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Alt det du vil at andre skal gjøre mot deg og dine, skal du gjøre mot dem
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    MØT SÅ OFTE DU KAN

Overmesters hjørne:

Takk bror.
Så er min periode som OM over, 
og det er som dette jeg skriver 
disse ord. Når jeg sitter her, er 
det mange tanker som kommer 
sigende. Tanker om hendelser 

som jeg trodde for lengst hadde gått i glemmeboken, 
men som nå dukker frem. Mange er de tankene som 
nå går tilbake til et gradspill eller et møte som jeg 
vet var innholdsmessig godt. 
Jeg tenker også at det var mye som var annerledes 
før. Noe var kanskje bedre før, men jeg ser også 
ting som faktisk har endret seg til det bedre. 
Opplevelser eller hendelser vil bestandig få en 
subjektiv vurdering. Vi er mange brødre i vår 
loge og vi legger alle ulike tanker og meninger 
i opplevelsen av det som skjer, avhengig av 
bakgrunn og erfaringsgrunnlag. Når det gjelder vårt 
logearbeid, så bygger dette på tradisjoner, lover 
og ritualer. Det som kanskje var riktig og naturlig 
for tjue år siden er nødvendigvis ikke det i dag. 
Subtradisjoner som skulle vært avviklet for mange 
år siden henger fortsatt med oss. Så lenge vi er 
klar over at det er slik, vil forandringer lettere bli 
akseptert og godtatt.
 Jeg har på spøk sagt at dette kollegiet, som 
jeg har ledet, har vært det beste kollegiet som noen 
gang Castrum har hatt. Selv om det er sagt i en 
spøkefull tone, har det faktisk en snev av sannhet 
i seg. Jeg har også sagt at til høsten vil vi få et 
kollegium som blir enda bedre. Slik er det vel som 
med myrsnipa, en hver synes best om sine! Hvert 
kollegium gjør en god jobb, alle tar de med seg 
det nyttige og bærekraftige som utvikler logen i 
takt med tradisjoner, lover og ritualer. Uten dette 
ville ikke Loge Castrum i Kongsvinger vært ”Norges  
nest beste loge”!  Slik er det og slik bør det være. 
Enkelt sagt, dette er utvikling.
 Mange av oss har nå deltatt på en kjempetur 
til Stockholm. Her har Castrum på nytt markert 
seg med en deltagelse som vi for få år siden 
ikke kunne drømme om. Selv har jeg deltatt i re 
vennelogekomiteer og en av dem har jeg selv ledet. 
Jeg synes nok at vi hadde gjort en bra jobb alle 
gangene. Noen var med også der og da, tok med seg 
det beste og lureste og utviklet dette videre og hva 
ble resultatet? En venneloge komité som har gjort 
en fantastisk bra jobb. Gratulerer! Dere har vært ”de 
beste”, takk for en strålende jobb. 
 Så vil jeg rette en takk til alle de som deltar 
i kollegiemøtet. Dere har støttet, veiledet og hjulpet 

meg langt utover det som en OM kan forvente. 
 Videre vil jeg få takke dere som har jobbet 
som utpekte embetsmenn, alle andre som har hatt 
jobber i logen denne perioden og ikke minst dere 
som velvillig stiller opp og utfører en ott jobb 
ved sykdom og annet fravær. Dere har alle gjort en 
fantastisk jobb. Våre gradsspill har hatt en meget høy 
klasse, aktørene har lært sine replikker og det har 
vært øvet foran hver gradstildeling. En takk igjen.
 En loge er avhengig av å ha en dyktig CM. 
Bror Arvid har ”løftet” våre gradspasseringer opp på 
et nivå som jeg ikke tror mange loger kan klare. 
Sammen med bror organist Kjell skaper de to den 
atmosfæren som skal være til stede. Lykke til videre 
med deres logegjerning begge to!
 I en loge er det mange utvalg og komiteer, de 
har fungert alle på en god måte. I den sammenhengen 
takker jeg dere alle for innsatsen, vel utført jobb. 
Til hver og en av dere: takk for at du ga meg tillit, 
slik at jeg kk lov til å lede en fantastisk loge i 
denne to års perioden. Takk for at du har møtt opp på 
møtene og støttet meg og brødrene i vårt arbeid. Jeg 
vet at vi alle vil støtte opp om det nye kollegiet som 
skal bringe oss videre i vårt logearbeid. 
 Kjære bror, Knut, lykke til ønskes deg og dine 
medarbeidere i de neste to år.
 Denne måneden som vi er inne i nå kan for 
mange virke som årets korteste måned, alt gror og 
spirer i slik en fart at det er vanskelig å følge med.  

 Juni kommer snart med ferietid, derfor alle 
brødre ønsker jeg deg og din familie en riktig god 
sommer!   
  
Takk for meg

Hilsen i V. K. og S.
Ingvar Garmark
Avtroppende OM



  Åremål:               Åremål:
 Hans Chr.Boisen  18.3.  85 år
 Sverre Østbøll       10.5. 85 år
         Tor Steinar Nygård  19.1. 50 år
      Bjørn Magne Tomterstad 22.5. 50 år

     Det Gode Vennskaps grad
             den 13.april 2005    
          Tore Gjems
         Rolf Wangen
    Stein Tørrisen Bakken

           DGL- graden
          Leir nr.1 Norge 
  den 6.4.2005
         Svein Tråstadkjølen
           John Gjermshus
                Bernt Blåka
                    Thor Schøyen

          
         Støttestenen gratulerer.

                  Troskapsgraden
                  den 27. april 2005
      Ole Gunnar Ødegård
          Terje Ludvigsen
      Per Christian Backer

 Den Edle Kjærlighets grad
 tildelt  i loge 39 Sct.Kjeld i   
  Viborg,Danmark 
  den 5 . april 2005 til
                        Vidar Borge

   Nyvalgte embedsmenn i loge .67 Castrum

  for valgperioden 2005-2007 

          OM    Knut Østbøll
     UM   Bjørnar Søberg       
     Sekr.   Kjell Belbo
     Skm.  Rolf Erik Johnsen
     Kass.  Hans Jacob Jacobsen
           For valgperioden 2005 - 2007 er
          fung.Eks.OM  Ingvar Garmark.
     Logens Storrepr. er Kaare Henry Skaare                                                   
 

Gradspassering i loge 39 Sct Kjeld i Viborg

 Tirsdag 5. april 2005 hadde undertegnede 
sammen med br Overmester gleden av å være tilstede 
da br Vidar Borge kk tildelt Den edle kjærlighets 
grad i loge 39 Sct Kjeld i Viborg i Danmark. 
Som br Vidar sin fadder, var det meget givende å 
ha anledning til å være tilstede ved tildelingen i 
Danmark. 
Vidar Borge ble som de este brødre er oppmerksom 
på, tatt opp i vår loge 26 november 2003,  etter 
at han og familien hadde yttet til Danmark for en 
treårsperiode. Egentlig skulle Vidar bli tatt opp på 
et tidligere tidspunkt, men en plutselig beordring til 
tre års tjeneste i Danmark førte til at dette måtte 
utsettes. Etter opptagelsen i vår loge, tok jeg som 
hans fadder kontakt med DSS i distrikt 10 på Jylland, 
som formidlet kontakt til loge 39 Sct Kjeld i Viborg. 
 I slutten av januar 2004 var min kone og 
jeg på besøk hos Tone og Vidar i Viborg, hvor vi 
møtte Undermester Jens-Ulrik Westerdal i loge 39 
Sct Kjeld. Ved dette besøket ble vi vist rundt i Loge 
Sct Kjeld sine lokaler og informert om arbeidet i 
deres loge. Br Jens-Ulrik lovet da å sørge for at Vidar 
ble introdusert i logen, og virke som hans fadder 
under oppholdet i Viborg. Under dette besøket, sørget 
min kone Britt for at Tone ble introdusert i loge 25 
Dronning Louise, da de hadde møte mens vi var på 
besøk. Tone har også gjennomført gradspassering i 
Danmark.
 Opplegget har fungert meget bra. Både Tone 
og Vidar har tatt meget aktivt del i losjearbeidet 
i de respektive loger. Dette har gitt familien den 
muligheten de ønsket, med å bli kjent med det danske 
samfunnet gjennom Odd Fellow. 
 Min kone og jeg kom ned til Viborg på fredag 
1.april 05, og tilbrakte en hyggelig weekend i Viborg 
hos familien Borge. Med sin gjestfrihet er det alltid 
like koselig å komme dit. Denne gang hadde vi også 
et fantastisk ott vårvær, med gryende vårblomstring.
Mandag kveld var vi invitert hjem til Br Jens-Ulrik 
og hans kone Rikke til et hyggelig og koselig 
samvær. Det ble her klart for oss at her hadde 
det utviklet seg et gjensidig vennskap på tvers av 
landegrenser, i beste Odd Fellow ånd.
 Tirsdag morgen kom br OM til Viborg, med 
y til Billund, hvor han ble hentet. Br Vidar inviterte 
oss alle på en bedre dansk frokost (lunsj) på en 
idyllisk liten kro ”ute i de danske skover”. Etter en 
lang og god lunsj dro vi hjem til Tone og Vidar, til 
kaffe og avslapning, før vi skulle i logen.



 
I logen ble vi ønsket hjertelig velkommen av 
samtlige brødre, og det ble med en gang veldig 
klart for oss at br Vidar var en meget kjærkommen 
gjest i deres loge.Både her og ellers under besøket 
i Viborg kk jeg bekreftet at familien Borge, via 
sin tilknytning til henholdsvis loge 39 Sct Kjeld og 
Rebekka loge 25 Dronning Louise, er blitt meget 
godt tatt vare på av brødre og søstre. Å se at det vi 
sier og lærer fungerer i praksis, gjør at man setter 
enda mer pris på å være en Odd Fellow.

 Det var utrolig interessant å være tilstede på 
et logemøte i Danmark, og især en gradspassering. 
Det meste som foregår er ganske likt hva vi gjør 
her hjemme, men det er noen vesentlige forskjeller. 
 Jeg vil på det sterkeste anbefale alle brødre, 
om det er mulig, å besøke andre lands loger, for å 
oppleve fellesskapet og samle erfaringer og ideer.  
 Br Vidar ble også tildelt De gode Vennskaps 
grad i Viborg, og skulle ha hatt 2. graden sammen 
med andre brødre av Sct Kjeld, men man oppdaget 
at det er forskjell på tiden en trenger å ha mellom 
gradene. På grunn av at vi har krav om noe 
lengre tid, besluttet logen å gjennomføre en egen 
gradstildeling for Br Vidar. Det var på mange måter 
en ganske personlig gradstildeling.
  I innhold lik vår, men med noe 
forskjellig gjennomføring.
Etter møte inne i logesalen var det på tradisjonelt vis 
brødre-måltid, med taler av br Um i Sct Kjeld, br 
OM Ingvar Garmark, resepienden og undertegnede.
Br OM gratulerte br Vidar med forfremmelsen, og 
takket loge Sct Kjeld for den måten de hadde tatt 
imot br Vidar på. Br OM roste også br Vidar for hans 
fantastiske fremmøte i logen, noe som han tok som 
et tegn på at han trivdes. 
 Br OM overrakte Castrum sin standard og 

blomster til br Om i Sct Kjeld, som et lite bevis på 
vår takknemmelighet. Han ønsket også brødrene i 
Sct Kjeld velkommen til Kongsvinger når Vidar skal 
tildeles den Høye sannhets grad til høsten. 
 Br Vidar takket i sin tale de respektive loger 
for deres innsats, og uttrykte stor tilfredshet med 
det han hadde opplevd. Han takket også br OM og 
undertegnede for at vi hadde funnet anledning til å 
være tilstede under hans gradspassering. Han takket 
også brødrene i Sct Kjeld for den måten han var 
blitt tatt imot på, og så frem til fortsatt deltagelse på 
deres møter. 
  Det var som tidligere sagt et meget hyggelig 
opphold i Viborg. Jeg og min kone Britt er stolte 
på egne og logenes vegne over at vi har klart å 
gjennomføre dette opplegget for både Tone og Vidar. 
Og at de derigjennom har lykkes med ønsket om å 
bli en del av det danske samfunnet. Tone ble opptatt 
i loge 49 Ad Astra før de yttet til Danmark, mens 
Vidar som sagt ble tatt opp etter at de hadde yttet.
 Jeg vil her takke loge 67 Castrum for at de 
tok utfordringen med å oppta Vidar i vår loge, selv 
om han hadde yttet til Viborg, og deres bidrag til 
at han kunne få gradstildelinger i Sct Kjeld. For 
meg er det på mange måter en drøm som har gått 
i oppfyllelse.
 Jeg vil også her takke loge 39 Sct Kjeld 
for den måten de har støttet og gjennomført dette 
opplegget på. Noe som har gitt meg veldig mye, 
og som jeg vet har til fulle svart til Vidars 
forventninger. 
 Til slutt håper jeg at mange brødre fra begge 
loger vil være tilstede når Vidar kommer hjem 21. 
september 2005 for å motta Den Høye Sannhets 
grad.

Med hilsen i V. K og S
Br Kjell Belbo



Vennelogemøtet pinsen 2005 i Stockholm
 Med rekordstor oppslutning på 73 deltakere 
satte vi fredag den 13.5. kl.1000 kurs mot Stock-
holm i to busser. Målet var Vennelogemøtet i loge 
116 Birka den 14. og 15. Mai.

 Med vennelogekomiteens medlemmer som 
reiseledere og sjåfører , måtte denne turen selvsagt 
bli en suksess fra ende til annen. Det startet på 
Taverna`n med ott reisevær. Etter opprop og kort 
orientering fra reiseleder Knut entret vi bussene.
På veien plukket vi opp br. Per Steinar og hans 
Berit  på Tallmoen og bror Tore Gjems på veien mot 
Arvika.Første stopp var ”Reidars plass” for de som 
har vært der før. Der ble vi servert ”nogot godt” , 

røykerne kk sin dose og sjåførene en liten pause.
Inne på bussen ble det sunget og ”cabinpersonalet” 
arbeidet på høygir. Turen gikk så det suste til 
Ørebro hvor lunsj ble inntatt. En over seg kjent 
aktivitet ble iakttatt da ”Systemet” var åpent og sik-
kert hadde en 

ukes omsetning i løpet av en times tid.
Vi ankom hotell Ariadne i Värtahamnen ca.kl.1730, 
bussene ble tømt og etter innsjekking ble de respek-
tive hotellrom erobret. Da vi ankom resepsjonen så  
var det stor gjensynsglede med Birkabrødrene Yngve 
Ekström  Sven-Åke Ericsson samt Claes  og Åke 
Törnblom.

En times tid senere var det lagt opp til samlet middag 
for oss fra Kongsvinger, en gjennom vellykket seanse 
,med mye smil og latter. Faktisk kunne en tro at vi var 
på en av Castrum`s  vennnelogefester. 
Dagen den 14.mai opprant med solskinn og varme i 
luften da Silja Line fra Helsingfors la til kai med 45 
nske vennelogegjester. Mange av oss norske møtte 
opp i resepsjonen og gjensynsgleden var selvsagt 
stor. Men da ferjen kom kl.0930 var tiden relativt 
knapp til avreise kl.1045 til logehuset, der vi overvar 
en innvielse av en ny bror i Birka.  Etter ett hyggelig 
brodermåltid returnerte vi så til hotellet. 

I mellomtiden hadde våre damer vært på shopping og 
inntatt lunsj i logehuset. For de este damene var nok 
shoppingturen en svært hyggelig aktivitet.
Kveldens høydepunkt nærmet seg med Festloge etter-
fulgt av festbankett. Det kan nevnes at våre brødre 
Leif Sværen, Ingvar Garmark Per Myhre og Knut 
Østbøll kk hver sin velfortjente Birka-standard for 
sin innsats i vennelogearbeidet. En vel gjennomført 
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festbankett med sang, ofsiell skåling og taler, hvor 
forresten vår OM Ingvar holdt en glitrende tale med 
mange poenger og utdeling av gave til vår vert 116 
Birka.
Han overrakte en vase fra Kongsvingers 150-års jubi-
leum samt en bok om byen vår. Han spøkte med at 
boken egnet seg svært så godt som materiell i en 
studiesirkel om Kongsvingers historie og norsk språk 
Dessuten la han fram en statistikk om vår deltagelse 
på vennelogemøtene og avsluttet spøkefullt med at vi 
fra Castrum statistisk bør være hundre personer som 
kommer til Sibbo om 2 år. 
(eller var det alvorlig ment ?)
 Mange svingte seg i dansen etter ”frekke” 
rytmer fra ett veteran jazzband. 

Etter hvert ble bandet forsterket med to trekkspill 
og en kornett som ble traktert av henholdsvis 
brr. Johnny Kristiansen, Rolf Björkell og Lasse 
Tackmann.De to siste hadde for øvrig sammen med 
to andre nske brødre på olin ett

 underholdningsinnslag.
Vi fra Kongsvinger hadde ett innslag hvor en 
del brødre sang bl.a. Menuett i mai av Vidar Sand-
beck. En ott festbankett nærmet seg raskt slutten 
og mange slitne brødre, noen med og noen uten 
følge, ble befraktet til hotellet i vertskapets innleide 
busser.

Dagen den 15.mai opprant med 15 varmegrader 
kl.0900 og sol fra skyfri himmel. Dagen skulle bl.a. 
brukes til båttur i byens nærområde. To fullsatte 
båter fraktet oss rundt Gamla stan, igjennom Slus-
sen, Klarasjø, Klarabergskanal og etter hvert 
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Kongsvinger. Våre nske venner skulle ikke reise 
før kl.1700 med Silja til Helsingfors og var tilstede 
og ønsket oss god tur.
Turen hjemover  ble like nt gjennomført som 
resten av arrangementet. Vennelogekomiten holdt 
”koken” , vi stanset for lunsj i Ørebro , 

og da vi etter hvert ankom Arvika og tok en liten 
stopp så kom jamen Bjørg Hansen frem med kake 
som smakte veldig godt til en kopp kaffe. (Tusen 
takk,Bjørg).
 Sjåførene Roar Hansen og Tønnes Bjerkr-
heim fraktet oss svært behagelig tur/retur Stockholm 
og kk oss alle trygt hjem . (Tusen takk Roar og 
Tønnes)
 Det er svært oppmuntrende at vi hadde med 
mange ”førstereisgutter” (og jenter) på vennelogetu-
ren. Jeg tror nok at det ikke er siste gangen vi ser 
disse på tur. Flere som jeg snakket med sa seg svært 
godt fornøyd med turen og opplegget til Stockholm.
 Til slutt gjenstår en stor og varm takk til ven-
nelogekomiteen med Knut Østbøll i førersetet. De 
ytet oss en service som mange proffe reiseselskaper 
aldri hadde kunnet vise maken til.
Forresten ble den nye lederen av vennelogekomi-
teen høytidelig utnevnt på ”Reidars plass”, nemlig 
påtroppende UM Bjørnar Søberg. Vi ønsker han og 
hans nye komite lykke til og håper at est mulig stil-
ler opp på komiteens arrangementer fremover mot 

 Vennelogemøtet i Sibbo i 2007.
  

tilbake til hotellet. Vi hadde guide om bord som 
prøve å holde oss i ånde med alt som ble passert, vi 
kk lunsj og inntok drikke til ”sjøpriser” om bord. 
Dette satte jo selvsagt fart på reiseselskapet som 
derfor ved ankomst kaien utenfor hotellet erobret 
en servering som sikkert hadde en ukeomsetning på 
ett par korte ettermiddagstimer. Nok en gang ble 
trekkspillene traktert og sangen runget til vi måtte 
trekke inn for å ”pynte” oss til hjemmebesøk. En del 
av oss var hjemme hos brr. i Birka , mens resten var 
samlet på en brors restaurant i byen. 

Undertegnede var hos br.Claes Törnblom og hans 
hulde viv, Sonja. Da vi ankom leiligheten ute i 
Solna var overraskelsen stor da den 93 år gamle 
br.Ture Sandell ventet oss. Vi spiste god mat (bl.a. 
Sonjas ”gubbröra”), drakk og koste oss til sent på 
kveld før turen gikk tilbake til hotell Ariadne.
Dagen etter den 16.mai ble frokost fortært , 
bagasjen pakket og turen gikk så hjemover til        


