12   Svein Erik Børslungen 70 år 

 

40-års Veteranjuvel  

04.10  Sæmund Stenersen 

 

25-års Veteranjuvel 

06.12   Finn Eilef Nilsen 

06.12   Kåre Rogne 

06.12   Asbjørn Bergerud 

06.12   Jan Erik Bjerknes 

06.12   Jan Reidar Engebrektsen 

06.12   Leif Kristiansen 

 

Redaksjon består av:  

 

Ansvarlig redredaktør OM Arild Bråten, redaktør Eks OM Kåre 

Rogne, Eks OM Roar Gusterudmoen, Sekr.Terje Olav Rundtom, Br. 

Egil Øiset, Herold Per Gunnar Dalløkken.  



Overmester har ordet 

 

Gode Brødre 

Da er vi endelig i gang med tilnærmet drift. Det 

er godt å møtes og omågs på nesten samme måte 

som før den berømte Coronaen kom til landet. Vi 

hadde en stilfull seremoni ved 

embedsmannsinstallasjonen i september. Tusen 

takk til Storembedsmennene med DSS Knut 

Østbøll i spissen. Møtene i starten i høst var 

preget av restriksjonene, men endelig ble  

det åpnet opp. Men jeg er fortsatt for at vi skal være litt forsiktige. For 

løssluppet, og vi får en baksmell! 

 
Vår gode bror XOM Sæmund Stenersen fikk tildelt erkjentlighetsteg-

net for 40 års trofast medlemskap, og han var med rette stolt av å 

motta denne heder. Vi er også stolte av å ha en slik bror i våre rek-

ker. 

 

Vi hadde venneaften med to gjester, men dessverre har ingen av 

dem funnet at medlemskap er noe for dem. Det er synd, for vi 

trenger sårt å få med nye medlemmer. 

Hva kan vi gjøre for å få med nye medlemmer? 

Er det veien å gå via face-book eller lignende? Jeg tror ikke det er 

rette måten, men jeg kan ta feil. Uansett hva, så må vi finne på noe 

som gjør det interessant å bli med oss. 

 

I min egen rolle i Logen har jeg vært både nervøs og hatt det travelt 

på møtene, gjort de feil og tabber som er mulig å gjøre, men det går 

seg vel til. 

Mange nye oppgaver har jeg fått, som jeg må løse på min måte. 

Håper jeg får det til riktig. 

 

I og med vi ikke hadde noen resipienter til opptak 15.nov ble møtet 

et arbeidsmøte. Der fikk vi til gjengjeld en gjenopptagelse av en 

bror, Tønnes Bjerkrheim. På ettermøte var det en artig quiz, med 

bare logerelaterte spørsmål. 

I desember er det klart for en stor begivenhet:25 års veteranju-

veltildeling til 6 brødre den 6.desember. 

Stor stas, flere av disse skulle hatt denne i fjor, men det lot seg 

ikke gjennomføre pga pandemien. 

Julemøtet vårt blir møte nr.500 i Gyldenborgs historie, det vil vi 

markere. 

Jeg ser frem til møtene fremover. 

 

Jeg vil samtidig ønske de av brødrene som av en eller annen grunn 

ikke får møtt en riktig god jul og et godt nytt år 

  

Arild Bråten   

OM   

 

 

Eks OM har ordet 
 

Kjære brødre 

Denne høsten har vi etter hvert kommet i gang 

med vanlige logemøter igjen, noe jeg vet at alle 

brødrene har sett frem til. Logemøtene på 

Teams var etter mitt syn en veldig dårlig 

erstatning for et fysisk logemøte, men det var 

bedre enn ingenting. 

 

For min egen del så har jeg gjort den samme erfaringen som Eks 

Overmestre før meg, nemlig at det er litt av en overgang å gå fra å 

være OM og til å bli Eks.OM. Men på den annen side så er det litt 

godt å slippe alt ansvaret også. 

 

Det nye embedskollegiet har god kjemi og fungerer godt, og vi har 

fått gjennomført mange fine Logemøter i løpet av høsten, med stadig 

økende oppmøte. Vi har også endelig fått tildelt DGVG til Brødrene 

Tore Hansen, Anders Vetle Olsen og Frode Kristiansen. De skulle 

egentlig fått denne graden den 16. mars i 2020, men har tålmodig 



måtte vente helt til i høst før dette kunne la seg gjennomføre. Vi har også 

en del etterslep på tildeling av 25 års vet. Juv. Men denne tildelingen 

skal endelig skje den 6. desember, så når dette leses, har vel seremonien 

funnet sted. 

 

Som Fung. Eks OM er jeg leder for vennelogekomiteen. En av våre 

oppgaver er å arrangere nyttårsfest med ledsager/ venner. Derfor vil jeg 

be dere om å sette av lørdag den 22. januar 2022 da dette arrangementet 

skal finne sted. Inviter gjerne med venner på denne festen, kanskje 

særlig venner som ikke allerede er medlem av vår orden. Invitasjon 

kommer senere. 

 

 

 

 

 

Ønsker alle Brødre og Deres familier en riktig god og fredfull jul og et 

godt nytt år. 

 

Med Broderlig hilsen  

 

I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

 

Jens-Erik Onsrud 

Fung. Eks Overmester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undermester har ordet 
 

Kjære Brødre 

Julen nærmer seg og vi har heldigvis fått 

gjennomført mange møter i løpet av 

høstterminen. Det har vært spesielt hyggelig at 

vi har kunnet avvikle møtene nesten som 

normalt, selv om smittesituasjonen henger 

over oss. Spesielt hyggelig har det vært at vi 

løpet av høsten har gjennomført grads-

passering, og at vi har hatt 25 og 40 års 

veteranjubilanter. 

 

Som Undermester har jeg ansvaret for at brodermåltidene blir 

hyggelige, og da kan valg av meny være utfordrende.  Jeg har forsøkt 

å ha en variert meny, men tar gjerne imot innspill på eventuelle 

ønsker på hva som burde serveres.  I tillegg til selve menyen er 

«rammen» rundt måltidet også viktig.  Da må jeg få nevne det 

enestående arbeidet som bror Asbjørn og bror Åge legger ned av 

arbeid.  De bruker god tid på pynting og dekking av bordene, og ikke 

noe er overlatt til tilfeldighetene.  Dette er noe jeg setter svært stor 

pris på.  I tillegg har vi en rullerende privatnemd, og her blir det lagt 

ned en stor innsats av brødrene.  Alt dette gjør at måltidet blir en 

hyggelig stund for oss alle. 

 

Det er Undermester ansvar, sammen med ettermøtenemda å få til en 

hyggelig stund i lobbyen etter måltidet. Det vil i forbindelse med 

arbeidsmøter være aktuelt å kunne gjøre noe ekstra på ettermøtene.  

Foreløpig har det vært få arbeidsmøter, men vi har rukket både 

foredrag og quiz.  Vi har også lagt planer for våren, så sett av litt tid 

til en kaffekopp og en hyggelig prat med andre brødre. 

Jeg vil ønske alle brødrene en fredfull julehøytid og ett godt nytt år! 

I VKS 

Terje Sletholen 



Embedsinstallasjon 6. september 2021 
 

Mandag 6. september hadde loge Nr. 122 Gyldenborg installasjon av 

nye embedsmenn for perioden 2021-2023.  Dss Knut Andreas Østbøll 

gjennomførte sammen med sine fungerende Storembedsmenn en verdig 

og høytidelig seremoni. 

Det skal bli spennende å følge de nye embedsmenn som skal 

tilrettelegge og gjennomføre våre møter fremover 

 

Etter den høytidige seremonien i logesalen, samlet vi oss i lobbyen, hvor 

det ble servert forfriskninger.  Etter en stund kalte UM Terje Sletholen 

på oppmerksomheten, og ba OM Arild Bråten ta med seg DSS og hans 

fungerende storembedsmenn, samt gjester og øvrige brødre å innta sine 

plasser ved de festdekka bord.  UM startet brodermåltidet med å ønske 

alle velkommen til bords.  Deretter drog han paralleller 100 år tilbake i 

tid. Også den gang var det søkelys på renhold, og spesielt hånd hygiene 

 

Deretter overrakte fung Eks. OM overmesterkjedet til vår nye 

overmester, med instruks om at dette kun skulle benyttes på ettermøtene 

 Første taler denne kveld var DSS Knut Andreas Østbøll. Den loge som 

får til et godt samarbeid mellom embedsmennene og brødrene, er den 

loge som lykkesbest 

Han fortsatte så med ordet ansvar. Alle må ta ansvar for sine oppgaver, 

i kollegiet, på møtene og i det sosiale på ettermøtene. Alle oppgaver er 

like viktige. Og kombinasjonen samarbeid og ansvar og grundige 

forberedelser fører til en aktiv og veldrevet loge. Til slutt minnet DSS 

om viktigheten av erfaringsoverføring  

 

OM åpnet sin tale med å takke for tilliten. Han fortsatte videre med å si 

at den gang han ble opptatt i logen, aldri noen gang hadde tenkt tanken 

at han skulle stå på denne plass.  Men når så først hadde skjedd, skulle 

han gjøre sitt beste med å føre loge 122 Gyldenborgs tradisjon videre 

 

Deretter fikk Roar Gusterudmoen, som bror Oms fadder, ordet. Han sa 

blant annet at han var stolt over bror OMs utvikling i logen 

Brodermåltidet ble avsluttet med takk for maten tale av Finn Nilsen 

 

 

 

 

Embedskollegiet 2021-2023 

 

 
 

 

 

 

 

 



Sæmund Stenersen, 40 års Veteran juvel 4. oktober 2021 
 

Det var en stor dag for loge 122 Gyldenborg mandag 4. oktober 2021, 

da Eks.OM Sæmund Stenersen kunne motta sin veteranjuvel for 40 års 

medlemskap i vår orden.  

 

Tildelingen ble foretatt av DSS Knut Andreas Østbøll, ledsaget av 

fungerende Storembedsmenn. Det var en verdig og svært høytidelig 

seremoni i logesalen. 

 

Etter seremonien vandret vi ut av salen og samlet oss i lobbyen, slik at 

alle fikk gratulert jubilanten med tildelingen. UM Terje Sletholen kalte 

etter hvert på oppmerksomheten, og ba Om Arild Bråten ta med seg DSS 

OG HANS FUNGERENDE Stor embedsmenn, samt jubilanten og de 

øvrige brødre om å innta sine plasser ved de festpynta bord. 

Menyen denne kveld var ovnsstekt laks med diverse tilbehør 

 

Første taler var DSS Knut Andreas Østbøll .  Han startet med å gratulere 

jubilanten med tildelingen. Mimret så tilbake til den gangen de begge 

var medlemmer i loge 67 Castrum. Han berømmet bror Sæmunds vilje 

til å påta seg embeder, både i loge Castrum og senere i loge Gyldenborg. 

Han avsluttet sin tale med å takke for hans innsats gjennom 40 års 

medlemskap, og ønsket han mange gode logeår videre. 

 

Bror OM fikk deretter ordet. Han gratulerte jubilanten med dagen.  

 

Til slutt var det bror Sæmunds tur.  Han fortalte at han innviet i vår ordet 

27. mai 1981. 

 

Som DSS nevnte ble han innviet i loge Castrum, men ble med over til 

loge Gyldenborg ved institueringen i 1991. Han påtok seg straks 

embeder og var takknemlig for tilliten til å inneha disse. 

Så, på grunn av sitt arbeid, kom det noen år hvor han ikke fikk møtt så 

ofte. Slik gikk det noen år, men etter hvert fikk han prioritert logemøtene 

igjen. Han avsluttet sin tale med å takke for seremonien, og sa at vi 

nok skulle få se han oftere fremover. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

DSS Knut Andreas Østbøll, Sæmund Stenersen, OM Arild Bråten 

 

 



Det Gode Vennskaps Grad 18. oktober 2021 
 

Så var vi kommet til 18. oktober 2021, og det var med glede at loge 122 

Gyldenborg kunne forfremme Tore Hansen, Frode Kristiansen og 

Anders Vetle Olsen til Det Gode Vennskaps Grad.  På grunn av 

pandemien som i stor grad har styrt vår hverdag det siste året, har disse 

tre måttet vente svært lenge på denne forfremmelsen.  Selv om de fikk 

tilbud om å motta graden i en annen loge, ville de vente til de ble 

forfremmet i egen loge. 

Derfor er det svært hyggelig å kunne skrive at det ble gjennomført en 

verdig og stilfull seremoni i logesalen til ære for disse tre. 

 

Brodermåltidet denne dag var røkt svinekam med diverse tilbehør. 

Som det seg hør og bør skal de som mottar grad æres med tale.  Bror 

OM var første taler og startet med å gratulere de tre med graden.  Han 

fortsatte videre med tanker om hvordan man vokser som menneske 

gjennom de forskjellige gradstildelinger Han berømmet også de tre for 

deres hyppige oppmøter og avsluttet sin tale med å utbringe en skål for 

våre nye brødre i Det Gode Vennskaps Grad 

 

Neste taler var Bror Anders Vetle Olsen som fikk ordet på vegne av de 

tre. Denne talen hadde et innhold av en slik karakter, at den kan vi godt 

høre en gang til. Derfor gjengis den her i sin helhet 

 

Bror overmester og brødre 

Vil takke for en fin og god opplevelse og ære i salen ved gradspassering. 

Da vi ble med i Gyldenborg var det nok forskjellige forventinger på å 

være en del av logen. I våres loge vil en oppleve forskjellige opplevelser 

ut ifra hvem enn er. Men en ting er i alle fall stekt nok her hos oss, Det 

er vennskap. Det er vennskap som vokser seg stekt og dypt mellom oss. 

Å ha vennskap til andre kan bety så meget. Det begynner allerede fra 

barnehage alder at man knytter seg til gode venner.  

Men gode venner finner man igjennom hele livet. 

Å være enn venn er en æreful tittel. Der finner man: Trygghet, 

Felleskap, Hensyn, Lojalitet, Nærhet og Tillit. 

Derfor kjenner jeg / vi en stor ære å bli tatt opp i Den gode vennskap 

grad i vår loge. 

Jeg vil avslutte med et dikt om vennskap fra Hans Børli. 

 

Vennskap: 

Noe av det fineste jeg har sett 

på stien vestover gjennom livet 

er de skogmilde ås rendenes 

blå vennskap med himlene. 

 

Ja, stor trøst er det for 

en sliten fotgjenger 

å se landet løfte 

sitt gropete ansikt 

i avdagsskjæret, 

se den gylte solfallshøgda 

tett og tillitsfullt risset 

i kveldshimmelens klare ro. 

 

Vil takke fadderne og for min del Asbjørn for å ha gitt oss denne 

muligheten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hvor hadde vi det fra 
 

Men hvem sa at dagene våre 

skulle være gratis?  

At de skulle snurre rundt  

på lykkehjulet i hjertet vårt 

og hver kveld 

stoppe på gevinst? 

Hvem sa det? 

Hvor hadde vi det fra? 

 

Hvem sa at livet vårt 

skulle være lett å bygge ferdig? 

At mursteinene var firkantede ballonger 

som føk på plass av seg selv? 

Hvem sa det? 

Hvor hadde vi det fra? 

 

Det var piller for alt: nerver, 

vedvarende hoste og anemi. 

Men hvem sa at snarveiene 

støtt var kjørbare?  At fjellovergangene 

Aldri snødde til?  At nettopp vi 

skulle slippe å stå fast i tunellen? 

Ja, hvem sa det? 

Hvor i all verden hadde vi det fra 

 

Kolbein Falkeid 

 

 

 

 

 

 

Quiz på ettermøte 15. november 2021 

 

Ettermøtenemda arrangerte quiz på møtet den 15.11. Alle lagene viste 

stort engasjement og hadde mange kreative løsninger på flere 

spørsmål. Selv quizmaster fikk problemer med noen av svarene, noe 

som beviser at det var høy vanskelighetsgrad på spørsmålene. Det var 

jevnt helt til slutt, men «antabussene» gikk av med seieren. De hadde 

også fått med ekstra støtte fra loge Nr. 67 Castrum, men jeg vet ikke 

om det var det som var avgjørende for seieren. 

 

 
 

Deltakere på det seirende quiz laget «antabussene»: Rolf Sømo, Egil 

Øiseth, Arnfinn Mobekk, Arnt K. Haug (fra Loge Nr. 67 Castrum) og 

Andreas Hemma. 

 

 

 

 

 

 

 



Stil fra barneskolen 
 

Kua er et husdyr. Men den kommer også utenfor huset.  Og den lever 

ofte på landet, men den kommer også inn til byen.  Men bare når den 

skal dø.  Men det bestemmer den ikke selv. 

 

Kua har syv sider. 

Den øverste siden.  Den nederste siden.  Den forreste siden.  Den 

bakerste siden.  Den ene siden.  Den andre siden., og den innvendige 

siden. 

På den fremste siden sitter hodet, og det er fordi hornene skal ha noe å 

sitte fast på.  Hornene er av horn, og er bare til pynt.  De kan ikke bevege 

seg, men det kan ørene.  De sitter ved siden av hornene. 

 

Kua har to hull foran i hodet.  De kalles ku-øyer. Kuas munn kalles mule. 

Det er nok fordi den sier muuhh. 

 

På den bakerste siden sitter halen, den bruker den til å jage bort fluer 

med, så de ikke faller ned i melka og drukner. 

 

På den øverste siden, og den ene siden, og den andre siden er det kun 

hår. Det kalles ku-hår, og har alltid samme farge som kua.  Fargen til kua 

kalles kulør.  

Den nederste siden er den viktigste, for der henger melka.  Og når budeia 

åpner kranene, så renner melka ut.  Når det tordner blir melka sur, men 

hvordan den blir det har jeg ikke lært meg ennå. 

 

Kua har fire ben.  De heter ku-ben.   De kan også brukes til å trekke ut 

spiker med.  Kua spiser ikke så mye, men når den gjør det spiser den 

alltid to ganger, 

 

 

De fleste kuene lager helmelk.  Og når kua har dårlig mage, lager den 

ost.  I osten er det hull.  Men hvordan den lager hullene, har jeg heller 

ikke lært meg ennå. 

Kua har god luktesans, vi kan lukte den på lang avstand. 

 

Kuas valper kalles kalver, Kalvens far heter okse, Og det gjør kuas 

mann også. Oksen lager ikke melk og er derfor ikke et pattedyr. 

 

Den som kommer og henter kua når den blir gammel, heter ku-fanger,  

Den sitter ofte foran på biler.  SÅ blir kua slaktet, man heller melka 

på papp kartonger som vi kan kjøpe på butikken.  Kuas fire ben blir 

sendt til snekkeren, Det kalles gjenbruk. 

Som man kan se, er kua et nyttig dyr.  O0g derfor liker jeg kua veldig 

godt. 

 

 

Lærerens kommentar: 

Jeg har aldri lest noe lignende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unggutten som dro til sjøs 

Av bror Hans Dyblie 

-Jeg var knapt 15 år da jeg bestemte meg for at jeg ville bli sjømann, 

og en dag i 1949 ble drømmen til virkelighet da jeg mønstret på et 

norsk skip som gikk til blant annet Karibien, Fjerne Østen, Amazo-

nas, Canada, USA og Vest-Afrika. Jeg jobbet både som messegutt 

og på dekk og i maskinen med omtrent fem år på sjøen uten besøk 

hjemme. 

 Disse ordene tilhører mangeårig losjebror Terje Lorentz Trandem i 

Trandemsbakken 5 på Skotterud som startet sitt yrkesaktive liv som 

ungdom på 15 år.  -Etter mine fem år som ung sjømann i utenriksfart på 

norske skip gikk jeg på land og ble landkrabbe resten av mitt yrkesaktive 

liv. Etter sjølivet begynte jeg å jobbe i min brors rørleggerfirma Kjell 

Trandem på Skotterud hvor jeg var   

i 33 år før jeg avsluttet min yrkeskarriere som vaktmester i Idrettshallen 

og Skotterud Barneskole. Fine år som ga meg mye, og hvor jeg stadig 

vekk møter tidligere elever som stopper og slår av en prat, fortsetter 

Terje som har dyrket sitt liv som aktiv pensjonist uten en kjedelig dag. 

For han holder seg i form med mange turer i nærmiljøet. 

Terje Lorentz Trandem har i mange år vært et aktivt medlem i vår losje, 

og det går fortsatt gjetord om hans eminente brodermåltid med selvlaget 

lutefisk. Uforglemmelig og smaksrike lutefiskmiddager av beste sort. 

 

 

 

 
 



 
 

 

BILDER: 

(UNG SJØMANN 1): Terje Lorentz Trandem i hagen hjemme i 

Tardemsbakken på Skotterud da han nettopp hadde fylt 75 år. 

 

(UNG SJØMANN 2): En ung Terje på land i San Pedro helt i  

begynnelsen av sjømannskarrieren som femtenåring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

  Maskinell Skogsdrift ANS 

           2116 Sander 
 

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

    Tlf.    62 96 54 67 – Mobil 916 19508 
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