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         Alt hva du vil at andre skal gjøre mot deg og dine, det skal du og gjøre mot dem

Foto: Påskefjellet venter



    MØT SÅ OFTE DU KAN

Overmester
   har ordet

       
Kongsvinger 15. mars 2005.
Kjære brødre.
Påskehøytiden står foran oss, og vi ser alle 
frem til å ha noen fridager. Disse fridager bør 
vi benytte til å lade batteriene, slik at vi er 
klar til den hektiske våren som nærmer seg.
Så langt i 2006 har vi allerede nå lagt bak 
oss halvparten av våre møter i inneværende 
termin.
Nyttårsmøte med våre damer, gradspasserin-
ger, for første gang i vår loges historie har vi 
gjennomført en gradspassering for en søster 
(Stor Sekretær Tove Aalborg), vi har arran-
gert festloge for alle våre tre loger i Kongs-
vinger, og vi har sist, men ikke minst gjen-
nomført informasjonskveld.
Dette møtet så jeg frem til med spenning. 
Hvor mange nye potensielle søkere ville det 
møte opp? Meget gledelig kunne jeg regis-
trere 6 gjester, og av disse har 4 søkt. Jeg 
håper vi skal ta alle 4 opp til våren. Når vi 
også vet at vi har personer som vil søke til 
høsten, ser det i øyeblikket veldig lyst ut for 
rekrutteringen.
Men allikevel vil jeg minne om at rekruttering til 
vår loge er noe som må foregå kontinuerlig, og 
ikke bare opp i mot de programfestede informa-
sjonskveldene.
Takket være bror Håkons nitidige arbeid har 
vår loge fått et fantastisk ott farget emblem. 
Dette ble godkjent av Stor Sire Harald Thon 
1 februar i år, og vil etter hvert bli tatt i bruk 
på alle våre ofsielle dokumenter.
Emblemet henger i lobbyen, sammen med 
emblemene til Ad Astra og Gyldenborg.

Det har så langt vært en stor glede å lede vår 
loge nr 67 Castrum. 
Det som imponerer meg under gjennomfø-
ringen av våre møter / seremonier, er den 
innsats som legges ned av alle deltagerne. 
Flotte prestasjoner gjennomført med høytid, 
trygghet og verdighet. 
Hvordan får vi så denne inspirasjon til å 
holde på med vårt viktige arbeide?
Selvsagt for at vi tror på det vi gjør, og vi ser 
at våre medlemmer trives.
 Staale Berger, rusmisbruker i 22 år 
(som reiser rundt og holder foredraget ”En 
rusmisbruker sett fra innsiden og ut”) sa at 
for å få pågangsmot, er det viktigste ordet 
å starte med inspirasjon, og hans fasit lyder. 
Du får en inspirasjon, så plusser du på med 
din egen innsats, da blir dette motivasjon. 
Dette resulterer så videre i pågangsmot.
Så kjære brødre TRO INGEN SOM SIER, 
DET GODE LIVET KOMMER SENERE.-
LIVET KOMMER IKKE.-LIVET ER HER 
NÅ.-HOLD OM.-HOLD AV.
En stor takk til alle valgte og utnevnte 
embetsmenn, samt våre nevnder for et meget 
godt utført arbeid i vinter.
Jeg ønsker alle brødre med familier en 
RIKTIG GOD PÅSKE.  

Med vennlig hilsen i V.K.og S
Knut Østbøll 
Overmester



EI i loge 116 Birka den 19.januar 2006.

Den 19.januar satte 14 brødre fra Castrum kurs for 
Stockholm hvor hovedmålet var Embedsmannsin-
stallasjon i loge 116 Birka. 

Over: Blide brødre på tur
Under: Fremme på høyre side av veien er ”Reidars 
plass” som vi altid observerer og som oftest stanser 
ved.

Vi ankom hotell Ariadne på ettermiddagen, ett hotell 
som er velkjent for de som var med på Venneloge-
møtet i pinsen 2005. På møtet var også brødre fra 10 
Sibbesborg tilstede med OM Ole Öhman i spissen.
Loge 116 Birka kk sine nye embedsmenn installert 
med den nye OM Lennart Eriksson i spissen. Flere 
gamle kjente for oss i Kongsvinger som ble installert 
i sine embeder var: 
OM Lennart Eriksson
UM Kenneth Forslund
Protokollsekretær Staffan Lagerin
Finanssekretær  Åke Einarsson
Skattmester Christer Sjöblom
CM Antonio Sanchez
Logens Tj.EksOM er Yngwe Ekström
Storrep. Er  Claes Thörnblom
(For de som kan gå inn på www.castrum.no nnes 
det link til Birkas hjemmeside hvor bilder og navn på 
de valgte embedsmenn er å nne)
I den vakre spisesal/ballsal ble brodermåltidet inn-

tatt, taler ble holdt, bl.a. av vår egen br. OM Knut 
Østbøll.

           Birkas nye OM Lennart Eriksson

Etter en svært hyggelig kveld med våre venner gikk 
turen tilbake til hotllet.
Fredagen opprant med ett svært dårlig vær. 

Sne og vind i overod gjorde hjemturen til en prø-
velse for den eksellente sjåfør, br.Tønnes. På veien 
tvers gjennom Sverige kunne vi se ere biler som 
hadde kjørt av veien og kollisjoner ble også obser-
vert.

Over: Vår kjære bror og sjåfør Tønnes med stø kurs 
hjemover med en alltid like blid bror Johnny ved sin 
side.
Både sjåfør og passasjerer kom trygt hjem til Kongs-
vinger fredag aften, slitne men svært fornøyde med 
nok en kjempen tur til våre brødre i Birka.



Inkludering av nye brødre
av bror Erik Nyborg
 Vil komme med noen tanker jeg har 
hatt i tiden som ny bror i Odd Fellow 
Ordenen. Vil begynne med å si at jeg ikke har 
hatt en eneste negativ opplevelse i noen av 
logemøtene, men tvert imot har jeg opplevd 
alle som veldig hyggelige. 
 Hadde ett halvt år i logen før jeg 
ble innlemmet i privatnemda. Denne tiden 
tror jeg er en viktig periode å ta seg av 
nye brødre, særlig hvis de ikke blir med i 
privatnemda med en gang De er ikke med i 
det sosiale på kjøkkenet og faller lett mellom 
to stoler både i lobbyen og i spisesalen. 
Tiden i privatnemda er ikke ”farlig”, for der 
kommer man lett i kontakt med andre nye 
brødre. 
 Det er som sagt tiden før og etter, 
særlig hvis man ikke har noen bekjente der 
fra før. Merket meg en ting i tiden rett etter 
tredjegradstildelingen at jeg følte at jeg var 
mer med. Jeg følte da at nå er jeg ”ferdig 
utlært” og ere tok kontakt. Dette kan være 
tilfeldig, men kanskje er det bare sånn vi er. 
 Kunne tenkt meg at det blir satt fokus 
på dette, så vi ikke mister nye brødre som 
ikke føler seg skikkelig med. Et forslag 
kunne vært at nye tredjegradsbrødre har en 
særlig plikt til å engasjere seg.

Med hilsen i V.K. og S. 
Erik Nyborg

                   Åremål:
          Hans Chr.Boisen 18/3- 86 år
          Thomas Talhaug 18/2  75 år
             Ola Svorken  5/2  70 år
¨
  Den Edle Kjærlighets grad den 22/2-2006
    Per Christian Backer
    Ole Gunnar Ødegård

           Støttestenen gratulerer

Dramatisk hjemtur for patriarker
Kongsvingerpatriarkene” på vei hjem fra 
Leirslagning i Oslo den 8.februar kk en 
opplevelse som vi ville vært foruten. Snøfal-
let gjorde kjøreforholdene for å si det mildt 
ikke gode.
Vi kjørte riksveg 175 fra Skarnes og (for 
lokalkjente) i den beryktede svingen i 
bunnen av Krogsrudbakken , kjørte vi regel-
rett av veien og inn i trær og busker. Front-
rute og ett par sideruter gikk ”øyten”, og 
ere kk merke glassbitenes vrede i bussen. 
Vi måtte konkludere med at vi hadde hatt 
aks, tross alt var ingen skadet bortsett fra 
noen med småsår etter glassbitene.
Vi ble selvfølgelig betydelig forsinket hjem, 
og for de este ble nok klokken både to og 
tre om natten før en kunne krype til sengs. I 
så måte ble nok nattesøvnen kort for patriark 
Kjell Bakken som skulle innover igjen til 
Oslo tidlig torsdag morgen.
For de nye patriarker som var positive 
og oppstemte etter ett minnerikt opptak 
i Leiren, ble avkjøringen med bussen på 
hjemturen litt av ett antiklimaks.
Men vi vil berømme sjåfør og den nye patri-
ark Tønnes Bjerkrheim for hans rolige og 
profesjonelle opptreden etter at utkjøringen 
hadde skjedd. Alt gikk som på skinner og ny 
buss kom og tok oss hjem, mens Tønnes ble 
igjen for å vente på redningsbilen. Det hører 
med til historien at bussen kunne kjøres 
hjem til Kongsvinger etter at den var dratt 
opp på veien, dog med gjennomtrekk som 
passet særdeles dårlig med årstid og vær.  
                                                          Red.

        Den Høye Sannhets grad den 1/2-2006
          Tore Gjems
         Rolf Wangen
        Stein T.Bakken

 Pariarkgraden den 8/2-2006 i Leir nr.1 Norge
   Tønnes Bjerkrheim
   Arnt Kristian Haug
 Per Henning Fredriksen
       Øyvind Ruud



Bror Thomas har ordet:
”For mer enn to tusen år siden vandret 
en barbent, kappekledd mann gatelangs i 
Athen.Det meste av dagen tilbrakte han i 
samtale med folk i byen. De som stoppet 
opp og lyttet til disse samtalene, la merke til 
at den kappekledde mannen samtalte på en 
spesiell måte. Når han tok ordet, stilte han 
alltid spørsmål. Han ga sjelden svar på disse 
spørsmålene. Svarene måtte tilhørerne søke selv. 
Mannen het Sokrates.”Siden den gang har 
han tjent som inspirasjonskilde for stadig nye 
generasjoner av kunnskaps-søkene mennesker.
Sokrates var losof. Det greske ordet philia 
betyr kjærlighet og sophia betyr visdom. En 
losof er en person som elsker visdom!
(Hentet fra boken ”I Sokrates fotspor”)

Til enhver tid er det også riktig å stille seg 
spørsmål, men la de ikke bare dreie seg om 
fortiden, (vi har en tendens til å snakke for 
mye om den) men om det som ligger foran, 
med andre ord fremtiden. La meg derfor 
driste meg til å stille noen spørsmål:

1. Har Odd Fellow en fremtid?
2. Er Odd Fellow tidsmessig?
3. Passer vår Orden inni vår tid?
4. Hva har Odd Fellow å tilby?

Det er grunn til å tenke alvorlig gjennom 
hvordan Odd Fellow i sitt 2.århundre av sitt 
liv skal rettferdiggjøre sin berettigelse. Hvor 
tidsmessig er vi, og passer vår Orden inn i 
vår tid?
Forhold rundt oss i dag er jo på en god del 
måter så annerledes enn den gang!
Ett nytt spørsmål: Hvordan skal Odd Fellow 
sende ut impulser som kan vekke mer  
interesse blant våre medmennesker?  Og: 
Hva har Odd Fellow å fortelle til en verden 
som er preget av krig, vold, terror, tyranni, 
urett, fattigdom, lidelser og undertrykkelse?
På den tiden da Thomas Wildey ankom 
Baltimore i 1817, var forholdene svært mye 
lik det som jeg har nevnt ovenfor.
Vi kjenner alle Ordenens devise eller 

ordspråk: ”Vennskap, Kjærlighet og 
Sannhet”.
Etter 28 års tilhørighet i vår Orden og Loge 
Castrum, mener jeg selv å ha forstått vår 
Ordens innerste vesen. Jeg er glad for at 
jeg har satt meg godt inn i vår Ordens 
historie, og har hatt stort utbytte av å lære 
Thomas Wildey å kjenne, engelskmannen 
som i 1817 satte sine føtter på amerikansk 
jord i Baltimore og grunnla Odd Fellow 
Ordenen, slik som vi stort sett kjenner 
Ordenen i dag.
Han sa selv at Odd Fellow er en skole 
for menneskelighet, humanitet. Og han 
viste det også i handling. Han kk mange 
beundrere og tilhengere av den grunn. 
Odd Fellow har stilt og stiller også i 
dag mennesket i sentrum. Helt siden sin 
grunnleggelse har den arbeidet for en 
verdensomspennende broderlighet og ikke 
minst aktelse for alle menneskers verdighet 
og for rettferdighet og åndsfrihet. Et 
nøkkelord har vært og er: Toleranse 
overfor annerledestenkende. Toleranse i 
TROSSPØRSMÅL er også et landemerke 
for Odd Fellow, ja, nærmest et ideal 
som vi arbeider for skal bli virkelighet i 
verdenssammenheng.
Dette var også Thomas Wildeys 
kongstanke!! (men uten at dette skal gripe 
inn i min private tro og bekjennelse)
Det som er avgjørende for dette målet 
er det arbeide, den anstrengelse vi 
LEGGER NED I ARBEIDET MED Å 
BLI BEDRE MENNESKER OG MER 
MENNESKEKJÆRLIGE.

Og så kan vi spørre: Hvordan skal denne 
vår streben etter dette ideal være, gi seg 
utslag?

En sann Odd Fellow forplikter seg til å 
bidra med sin del, på sin måte slik at 
hans TANKER, ORD, OG GJERNINGER 
overfor sine medmennesker skaper et 
POSITIVT sinn eller godhet hos dem. 



Logeantrekket nner du hos 

  Møbler med høy kvalitet og moderne                                                                                                         
design, for kontor og offentlig miljø. 

  scandinavisk design a.s 
   Tlf. 22 55 1918. scandi-a@online.no 

  VI TAKKER ALLE VÅRE STØTTEANNONSØRER!

Kongsvinger farvehandel TIL DEG SOM MOTTAR
”Støttestenen” på E-epost.
Etter hvert vil Redaksjonsnemden kun gi 
beskjed  pr. E-mail om når ”Støttestenen” 
er lagt ut på www.castrum.no. Det vil være 
( og er) enklere å klikke seg inn der for å 
lese ”Støttestenen” og den kan skrives ut 
fra vår hjemmeside for de som ønsker det.



  VI TAKKER ALLE VÅRE STØTTEANNONSØRER! Dette er ikke lett. Nei, men impulsene skal 
vi få under vårt logearbeid, under diskusjoner 
og gjennom lesing, der det jo legges vekt 
på å minne oss om broderlighet, toleranse 
og åpenhet. Det er derfor det er så viktig å 
følge UM`s hilsen til oss ved avslutningen av 
møtet:
Og hva med det broderlige samvær etter 
arbeidet i logesalen?
Brodermåltidet har alltid hatt en sentral plass 
i Odd Fellow. Her forsterkes følelsen av 
vennskap og kjærlighet. Men det må pleies 
med omtenksomhet for derigjennom å sikre at 
ingen føler at det tomme ord vi bruker når vi 
snakker om vennskap, kjærlighet og sannhet.
Den enkelte av oss er jo nettopp blitt med i 
Odd Fellow fordi vi vet at her skal brødrene 
kjenne seg både frie og myndige til å kunne 
delta som medansvarlig ikke bare innenfor 
våre egne dører, men også lære ansvar for 
samfunnet rundt oss, og for fellesskapet. 
Men også fordi toleranse og trosfrihet er 
en forutsetning for demokrati og religiøs 
fred, legger vi vekt på dette. Vi er videre 
medlemmer av Odd Fellow fordi 
menneskeverdighet og menneskerettigheter 
holdes høyt. Vi sier nei til ethvert system 
som krenker annerledestenkende. Jeg gjør et 
unntak for fanatiske fundamentalister.
Men dette fordrer av den enkelte av oss 
erkjennelse hos oss selv om et ønske 
om å bli bedre mennesker og mer 
menneskekjærlige, og derfor også samtidig 
et kritisk blikk på vårt arbeide på oss selv.
Våre ritualer fremstiller egentlig et bilde 
av livet og den verden som kan omgi oss. 
Opplevelsene vi får gjennom ritualene skal 
hjelpe oss til å følge de etiske bud, slik at 
det blir en selvfølge for alle å vise vennskap, 
kjærlighet og sannhet.
Odd Fellow i Norge er til tross for sine snart 
110 år, absolutt oppegående og er også en 
moderne idè, så lenge det nnes tilstrekkelig 
med mennesker som både vil og ønsker vår 
beståen og som vil bekrefte dette gjennom 

Odd Fellows på ferie på Gran Canaria
 Br.EksOM Ingvar Garmark, bror 
Hans Otto Arnesen sammen med sin hus-
truer var på ferie på Gran Canaria januar/
februar 2006.
I løpet av ferien besøkte de Odd Fellow-
klubben i Puerto Rico. Br. Ingvars melding 
fra besøket gjengis her:
Jeg har besøkt Odd Fellow Klubben Tres 
Encanedados syd på Gran Canaria, og har 
blitt bedt om å hilse fra klubben.
Det er ikke en Loge, men en klubb. De 
bruker derfor ikke Logens tegn, passord, 
titler, regalier eller seremonier, og har 
ingen opptakelser eller gradspasseringer. 
Det er utarbeidet vedtekter og et ritual som 
Klubben bruker. 
 Klubben er åpen for alle Ordenens 
Søstre og Brødre. Det er vesentlig Skan-
dinaviske Søstre og Brødre som besøker 
Klubben.
 Klubben ble startet våren 1995 av 
Norske Søstre og Brødre som ønsket å lage 
en klubb hvor Ordensmedlemmer kunne 
møtes for felles hygge og sosialt samvær. 
Klubben var underlagt Den Norske Juris-
diksjon til 2002, men ble da underlagt Den 
Danske Jurisdiksjon.
 Gjennom årene som er gått siden 
Klubben ble startet, har den utviklet seg til 
ca. 100 medlemmer, med et gjennomsnitt-
lig fremmøte på ca.50 Ordensmedlemmer.

handling, m.a.o. søke om medlemskap.
Måtte det være sant det som sies om en 
sann Odd Fellow at ”han skal kunne vende 
pannen mot himmelen, men samtidig 
beholde begge føttene ved jorden.”

I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Thomas Talhaug
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  TO BARN I VERDEN
 
           To barn i verden
    Den ene har latter, lykke og liv,
  den andre har tårer, hat og krig.
 
            To barn smiler
  Den ene fordi matteprøven gikk                                   
lett,
   den andre for at hun ble mett.
 
               To barn løper
      Den ene fordi skolen er slutt,
   den andre for ikke å bli skutt.
 
             To barn gråter
  Den ene for et skrubbsår som blør,
    den andre fordi foreldrene dør.
 
           To barn i verden
             Den ene er ti,
         den andre - ble bare ni.
 
                    Skrevet av
          Siri Snildal Farstad, 14 år

 Klubben har fast møtedag hver onsdag 
kl.1900, i møtesesongen, og disponerer i dag 
ne lokaler på Hotell Terraza Mar Suite i 
Puerto Rico.De som måtte ønske å møte i 
Klubben bør møte i god tid for registrering og 
bestilling av mat. Antrekk på møtene er pent 
sommerantrekk.
 Møtene kan minne litt om et enkelt 
møte med musikk, sang, velkomsthilsen, 
nødvendig dagsorden og etisk post. Selve 
møtet varer ca. 45 min. til en time. Etter 
møtet er det sosialt samvær med servering. 
På ettermøtene er det anledning til å ta med 
ledsagere som ikke er Ordensmedlemmer. 
Det er på noen ettermøter foredragsholdere.
 Alle Søstre og Brødre som er tilsluttet 
Ordenen har adgang til møtene, og kan også 
bli medlem av Klubben. Årskontigent er for 
tiden 10 Euro pr.år.
De som møter og ikke ønsker å være 
medlem betaler en møtekontigent på 2 Euro.
 Klubben har en egen nål som kan 
kjøpes av alle Ordensmedlemmer som besø-
ker Klubben, denne koster 10 Euro. Nålen 
kan brukes på vanlig logeantrekk, men ikke 
på Galla.
 En gang i året arrangerer Klubben tur 
som går over to dager til forskjellige steder. 
Det har blitt et populært arrangement. De 
arrangerer også fottur i fjellet hver torsdag.
 De Søstre og Brødre som driver Klub-
ben ser hvor mye dette tilbudet betyr for 
Ordensmedlemmer som oppholder seg i kor-
tere eller lengre tid på Gran Canaria, og 
mener at det i stor grad fremmer Ordensar-
beidet. De setter stor pris på at det er så 
mange Søstre og Brødre som avsetter tid til 
å besøke Klubben og støtter opp om dette 
arbeidet. De oppfordrer Distriktene i Norden 

til å ta Klubbens møteprogram i sine Ter-
minlister, slik at ere blir klar over mulig-
heten til å besøke Klubben.
 Det var en meget hyggelig opple-
velse å besøke Odd Fellow Klubben, og 
jeg anbefaler på det varmeste alle Søstre/
Brødre som reiser til Gran Canaria, besøk 
Odd Fellow Klubben Tres Encanedados.
Klubbens kontakt: tlf. 0034 928 72 50                      
 mob.tlf. 00 34 635558490
 E-mail: haraldms@terra.es  


