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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. 2  2004

”No livnar det i lundar, no lauast det i lid, den 
heile skapning stundar , no fram til sumars tid”



    MØT SÅ OFTE DU KAN

  En sommerhilsen fra

          Overmester 
      Ingvar Garmark

Plutselig var våren der, vi er allerede 
ferdige med vårrengjøring i bed og blant 
busker, det gror og blomstrer rundt oss. I 
år føler jeg naturen bare har eksplodert i 
all sin prakt. I en slik tid er det lett å bli 
høgtidsstemt.
  Hva har skjedd i logen fra august og fram 
til nå? For oss som  sitter i kollegiet er 
snart et år forbi, og vi føler vel at de verste 
nervene har lagt seg. Personlig synes jeg at 
det har vært en lærerik periode, og det vet 
jeg også at de andre i kollegiet mener.
 Loge Castrum har også i denne perioden 
vokst. Vi er i dag 124 brødre og den største 
logen i distrikt 1. Vårt utviklingsprogram 
for de enkelte grader er fulgt opp, og vårt 
frammøte på logekveldene er godt. Det som 
kanskje gleder mest, er at vi på de to siste 
opptakene har fått 8 nye brødre. Disse er 
det vår plikt å ta godt vare på slik at de vil 
trives.  
De som er Patriarker deltar ofte på 
leirslagningen, og også her er aktiviteten 
fra Castrum meget god. Dette står å 
lese i statistikker som leiren selv har 
laget. Castrum har en av de høyeste 
frammøteprosentene, og den logen med 
est medlemmer i leiren.  Det er spesielt 
hyggelig at br. Eks. OM Ole Sørli i mai 
gikk på som Stor Repr. for Leir nr. 1 Norge.  
Da vi samtidig vet at br. Eks. OM Johnny 
Kristiansen for tiden er DSS, har vi også 
gjort oss bemerket positivt utover vår egen 
loge.  Jo, det gror både ute og inne for 
tiden, det er ”vår” på ere enn en måte.
 Jeg vil til slutt få takke dere alle for all 

VISDOMSORD

Hvert menneske har sin glede. Min glede 
består i at mitt innerste er sunt. Det
er sunt når jeg ikke vender meg bort 
fra noe menneske, og heller ikke fra det 
som hender menneskene, når jeg ser på 
alt med vennlig blikk, tar imot det 
og bruker det som det fortjener å bli brukt.

Marcus Aurelius  (Romersk keiser 
121-180)

støtte og hjelp, både til meg personlig og til 
logen. En spesiell takk til de av dere som 
deltar i komiteer og  nevnder.  Vår loges 
vekst og virke er avhengige av hver og en av 
våre medlemmer. Takk igjen! 
Så ser vi alle fram til en god og varm 
sommer, med mye glede sammen med våre 
venner og vår familie. En riktig god sommer 
til dere alle, - og så sees vi i august igjen.

Med vennlig hilsen i
V.K. og S.  
Ingvar Garmark 
O.M.



   ”Støttestenen” gratulerer                              

                               Åremål:

          Arne Rynning Hanssen den 18/4- 85 år
                 Reidar Gulli den 30/3- 80 år
             Kaare Henry Skaare den 24/4- 60 år
       Geir Haavard Hernesmoen  den  5/4- 50 år
            Finn Erik Ruud  den 18/5 –50 år 

              25-vet.juvel tildelt den 24/4-2004
                        Odd Grønnerud
                   Sverre Håkon Østbøll 

             Troskapsgraden den 14/4-2004
                   Jan Audun Falldalen
                Mariuz Synak-Migalski

    Det Gode Vennskaps grad den 24/3-2004
                        Magne Bratberg
                           Per Jullum
                     Morten Engebråten
                        Tom Strandberg
                         Erik Nyborg

DGLgraden den 21/4-2004

          Arild Kristiansen
           Thor Schøyen

           Per Ola Flikka
              Rolf Brun

To Castrumbrødre kk sine 
25-års Veteranjuveler på loge-
møtet den 28.4.2004.
Bilde over fra.v.:
Fung. OM Knut Østbøll, 
Veteran Sverre Håkon Østbøll,
Stor-rep.Kaare Henry Skaare,Veteran Odd Grønnerud

Det vakre vårværet satte en n ramme for 
dagen for de nye veteraner og brødrene 
som var tilstede.
Bror Odd Grønnerud ble innviet i loge 
67 Castrum den 25.april 1979 og hans 
fadder er vår bror Ola Melland.
Samme dag ble 
bror Sverre Håkon Østbøll innviet og 
hans fadder var vår tidligere bror 
Thor Engvold.
Stor-rep. Kaare Henry Skaare foresto til-
delingen.
På ettermøtet takket bror Sverre på vegne 
av de to nye veteranene , og ga uttrykk 
for at det hadde vært en minnerik kveld. 
Bror OM ,som ikke kunne være tilstede 
på juveltildelingen , kom til ettermøtet. 
(noe som veteranene satte stor pris på) 
De kk der overrakt  hver sin 
miniatyr-utgave av juvelen sammen med  
en vakker blomsterbukett.



         

VENNELOGEKOMITEEN  
BIRKA 2005 INFORMERER
 Vi vil minne om sommeravslutningsfes-
ten lørdag 12. juni på Kongsvinger Festning, 
hvor påmeldingsfristen er lørdag 5. juni.
Møter dere opp klokken 1700 kan dere få med 
dere en gratis guidet tur under ledelse av Ger-
hardt Grøttland.
 
 På vår forrige fest den 6. mars, var det 
ere av festdeltagerne som hadde tatt med en 
gevinst til kveldens utlodning, noe vi i komi-
teen satte stor pris på. Dere er hjertelig velkom-
men til igjen å ta med en gave for å støtte 
komiteen.
 
 Vi har annonsert etter en hovedsponsor 
for denne festen, men pr. i dag har det ikke 
meldt seg noen. Jeg benytter anledningen her, 
til å si hjertelig takk til Per’s Snekkeri ved Per 
Steinar Glader, for at du var hovedsponsor på 
vår forrige fest.

 Komiteen vil videre arrangere en fest til 
høsten 2004 og en fest vinteren 2005.
 
Hva har komiteen så gjort:
- Gjennomført en fest den 6. mars  
- Startet med det tradisjonelle vennelogekomi-

telotteriet som har 3 premier. En gratis tur til     
Stockholm, ett gratis opphold i Stockholm og 
en gratis bankett i Stockholm.

- Har begynt å undersøke priser og alternative  
reisemåter til Stockholm og priser på hotell.
  Vi planlegger avreise lørdag den 14 mai ca 

kl.0730 med hjemkomst Kongsvinger på kvel-
den den 16.5.

-Komiteen vil sende ut en invitasjon til alle 
våre brødre m/følge så snart vi får invitasjon 
fra  loge 116 Birka ( sannsynligvis i løpet av 
senhøsten ).

 
 

 Vennelogekomiteen vil takke alle som 
har bidratt med penger, gaver, loddkjøp, og 
sist men ikke minst de som har møtt opp på 
festen. 

VENNLIG HILSEN PÅ VEGNE AV VEN-
NELOGEKOMITEEN BIRKA 2005

Knut  Østbøll
Undermester

Giverglede   
  

Har du eiet et givende hjerte,
har du eiet det største av alt.
Har du lindret din nestes smerte
og hjulpet en venn som falt

Har du tørket din nestes tårer
Da en hulket i livets hiv.
Er den større
Enn gråt ved dens båre
Når døden har knekket dens liv.

Har du eiet den lykke å skjenke
en ting til et øye som ba.
Ja, følt hvordan gledens lenker
har bundet og gjort deg glad.

Har du selv blitt en gaves eier
fra han som med glede deg rakk.
Ja, følt hvordan gledens veier
har stemmet ditt sinn til takk.

   
Johan Ø. Øktner  Sør-Odal 

Br.Ole Andreas Moss ga oss dette diktet hvor 
han skriver følgende forord:
”Sender et dikt skrevet av Johan Ø. Øktner, for 
øvrig en mann jeg satte stor pris på både som 
håndverker og menneske.”



Festningsgt.1 A/S har skiftet styreleder:

Møteprogram for Seniorklubben 2004 – 2005

For loge 67 Castrum og loge 122 Gyldenborg
Møtedager: Tirsdag kl.1100

Høsttermin 2004:
07.09.
05.10.
02.11.
12.12. kl.1600 (Julemøte) Logeantrekk

Vårtermin 2005:

04.01.
01.02.
01.03.
05.04.
03.05.
02.06. Sommermøte

Vennligst gi beskjed om du ikke kan møte.

Formann:
Jon E. Andreassen
Høststubben 5,2208 Kongsvinger
Tlf.62 81 60 88 Mobil: 92 42 69 80
E-mail: joneandr@start.no

Sekretær:
Per Nordli
Skriverlunden 7, 2214 Kongsvinger
Tlf. 62 81 62 45

Kasserer:
Asjørn Holseter
Bieveien 13, 2216 Roverud
Tlf. 62 82 65 14

Webmaster br.Kjell Bakken melder at Seniorklubben 
er lagt på egen link på åpningssiden for Castrums 
hjemmside. (www.castrum.no)

 

Ny styreleder i Festningsgt.1 A/S

På generalforsamlingen den 26.4.2004 ble Rolf 
Brun avløst av Per Steinar Glader som ny styrele-
der. ”Støttestenen” vil benytte anledningen til å 
takke br.Rolf for en godt utført jobb og ønsker 
samtidig br. Per Steinar til lykke med arbeidet.
Støttestenen har hatt en liten prat med den nye 
styreleder og får opplyst at sommerens store dug-
nadsjobb er maling av uthus og stabbur. Dette er 
vedtatt tidligere og det er det nye styrets jobb å få 
det gjennomført. Per Steinar sier at de tre logene 
er bedt om å stille med hver sin kontaktperson 
og så vil arbeidet utvikle seg fra det utgangspunk-
tet. Støttestenen tror ikke det blir problemer med 
frivillige til malingsarbeidet , da vi tidligere har 
erfaring fra slikt dugnadsarbeid.
Det nye styret består av følgende:
Per Steinar Glader             -styreleder-  Castrum
Herman Hagen                  -kasserer-     Gyldenborg
Britt Bøhnsdalen               -sekretær-     AdAstra  
Kristine Danielsen            -styremedl.- Ad Astra
Odd Melby                        -styremedl.-Castrum
Kåre Rogne                       -styremedl.-Gyldenborg
  
Tønnes Bjerkrheim           -varamedl.-   Castrum
Kjell Bakken                     -varamedl.-  Castrum
Svein Erik Børslungen      -varamedl.-  Gyldenborg
Per Danielsen                    -varamedl.-Gyldenborg
Marit Judin        -varamedl.-  Ad Astra
Karene Oustad                  -varamedl.-   AdAstra

Valgkomite:
Asbjørn Bergerud         Gyldenborg
Yngvar Mykkestue       Castrum
Gretha Berget                 AdAstra

Seniorklubbens 
leder:
Jon E. Andreassen



Over:OM Ingvar Garmark takker for oss fra Castrum 
og i sin tale fortalte han litt om vår vennelogevirksomhet.I 
midten OM Harald Holst i Eystir og ved hans side OM 
Penzsen fra 59 Hermann Anker
Torsdag 6/5 besøkte  5 brødre fra  Castrum  loge 
nr 130 Eystir der vår tidligere logebror Harald 
Holst nå er OM.og styrer ”skuta”. Kvelden var 
viet ett arbeidsmøte med foredrag av br.Erik 
Gjestvang fra loge 35 Heidmork på ettermøtet. 
Foredraget var en  lysbildeserie med foredrags-
holders kommentarer fra besøk med ”De hvite 
busser” i bl.a. konsentrasjonsleiren Auswisch. 
Foredraget var virkelig interessant , svært infor-
mativt og virkelig grunn for ettertanke.
Loge Eystir holder til i Druidenes hus i Hernes 
(vis a vi kirken i Hernes) og det er spennende å 
besøke en OddFellowloge i lokaler som egentlig 
har faste dekorasjoner for en annen Orden på 
sine logesalvegger. Druidenes farger preger også 
lokalitene. Logehuset ligger vakkert til og har 
funksjonelle og hyggelige selskapslokaler.
Som vanlig traff vi  gamle kjente og selvfølgelig 
var br.Eks.DDSS Kåre Bekkelien fra 59 Her-
mann Anker på plass.
På ettermøtet ble vi servert nydelig mat i hyg-
gelig broderånd. Det vi merket oss når vi kom 
til logehuset var at kaffen sto klar.(det betales 
selvfølgelig for den).
Det har vel muligens sin bakgrunn i at mange 
av logens brødre har lang reisevei og at en kaf-
fekopp før møtet derfor ”gjør susen”. En av 
de tilstedværende brødre kom for eksempel fra 
Koppang. 
Som vanlig hadde vi i tillegg til ett hyggelig gjen-
syn med gamle venner og opprettelse av kontakt 
med nye, ett nt møte både ”oppe og nede”  
og ikke minst en trivelig tur med bror Eks.OM 
Ragnar Bjertnes ved rattet.

For øvrig var vi fra Castrum , brr. OM Ingvar 
Garmark, UM Knut Østbøl  Roar Hansen og CM 
Arvid Solberg.
Vi reiste hjem fra Hernes i visshet om at vi også ved 
en senere anledning helt sikkert blir med på besøk 
til våre brødre i Eystir.
Måtte vi da bli noen ere som kunne ta turen. 
Det er vel mulig at antallet brødre fra Castrum ikke 
ble større da turen kom dagen etter leirmøte og at 
det derfor kunne bli litt slitsomt.  

Besøk i loge 130 Eystir

Besøk i loge 92 Romerike
Den 11.5.2004 besøkte 7 brødre fra Castrum 
loge 92 på Lillestrøm med bror OM i spissen.
Vi gledet oss til møtet som var opptak av 3 resi-
pienter.2 var Romerikes egne ,mens 1 var fra 
den nystartede loge 146 Raumar som har tilhold 
i samme logehus.For øvrig er også en Rebek-
kalosje etablert i logehuset.
Huset er trangt  og mangler særlig lobbyfasilite-
ter samt noen spesielle rom som vi hos oss ser 
som en selvfølge. Men det viser seg at hvis en vil 
, så kan man. 
Møtet ble en stor opplevelse for oss tilstedevæ-
rende og ettermøtet gikk i ”en fart”.Loge 92 
starter ikke før kl.1930 og dette gjør at ved lange 
logemøter som for eksempel en innvielse med 
tilhørende ettermøte blir klokken fort 23 før taf-
felet kan heves. Slik også denne kveld.Vi satte 
derfor kursen mot Kongsvinger ganske snart 
etter måltidet, men hadde nok en gang hatt en 
stor opplevelse i vår Orden.
Med oss hadde vi en av våre ferskeste brødre, 
Tom Strandberg. Hyggelig at vi nok en gang får 
med nye brødre på besøk i andre loger. Bror Tom 
sa at det er veldig nt å være på besøk i andre 
loger, da en sitter igjen med mer av det som 
senere oppleves i egen loge.
Ved besøket på Lilletrøm så fungerte forresten 
vår egen bror Kjell Bakken som organist da loge 
92 ikke har egen og derfor ellers må benytte seg 
av musikk fra CD-plater. Han kk sin fortjente 
ros for spill på et orgel han ikke kjente alt for 
godt.(Men bror Kjell svikter aldri!)
For øvrig uttrykte OM Ekanger i loge 92 spesiell 
glede over å ha DSS Johnny Kristiansen og 
Stor-rep.(i leir nr.1 Norge) Ole Sørli tilstede 
denne kvelden.
Som sagt satte vi kursen hjemover i 23-tiden og 
nok ett vellykket logebesøk hos våre brødre på 
Romerike gikk over i historien.



Falldalen som var tatt opp ett halvår før meg.Jeg 
husker at OM hadde eget bordkort hvor det stod 
OM med store bokstaver på papir inne i en 
plastbeskyttelse.Rundstykker smurte vi selv,mens 
varmmat ble kjøpt fra Jan Femoen.
Dine embeder?
Allerede i 1975 ble jeg valgt til kasserer.På den 
tiden betalte brødrene kontigenten kontant til kas-
serer som satt på sin stol i salen, brødrene kom inn 
før møtet og betalte,varierende mellom 3 mnd.og 
1⁄2 år om gangen. De som ikke var på møtene ble 
oppsøkt hjemme slik at kontigenten kunne betales. 
Det var kasserers jobb! Etter hvert hadde jeg ere 
embeder før jeg ble logens OM. Jeg ble også senere 
valgt til logens Storrep.Etter min inntreden i Leir 
nr.1 Norge hadde jeg også der ere embeder og ble 
til slutt HP og er i dag nyvalgt Storrep.i leiren..
Hvilke verv har gitt deg mest tilbake?     
Jeg tenker med spesiell glede tilbake på mitt verv 
som logens Kapellan.
Dessuten er jeg svært glad da jeg som leder for 
Nevnd for Logens styrkelse og ekspansjon kk 
arbeidet med å iverksette utviklingsprogrammene i 
1996 som nå alle blir kjent med..Det er veldig bra 
at dette kom. 
Hva med Vennelogearbeidet ?
Jeg var så heldig å være med ved starten da 
Castrum ble med i 1974 på møtet i Kongsvinger.
Jeg har vært på alle unntatt i 1981 i Stockholm (Da 
skulle jeg ha eksamen 3.dag pinse på den høyere 
forsikringsskole , men kona reiste til Stockholm!) 
Vennelogearbeidet har gitt meg mye, mange hygg-
lige bekjentskaper og mange svært gode venner. Det 
er viktig å fremme vennskapet over landegrensene. 
Jeg har oppdaget at vi OddFellows uansett nasjona-
litet tenker svært likt i forhold til våre idealer og 
vårt arbeide.
Fremtidstanker - ønsker?
Ordenen må vokse seg større og sterkere.Vi må for 
all del holde på tradisjonene og ikke plukke på ting 
verken i rituelle saker eller annet. Tradisjonene er 
OddFellows styrke!
Besøk i andre loger er verdifulle for både den 
enkelte bror og dermed for logen.Forøvrig tror jeg 
at jeg har forandret meg som menneske i riktig 
retning etter at jeg ble medlem i Odd Fellow, men 
det får vel andre vurdere.Ellers er det å si om den 
berømte tidsklemma at det hele tiden er snakk om 
prioritering. Jeg skjønner dog at det kan bli vanske-
lig av og til med småbarn og begge foreldere i 
arbeid samt mange andre aktiviteter.

”Støttestenen” har hatt møte med bror Ole Sørli  
om bror Oles logeliv fra starten i 1972 til 
dagens situasjon.Han ble tatt opp i vår Orden den 
20/9-1972 (6 dager senere fylte han 43 år), samme 
år fylte loge 67 Castrum 10 år. Bror Ole forteller 
at på møtene i –72 / -73  var det mellom 20 og 25 
brødre tilstede.
Hvem var din fadder og kjente du Odd Fellow 
fra før?
Jeg arbeidet ett år som disponent ved ETO og ble 
da spurt av Andreas Solem om jeg ville bli med 
i OddFellow.Jeg ante ikke hva Odd Fellow var og 
kk heller ikke visst det og kjente heller ingen 
som var medlem.Etter litt tenketid sa jeg ja og kk 
beskjed dagen før opptaket at jeg skulle holde en 
tale , det var alt. Jeg hadde ikke besøk hjemme før 
opptaket og spenningen var stor da dagen kom.
Lokalene var annerledes den gang?
Ja, hovedinngang var fra Festningsgata (midt på 
bygget). Jeg ble imidlertid ført inn og opp det som 
i dag er rømningstrapp fra 2.etg. Der kom vi inn på 
kjøkkenet, inn i en lobby, en spisesal var også der 
oppe og selvsagt logesalen (den var halvparten så 
stor som dagens sal).
Odd Hultgren var overmester. Forøvrig er det 
samme følelsen nye resipienter beskriver i dag som 
jeg hadde den gang.
Ettermøtene da?
De fulgte det samme opplegget som i dag (tradisjo-
nene er heldigvis bevart) Jeg ble ”kastet” inn i 
privatnemda på første møte etter opptaket, det var 
jo ikke så mange å ta av. Der traff jeg for første 
gang en som ble en svært god venn, nemlig Kåre 

PÅ TRAMMEN:



              Redaksjonsnemd :  Kjell Bakken Webmaster, Jan Bøhnsdalen  Ass.Webmaster,
             Stein Ove Roaldkvam, Arnt Kristian Haug, Lars E. Rytterager, Arvid Solberg leder.
  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.

VENNELOGEKOMITEEN   BIRKA-2005

          Inviterer brødre og venner av Loge 67 Castrum
                                        m/ledsager til

                 SPEKEMAT
 
           I SLAVERIET på festningen lørdag 12. Juni kl.1900
                                    (Baren åpner kl. 18.00)
           Det inngår også omvisning på festningen kl.1700
                                            Fritt antrekk 
 PRIS KR. 150.- PR. PERSON  inkl. spekemat og en øl, 
 drikke ellers bekostes av den enkelte.
        
         UTLODNING OG BASARBOK (ta med lommebok!)

             Underholdning v/ Johnny og Arnt Kristian

    Påmelding til: 
    Arnt Kristian Haug  tlf. 628 12098
    Roar Hansen             tlf. 628 16165
    Påmeldingsfrist lørdag 05.06.04

                          VELKOMMEN   
  


