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

                                                        

          Informasjonsorgan  for loge nr. 67 Castrum

    Støttestenen                  
Årgang 12  nr. 1  2004

    Kan du høre snøen smelter og se det nye livet som titter frem i vårlyset?



    MØT SÅ OFTE DU KAN

Ekspansjon eller ? 

 Kjære bror! 
 Når jeg snakker med brødre i logen 

får jeg et inntrykk av at de trives, det 
samme føler jeg når jeg hører brødre snak-
ker om logearbeidet. 

 I vår handlingsplan står det at 
loge Castrum har som målsetning å innvie  
minst fem nye brødre hvert år framover 
til og med år 2008.  Videre står det i vår 
handlingsplan  at det er brødre av Den 
Høye Sannhets grad som har ansvaret for 
at dette skal kunne gjennomføres. 

To ganger i året har vi venneaftener. 
Er dette den eneste måten å få nye med-
lemmer på? Bør vi se på andre måter å 
presentere hva vi står for? Bør venneafte-
ner bli et vanlig logemøte der vi bruker den 
muligheten vi har til å ta med besøk inn 
i logesalen, eller skal en ikke åpne logesa-
len for uinnvidde? Vil en på denne måten 
fjerne noe av forventningen og mystikken?

 Vi er i dag 122 medlemmer. Det 
nnes mange som aldri har vært faddere, 
noen har vært fadder til ere. Til de som 
aldri har vært fadder: Se deg om i din 
vennekrets, kanskje det nnes en som har 
lyst til å komme på en informasjonskveld 
hos oss.  

For å leke litt med matematikk: 
Dersom halvparten av brødrene hadde en 
venn som var interessert, hadde vi 61 nye 
mulige medlemmer. Dersom 50% av disse 
søkte opptak,  ble det i alt 30 stykker. Det er 
fortløpende opptak i 6 år det, kjære brødre. 
Med andre ord, handlingsplanen ville bli 

oppfylt fram til år 2010! 
Som alle kjenner til har vi to opptak 

i året, og med dette følger det også to 
gradspaseringer i de tre gradene hver 
termin. Disse opptak og gradstildelinger er 
en viktig del i vårt pedagogiske logeliv. Inn-
vielser og gradstildelinger er selve grunnpi-
larene i vårt etiske selvpålagte utviklingsar-
beid. De este har sikkert lagt merke til at vi 
i denne terminen har mange arbeidsmøter, 
dette fordi vi i forrige termin manglet en 
innvielse. Målsetningen om fem nye med-
lemmer i terminen ble likevel innfridd. Dette 
er positivt for vår loge. 

Slik kan et nytt spørsmål dukke opp: 
Hvor mange nye resipienter skal vi ta opp 
hver gang? Skal noen vente til neste gang, 
eller skal vi legge inn et ekstra opptak? Så 
lenge som jeg er OM. ønsker jeg ikke å 
be noen som ønsker opptak om å vente for 
lenge, da jeg er redd de i mellomtiden vil 
trekke seg. Dette er spørsmål som jeg har 
lyst til å drøfte med brødre, kollegiet og ikke 
minst med nevnd for styrkelse og ekspan-
sjon. La oss alle se hva vi kan bidra med.  

Kjære bror, det går mot påske og en 
velfortjent ferie for de este. Jeg håper at 
dere alle henter  nye krefter slik at dere 
nner tid til å delta på våre logemøter 
fram til siste møte, som er sommermøte med 
damer på Kongsvinger Festning i juni.   

Hilsen i VKS   
bror OM Ingvar

OM`s side



           Åremålsdager :
Thomas Talhaug  75 år den  18/2-2004
Per Ola Flikka  50 år den 2/3-2004
Kåre Lødding    50 år 9/2-2004 

   25-års Veteranjuvel tildelt:
            Den 28/1-2004
             Erling Stuen
          Arvid Michaelsen

                Overgang:
             Jon Gjermshus 
 fra loge nr.79   Roald Amundsen

 Patriarkgraden 4.2.2004
        Jon Gjermshus
          Bernt Blåka
         Thor Schøyen
      Svein Tråstadkjølen

  

  

  Storlogegraden den 5.3.2004
  Fung.Eks.OM Ragnar Bjertnes

     3.grad den 25.2.2004
       Per Arne Einerud 

         

                     

   

                   
           

       John Erik Bolneset
              Født: 7/8-25
 Innviet i OddFellow den 14/2-62.
      40-års vet.juv. 20/3-2002.
          Død den 16.12.2003. 
 Vi lyser fred over hans minne                 

OM  melder at logemøte 
(Eks.OM-aften) den 12/5 yttes
til den 19/5. 
(Da får vi besøk fra Arvika)

                ”Støttestenen”
         gratulerer alle de                                
      overnevnte

           SOMMERMØTE I JUNI

UM melder at sommermøte m/damer som er 
terminfestet til 5.juni blir yttet til 12.juni.
Nærmere informasjon vil følge senere , men 
”Støttestenen” har brakt på det rene slik at 
møtet blir i Slaveriet på Kongsvinger festning 
og hvis været tilsier det ,vil det kunne bli en 
historisk vandring på Festningen før vi møtes i 
Slaveriet til mat og festlig lag. Flyttingen av dato 
beror på at det helgen 5.-6.juni er feiring og 
dertil aktiviteter i anledning Kongsvingers ofsielle 
150-års byjubileum og at dette vil sannsynelig gjøre 
det vanskelig for mange brødre å være med på ett 
sommermøte i Festningsgt. den terminfestede dato.



Besøk i loge 116 Birka  ved EI 
den 29.1.2004

14 lystige brødre med bror OM 
Ingvar Garmark i spissen troppet opp tors-
dag morgen (den 29.jan.2004) på Kongs-
vinger jernbanestasjon og entret Linx med 
destinasjon Stockholm.
Etter en trivelig og sosial togtur ankom 
vi Stockholm ved lunsjtider hvor bror 
Eks.OM Claes Törnblom med stort følge 
gledet oss ved å møte oss på Centralstasjo-
nen.
Gjensynsgleden var stor , og sammen med 
svenske brødre møtte også de nske brø-
drene Fung. Eks.OM Rolf Björkell, OM 
Timo Wilenius, UM Ole Öhman og bror 
Isaksson som hadde ankommet om mor-
genen med ferge fra Finland. Vi norske 
inntok en bedre lunsj før vi sjekket inn på 
hotell, måtte tre inn i  logeantrekket og 
begi oss til logehuset i Västra Trädgårdsga-
tan 11 a.

Der traff vi igjen mange svenske 
venner etter tidligere besøk og Venneloge-
møter.
Det er i slike stunder at en aner verdien 
av hva besøk hos hverandre og vennskapet 
betyr, enten det er EI, Vennelogemøter 
eller privat. I så måte er vi OddFellows pri-
viligerte som ikke bare har ett lokalt nett-
verk i den enkelte loge og leir ,men også 
internasjonalt. Det er etter min mening 
svært viktig å knytte og ha slike venn-
skapsbånd, men viktigst må være å ved-
likeholde disse bånd vi har knyttet med 
brødre i Sverige og Finland.

Den nye OM Yngwe 
Ekström med sin 
far,dessverre var Yngwes 
sønn gått hjem da bildet 
ble tatt. 

EI i Stockholm ble som vanlig ett 
ott og verdig møte hvor bror UM Yngwe 
Ekström ble installert som Birkas nye 
OM. (Det nye kollegiet kan beskues nær-
mere på  Birkas hjemmeside , som vi 
kan nne ved å gå på www.castrum.no 
og hvor det nnes link både til Birka og 
Sibbesborg).Den ny OM er for øvrig far til 
den svenske resipienten som ved logemøtet 
hos oss i forbindelse med Vennelogemøtet 
2003 ble forfremmet til Det Gode Venn-
skaps grad.Den nyinnstallerte  bror OM  
hadde også sin far tilstede under instal-
lasjonen, slik at faktisk 3 generasjoner var 

tilstede på innstallasjonen. (En sjelden og 
svært hyggelig begivenhet. Se for øvrig 
bilde med de to eldste).

Brodermåltidet ble som vanlig en 
høytidelighet med taler og alt som hører 
med. Bare lokalitetene i seg selv er med og 
skaper høytid i den vakre , gamle og ane-
rike adelsgården i Stockholm City. Det er 
mitt store ønske at alle brødre i Castrum 
på ett eller annet tidspunkt kan få besøke 
og oppleve logehuset i Västra Trädgårds-
gatan .Det blir forresten en alle tiders 
mulighet ved Vennelogemøtet i Stockholm 
våren 2005 !

Dagen etter installasjonen ble brukt 
til sosialt møte med nske og svenske 
brødre i logehuset der vi ble invitert på 
avskjedslunsj. Toget tilbake til Kongsvin-
ger forlot Stockholm kl.1700 og vi var til-
bake i Kongsvinger litt for kl.21 etter nok 
en vellykket tur til våre brødre og venner 
i Stockholm. 

T.h.: brr.Ole og 
Hans-Jacob koser 
ser i lobbyen etter 
møtet.



Odd Fellowhuset  Festningsgata 1

Styret i Festningsgata 1 AS har i 2003 
hatt et nytt aktivt år,hvor det i tillegg til 
de vanlige sysler med  det mer jordnære 
som kjøkkenutstyr,vann, 
strøm,grasklipping,,snørydding og utleie,har 
blitt foretatt 2 større prosjekter:

Ny takstein på hovedbyggingen.
Den ”gamle” takstein,som bare var 13 år 
gammel,viste seg å ha fått betydelige frost-
skader og ca.60 % av steinen var helt 
defekt.Steinen iset av,og hele steiner var 
totalt borte slik at det kom fram åpne hull 
i takaten.Undertaket og steinlistene var av 
meget god kvalitet,og styret i Festningsgata 
1 AS besluttet å legge ny stein opp på de 
eksisterende steinlistene.
Sammen med ny stein måtte vi også bekoste 
ny takstige samt bru mellom pipene. Total 
pris på å oppruste taket kom på kr 
190.000,-Byggmester Jan Vibekken sto for 
arbeidet.

Renovering av kontor i 2. etasje.
Kontoret trengte en opprustning samtidig 
som logene trengte mer skapplass. Styret 
innhentet pris på nye skap som ville utfylle 
veggen mot nord,samtidig som det i tillegg 
ble skap inne i alkoven mot vest.Alle logene 
har nå 2 skap hver,samtidig som Styret i 
Festningsgt.1 AS disponerer et skap.I tillegg 
til nye skap er det lagt heltdekkende teppe på 

gulvet og det er investert i nytt kontorbord. 
Når i tillegg den gamle ovnen kk seg en 
real oppussing,synes vi at kontoret fortsatt har 
beholdt sitt særpreg samtidig som det har blitt 
mer rasjonelt.
Totalpris på kontorprosjektet kom på 40.000 
kroner.
Alt arbeidet på bygningsmassen har sin 
pris,og det meste har i 2003 blitt nansiert 
med lånemidler.Imidlertid har vi også i år 
søkt om bidrag fra forskjellige hold og dette 
året har blitt spesielt gledelig i så tilfelle. 
Fra storlogen har vi blitt begunstiget med 
kr 10.000,og fra Riksantikvaren  kom det pr 
31.12.03 inn kr 100.000 på vår bankkonto. Vi 
takker hjerteligst for gavene.
Våre søstere og brødre gjør en stor innsats 
for å holde ordenshuset i god stand.Vi har fått 
hjelp til forskjellige dugnadsjobber,og våre 
to vaktmestere,Henning og Jonny,gjør en stor 
innsats for at husets aktiviteter skal ha ryd-
dige forhold.Vi i styret er meget taknemelige 
for innsatsen.
Ordenshuset er i tillegg vasket rundt i 
2003.Dette føler vi alle sammen er med på å 
øke trivselen, og vi takker alle for godt utført 
jobb.Trivselen i Ordenshusets vårt er viktig 
for enhver søster og bror.La oss alle derfor 
være med på å gi vårt personlige bidrag for 
å opprettholde et  miljø som gir grunnlag for 
en slik trivsel.

Styret i Festningsgata 1 A/S

HER ER 
STYRELEDER ROLF 
BRUN I SITT ESS NÅR 
HAN HOLDER EN 
TALE FOR 
BRØDRENE. 



Orientering fra foredragsnemnda
Logen har oppnevnt en foredragsnemnd 
bestående av brødrene:
• Haakon Hansen
• Thomas Tallhaug
• Jon Andreassen
Nemnda har lagt fram for embetskollegiet 
følgende forslag til program: 
• Foredrag er av kollegiet programmert på 
møter i Troskapsgraden, og en må da forholde 
seg til dette, slik at samtlige fremmøtte kan 
være til stede.
• Foredragene bør vare ca. 20 minutter.
• Nemnda vil komme med forslag til opplegg 
for Etisk post. En vil i størst mulig grad prøve 
å stimulere ”yngre” brødre til å være aktører.
• Etisk post bør ha en varighet på ca.10 
minutter.
Det er satt opp følgende foredragsplan:
• 10.03.04 ”Odd Fellow Ordenens tilblivelse 
og grunnleggende ide`” ved bror Thomas 
Tallhaug
• 26.05.04 ”Troskapsgraden - døden og livet” 
ved bror Haakon Hansen
• 25.08.04”Hva har Odd Fellow betydd for 
meg – en støtte i livet” ved bror Jon 
Andreassen
Nemnda håper at oppleggene fremover vil 
stimulere til større interesse for Ordenen, 
og der igjennom bedre fremmøte.
Med hilsen i V.K. og S.
Jon Andreassen
Formann 

Bror OM 
utnevnte en 
fordragsnemd som 
en underkomite i 
nemden til logens 
styrkelse og 
ekspansjon.
”Støttestenen” har 
mottatt følgende 
orientering fra 
foredragsnemden: 

Under: 
Foredragsnemdens                                     
leder  bror 

Den 17.3.2004 var det atter tid 
for å besøke vår moderloge 
loge 2 Eidsvold.

Onsdag 18.3. satte 16 Castrumbrødre seg i bussen 
med bror Per Ola ved rattet.
Destinasjon: loge 2 Eidsvold i Oslo. I Oslo ventet 
ytterligere 3 av våre slik at besøket i Eidsvold denne 
kvelden kk besøk av 19 ”barn” fra Kongsvinger. 
Loge Eidsvold som er vår moderloge og var 
”vuggen”for de første brødre som senere startet 
opp Castrum. Loge Eidsvold har nr. 2 og altså 
den nest eldste loge i Norge. Det er en loge 
med masse historie i sine ”logevegger”.
Turen ble i sin helhet svært hyggelig da vi 
hadde med 4 ”førstereisgutter” på logebesøk utenfor 
Kongsvinger Det var Per Jullum, Hans Christian 
Oustad, Per Steinar Glader og Tom Sandberg.(se 
bildet) Jeg tror de hadde en like hyggelig kveld 
som oss ”turveteraner”. Eidsvold hadde for kvelden 
på sitt program et Arbm. og etter dette hadde vi 
brødremåltid og sosialt samvær som gikk så alt for 
fort. Bror Per Martin Gundersen(tidligere presentert 
i ”Støttestenen”) leste ett av sine utrolig mange 
poetiske betrakninger.(Meget tankevekkende!) På 
møtet var selvfølgelig en opplagt Eks.OM Tor Olsen 
som på møtet den 24.3. i Eidsvold vil få tildelt 25 
års veteranjuvel. Synd at det kolliderer med vårt 
eget møte da det nok hadde vært venner og brødre 
som ellers hadde tatt seg en tur. De este av oss 
i Castrum har ett eller annet spesielt forhold til 
den svært aktive bror Tor som også er fungerende 
Eks.HP i leir nr.1 Norge. Mange av oss har sikkert 
truffet Tor ved han besøk i vår egen loge uten å 
gå i detaljer.( velkommen igjen Tor!) Mulighetene 
for ett organisert gjenbesøk fra Eidsvolds side 
er berammet til 4 mai 2005. Br Ingvar inviterte 
brødrene i Eidsvold på dette møtet hvor også brødre 
i Arvika vil komme på besøk, altså 4.mai i 2005. 
Vi gleder oss allerede.!
Takk for en meget trivelig tur i riktig 
OddFellow-ånd.

Red.



Kjære bror.

 Hver dag og hvert døgn,hver uke, ja 
hvert eneste tidsrom i vårt liv planlegger vi 
vår aktivitet for å få mest mulig utrettet på 
kortest mulig tid.
 I mitt daglige arbeide ser jeg hvordan 
kollegaene planlegger mer og mer for å 
klare budsjett ,oppsatte møtetider og private 
mål. Å ta en pause og koble av en liten 
stund er ikke noen selvfølgelighet. Daglig 
ser jeg folk stresser for å rekke arbeid, 
familie og venner. Til og med egen familie 
og omgangskrets legges inn på ”planleg-
gere”. Telefonen ringer, e-posten går inn 
og ut av datamaskinene, Sjefen forlanger 
rapporteringer, for det meste med super-
korte tidsfrister ,medarbeidere krever opp-
merksomhet og barn skal kjøres hit og dit.
(Det siste er heldigvis jeg for gammel til!) 
Mange av disse menneskene har det ikke 
bra, sover dårlig og har det vanskelig med å 
nne tid til å koble av.
 Vi får ere og bedre hjelpemiddler 
for å lette vårt arbeide og utrolig nok 
også for å rasjonalisere fritiden. 
Datamaskiner, mobiltelefoner, e-post 
direkte på mobiltelefonen, på reiser er det 
oppkoblingsmuligheter av  Internett i resep-
sjonen på hotellet (til og med på hotell-
rommet) og på yplassen er det innrettet 
kontorplasser til bruk i ventetiden. Vi kan 
snakke i mobilen i butikken, på bussen – 
ja nesten overallt – mon tro om det ikke er 
ere av oss som snakker mer i mobiltelefon 
eller direkte med våre venner.
 Mye rasjonaliseres og alle forventer 
av hverandre at vi kan gjøre mere og mere 
sjøl, både som generalister og spesialister.
Eksempler på det er nettbank og telebank, 
hobbysnekker og ”monteringsgenier”.
(Da spares jo penger!) 
”Hjelp deg selv” har fått en annen mening 
enn det det gjorde før.
 Hvorfor har vår verden, lokalsam-

funnet, familien, arbeidsplassen blitt slik?
 Etter en travel (normal) arbeidsdag er 
det godt når vi kan samles blant venner og 
brødre.Jeg har i løpet av mine 9 år i logen 
ofte hørt brødre si: ”Her kan jeg slappe av 
fra hverdagens mas og jag, være meg sjøl 
,treffe nye og gamle brødre.” 
Jeg har sjøl samme oppfattning!
 Kjære bror,la oss ta vare på denne 
unike muligheten i vårt liv – at vi har mulig-
hetene i OddFellowbroderskapet. 
 Sett deg ned , lukk øynene, ta noen 
dype åndedrag og se deg sjøl i kretsen av 
dine brødre. Husker du? - Jovisst kjen-
nes det godt!
 Når du leser dette har vi akkurat avvi-
klet ett logemøte eller det er like før vi skal 
ha ett. 
 Jeg har av forskjellige årsaker i den 
siste tiden vært i (telefonisk) kontakt med 
bl.a. ere brødre som møter sjelden eller 
aldri. Alle (UTEN UNNTAK) sier rett ut at 
nå skal de møte igjen. Det er forresten rart 
å snakke med en bror i telefonen som jeg 
gjennom 9 års medlemskap faktisk aldri har 
hatt gleden av å treffe og hatt muligheten til 
å snakke med ! 
  Når du sier at du snart skal møte 
igjen gleder jeg meg oppriktig til at vi ser 
hverandre i Festningsgata 1. 
 Synes du det er vanskelig å ta det 
første steget så ta kontakt med din fadder, 
OM eller en som du kjenner godt av dine 
brødre i logen.
Jeg er sikker på at du sammen med en 
annen nner en kveld som passer.
Mulighetene er mange. 

Kjære bror, velkommen i logen. 
Jeg savner deg. 

Red.



              Redaksjonsnemd :  Kjell Bakken Webmaster, Jan Bøhnsdalen  Ass.Webmaster,
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  Redaksjonsnemden tar svært gjerne stoff til ”Støttestenen” på diskett i Wordformat eller helst på                     
E-mailadresse: arv-solb@online.no.  Hvis noen av brødrene har stoff skrevet ned så mottar vi selvsagt i 
vanlig papirversjon. Vi tar også gjerne imot bilder til bruk i ”Støttestenen” i tilknytning til stoff.

    
          Våren 
 Enno ein Gong fekk eg Vetren å sjå
  for Våren å røma;
  Heggen med Tre som der Blomar var på,
 eg atter såg bløma.
 Enno ein Gong fekk eg Isen å sjå
 frå Landet å jota,
 Snjoen å bråna og Fossen i Å
 at fyssa og brjota.
Graset det grøne eg enno ein Gong
 fekk skoda med Blomar;
 enno eg høyrde at Vårfuglen song
 mot Sol og mot Sumar.

 Eingong eg sjølv i den vårlege Eim,
 som mettar mit Auga,
 eingong eg der vil meg nna ein Heim
 og symjande lauga.
 Alt det, som Våren imøte meg bar
 og Blomen, eg plukkad’,
 Federnes Ånder eg trudde det var,
 som dansad og sukkad’,
 Derfor eg fann millom Bjørkar og Bar
 i Våren ei Gåta;
 derfor det Ljod i den Fløyta eg skar,
 meg tyktes at gråta.

    Aasmund Olavsson Vinje


