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    Støttestenen                  

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

Foto : Jan Bøhnsdalen
The Odd Fellows Wildey Monument ble reist i 1865 like i nærheten av Seven Stars Tavern der 
American Odd Fellowship ble startet i 1819. Monumentet er bygget i granitt og er ca. 16 meter høyt.Se 
side 7 for ere bilder.



    MØT SÅ OFTE DU KAN

Overmester
   har ordet

 
Kongsvinger 8. mai 2006.

KOM MAI DU SKJØNNE, MILDE..........

Kjære brødre.

Det mest gledelige i den siste perioden har vært 
innvielse av to nye brødre. Det er hyggelig for oss 
alle å se nye brødre, som etter hvert kan være med 
på å gi nye impulser til oss og vårt arbeide. 
Kjære brødre ta godt i mot våre nye brødre, støtt 
dem, snakk med dem og la dem føle seg  velkom-
men hos oss. 
Embedskollegiet er straks halvferdig med sin valg-
periode. Et spørsmål som det er naturlig å stille;  
har kollegiet nådd de mål de hadde satt seg for 
perioden?
Jeg vil svare et ubetinget ja på dette, og vise til 
tidligere lederinnlegg hvor det som er iverksatt og 
utført, er kommentert.
Det er slik at man blir aldri helt ferdig med å forbe-
dre rutiner, og gjøre de så funksjonelle som mulig 
på alle plan. 
I og med at vår nye lov for loger er på plass, og at 
storlogen nå har utarbeidet en mal på hvordan hand-
lingsplanene skal se ut, vil jeg utnevne et utvalg 
som skal gå igjennom vår handlingsplan, legge den 
om til den nye malen, og parallelt med dette skal 
de se på behovet for en eventuell revidering av vår 
særlov.
Dere vil snart få utlevert konvolutten med kontin-
gentkrav for 2. halvår sammen med vårt nye termin-
kort for høsten 2006 og våren 2007. I den konvolut-
ten vil det også ligge et spørreskjema.
Jeg har utarbeidet et spørreskjema ( som i hovedsak 
gjelder våre logemøter og ettermøter ), som også de 
øvrige embedsmenn har fått sett igjennom, og gitt 
anledning til å kommentere.
Jeg håper virkelig dere tar dere tid til å svare på de 
spørsmålene som er stilt, da dette vil være til god 
hjelp i vårt arbeide videre.

Redaktøren ble fristet til å komme med hele teksten i 
den otte maisangen som OM startet sin leder med::
(Rens røsten og syng!)

Kom mai du skjønne milde, gjør skogen atter grønn,
og la ved bekk og kilde, olen blomstre skjønn.
Hvor ville jeg dog gjerne, at jeg igjen deg så.
Akk - kjære mai hvor gjerne gadd jeg i marken gå.

Om vin’tern kan man have så mangt et tidsfordriv,
man kan i snøen trave, åja, et lystig liv.
Men når seg lerker svinge, mot sky med liig slag
på engen om å springe, det er en annen sak.

Kom derfor mai du milde, gjør skogen atter grønn,
og la ved bekk og kilde, olen blomstre skjønn.
Hvor ville jeg dog gjerne, at jeg igjen deg så.
Akk - kjære mai hvor gjerne gadd jeg i marken gå.

Takk til dere alle for et meget godt fremmøte i 
vårterminen, og en stor takk for at dere alltid har 
med dere godt humør. Dette gjør at det bestandig er 
VELDIG KOSELIG  I VÅR LOGE.
Jeg vil få ønske dere alle og deres familier en riktig 
GOD SOMMER.

VI SEES ONSDAG DEN 30 AUGUST KLOKKEN 
1900, IKKE SANT ?

Med vennlig hilsen i V.K.og S

Knut Østbøll 
Overmester



             De tre loger 
nr.67 Castrum , nr. 49 Ad Astra, 
nr. 122 Gyldenborg 
kk sine logoer i gave av Håkon Hansen.  
Br. Håkon kom til Castrum fra Olaf Hallan 
i Drammen, noe som vi brødre i Castrum 
både er glade for og som vi har hatt stor 
glede av. Foruten sin store erfaring etter 
godt over 40 år i OddFellowOrdnen, er br. 
Håkon en bidragsyter på alle områder. Det 
som synes best utad er hans kunstneriske 
egenskaper.

Ved Festlogen 1.mars med alle de tre loger 
tilstede ble logoene, som henger i lobbyen, 
avduket og br. Håkon kk sin meget fortjente 
takk av styreleder Per Steinar Glader i Fest-
ningsgt.1. Br. Per Steinar overrakte ett vak-
kert fat fra Magnor til br. Håkon som takk for 
den formidable gaven. 
Som ett apropos kan nevnes at logesalen tid-
ligere har fått sin forskjønning ved hjelp av 
br. Håkons kunstneriske evner.
Som den inderlige Odd Fellow har også 
Håkon bidratt med reisebrev og andre tekster 
i vårt logeorgan Støttestenen.
Vi er glade og stolte for å være dine brødre 
Håkon.

     Br.Håkon med seglene i bakgrunnen                        

Besøk fra nr. 59 Hermann Anker
Onsdag den 22.3. hadde vi gleden av å ha 12 brødre 
fra Hermann Anker på Hamar med OM Tore Høge-
teveit i spissen på besøk i Castrum. Vi avviklet et 
arbeidsmøte og gledelig nok hadde 63 av våre egne 
brødre funnet veien til Festningsgata denne kvelden.  
Altså kunne OM Knut Østbøll nok en gang skue 
utover en fulllsatt logesal. Det er alltid hyggelig å få 
besøk av brødre fra andre loger og særdeles hyggelig 
er det når en hver gang treffer gamle kjente. En av 
Hamarbrødrene er Eks DDSS Kåre Bækkelien som 
har besøkt oss utallig ganger. 
Bildet under er et arkivbilde av bror Kåre i samtale 
med br. Ole Sørlie fra et tidligere besøk hos oss.

Han er alltid med når vi får besøk og det setter vi 
umåtelig stor pris på. 
På møtet  kk vi en overraskende og hyggelig hilsen 
fra Birka hvor en av Hamarbrødrene hadde vært på 
besøk.(Verden er ikke stor)
I mai måned 2007 er det vår tur til å besøke Her-
mann Anker. 
Bildet under er brødrene ”VIC” altså Gunnar Pet-
tersen og hans ”klesbutikkkollega” fra Hamar som 
er medlem i Hermann Anker. Her er det nok noe 
alvorlig som blir diskutert. (Er det en kleskolleksjon 
det er noe galt med eller hva?)

Til venstre er emblemet 
til loge 59 Hermann Anker



                   Åremål:
Arne Rynning Hansen  18/4- 87 år
Sverre Østbøll                10/5  86 år 
Ole Andreas Moss          20/5  75 år
Asbjørn Bergerseter      14/5  60 år 
Roar Grønhella              12/5  60 år
Tom Kristiansen              9/4   50 år 

    Troskapsgraden den 26/4-2006

           Støttestenen gratulerer

 Kai Anton Mykkestue
 Odd Steinar Nes
   
    DGL-graden i Leir nr. 1 Norge
         den 6/4-2006
               Yngvar Mykkestue

En sann Rebekka. 

Under lesning og under forberedelser til et 
foredrag, kom jeg over følgende, og som jeg 
har lyst til å dele med dere og knytte noen 
kommentarer til. Spørsmålet var altså: ”En 
sann Rebekka”
”En som tror på prinsippene for en Rebekka 
søster i Odd Fellow. En som er  stolt av 
det vennskap hun har fått. En som arbeider 
for Ordenens beste, uten tanke på personlig 
vinning. En som  sier: ” Jeg er alltid klar 
til å strekke ut en hjelpende hånd til de som 
trenger den.  En som vil praktisere utenfor 
Logen det som hun lærer i Logen. Vandre og 
handle på en slik måte at verden utenfor kan 
se at ingen, unntagen den beste, kan bestå 
”brorskaps” prøvene. Være oppriktig mot seg 
selv og mot sine Søstre og Brødre.
Hun kan bære et merke på kjolen, en gli-
trende ring på ngeren.
Men, hvis hun ikke er oppriktig i hjertet betyr 
dette ingen ting.
Lev derfor alltid opp til Den Gyldne Regel 
og gjør det beste du kan. Da kan du oppriktig 
fortelle verden at du er stolt over  å være en 
Rebekka søster.”
(Earl G. Whipple, Past High Priest of the 
Grand Encampment of California). 
Som Odd Fellow bror blir jeg ganske ydmyk 
når jeg  leser dette. For  det mangler så mye 
i hverdagen på at jeg kan si: Ja, slik er jeg. 
Men ønsket om å være en slik sann Odd 
Fellow, det er, tror jeg, noe vi arbeider på oss 
selv, hver dag.
Det skorter nok ikke på vilje, men det er også 
lett å nne en unnskyldning.
Vi prioriterer som oftest slik som det passer 
best for oss.
Som Orden betraktet hører vi med blant de 
store i Norge i dag. Den er livskraftig, og  den 
deltar i samfunnet på mange nyttige måter. 
OFTE SKJER DET I STILLHET.
Og vi skal fortsette med å gi vår støtte der 
dette trengs.
Da jeg leste stykket som jeg har gjengitt 

ovenfor,, ble jeg minnet om et ord fra Den 
Gamle Boken. Der nner du i  Ordspråkene 
17. kapittel og det 17. vers følgende:
”En sann venn viser alltid kjærlighet og er en 
bror (søster) som er født med tanke på tider 
med trengsel.”
Vi lærer gjennom våre seremonier og ritualer 
at vi skal utøve  kjærlighet til hverandre og 
vår neste. Det er en viktig rolle det å kunne 
trøste og hjelpe de som måtte ha det vanske-
lig. Mitt  innlegg er derfor bare ment som en 
påminnelse til oss alle at vi også har et ansvar 
for våre egne kjære søstre og brødre, som 
kanskje ikke lenger har det så godt på grunn 
av sykdom, alderdom eller av andre  
årsaker. La oss omfavne dem med en hilsen  
i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet og la den 
gode tanke omsettes i fornyet omsorg for 
kjære og eldre brødre som ikke har anledning 
til  være med oss så mye lenger. Da kan 
også vi  selv bruke betegnelsen ”en sann Odd 
Fellow.” 
I V.K.S. Thomas Talhaug  

Ny i Logen
Etter noen år som «fersk» i logen, så har 
man fått noen tanker på hva dette er for noe. 
Jeg ble spurt av Gunnar Pettersen en gang 
på høsten i 2003 om jeg kunne tenke meg å 
være med i Odd Fellow. 



Jeg visste ikke så veldig mye om logen og 
dens arbeide, men etter et informasjonsmøte 
og besøk av to fra Odd Fellow, kk jeg den 
nødvendige informasjonen til å kunne være 
med, men som sagt så var det veldig mye 
som ikke ble fortalt.
Etter innvielsen og med en stolt følelse av at 
nå var man med i Odd Fellow, og med den 
mottagelsen vi alle kk, var dette virkelig litt 
av en opplevelse. Det var litt av en kveld, 
mange nye inntrykk, følelser, og ikke minst 
mange nye brødre – dette var stort. 
Jeg ble heldigvis tatt ut til å være med i 
Privatnemden med en gang. Det ble veldig 
mange ne kvelder på kjøkkenet, og for min 
del så kk jeg et veldig godt samarbeid med 
Oddvar. Det å lage maten sammen med han 
var veldig spennende, og dette gjorde at jeg 
gledet meg fra første møte til det neste 
Nå når man har vært med et par år, så er det 
for min del et par ting som jeg håper ikke det 
blir gjort forandringer på og det er følgende:
Den roen og verdigheten som vi har i 2. etg. 
er helt utrolig, og at vi fortsatt holder på de 
«ritualer» i samme form som vi gjør i dag. 
Når vi er i 2. etg. kan vi virkelig slappe av, 
tenke og ikke minst få nyttig informasjon 
som vi kan bruke senere.
Min hverdag består av mye stress, mas og 
hele tiden at vi skal kunne gjøre mest mulig 
på minst mulig tid. Det er mange av oss som 
har det slik i en eller annen form, og det å 
kunne «glemme» telefoner m.m og virkelig 
«tenke» på noe helt annet i Festningsgaten 1 
er rett og slett godt for kropp og sjel.
Og så er det den klassiske , «jeg arbeider så 
mye at jeg ikke har tid til dette» - men for 
min egen del så er det å kunne komme på 
møtene, og legge fra seg alle andre tanker 
og få «roen», nye impulser, som faktisk gjør 
at de andre dagene kan gå litt lettere – så 
her må man prioritere litt tid til Odd Fellow, 
og faktisk få tilbake litt overskudd til andre 
ting.

Jeg håper det blir mange ne og interessante 
møter fremover, og jeg ser frem til at vi alle 
fortsatt kan møtes i vennskap, kjærlighet og 
sannhet i Festningsgaten 1.
Med vennlig hilsen i 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Bror Tom Strandberg

ÅRETS  LOPPEMARKED I 
FESTNINGSGT. 1 UNDER 

”LIV I LEIREN”

Lørdag 17. juni kl. 11.00 – kl. .17.00, 
og søndag 18. juni kl. 12.00 -kl. 17.00.                  
Salg av kaffe og vaer.    
Innlevering av ”lopper” 7. og 8. juni 
kl. 17.00 – kl. 19.00.

Ta med venner og familie på en 
artig handel.
                  Velkommen !
                 Obs: Vi er ikke ”GIR”.

 

Som en ser var det litt av hvert ifjor.



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!

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.



Hvor ligger Wildey monumentet?
Etter en rundtur i USA blant annet til Florida og øst-
kysten av Maryland gikk turen til Baltimore. Her var vi 
sammen med et vennepar som på forhånd hadde innhen-
tet opplysninger om Wildey monumentet.
Turen til monumentet var ikke noe å vente på, så vi reiste 
til en liten park på Broadway Avenue hvor det lå.

 The Odd Fellows Wildey Monument ble reist i 1865 
like i nærheten av Seven Stars Tavern der American Odd 
Fellowship ble startet i 1819. Monumentet er bygget i 
granitt og er ca. 16 meter høyt. På toppen står ei enke 
med to foreldreløse barn, og under disse er det fem 
kjente symboler: De tre kjedeledd, øks, bunten av staver, 
hjertet og hånden og verdenskula i mørke.
.

Jan og Britt Bøhnsdalen foran monumentet hvor                                     
Thomas Wildeys fødselsdato og dødsdato er preget 
inn i statuens fot.

På bildet over vises 2 av totalt 4 store ”skjold”. Til 
venstre står det at Monumentet er reist av I.O.O.F. 

Det er utrolig å se det høye monumentet rager 
over tretoppene i en ganske liten park mellom 
to veier.  

Inskripsjon helt nede på monumentet.

Hvis du forstørrer bildet over vil du se mye kjent 
i det. Dette er ett av de 4 ”skjold”Du kan nne mye 
stoff om monumentet på internett:
http://community-2.webtv.net/psjmitchell/WildeyMonument/



 Ansvarlig redaktør :Overmester Knut Østbøll
 Redaksjonsnemd :  Kjell Bakken  Jan Bøhnsdalen ,Stein Ove Roaldkvam, Arnt Kristian Haug, 
Tom Strandberg, Arvid Solberg.
Redaksjonsnemden ønsker gjerne stoff til ”Støttestenen” helst på E-mailadresse: 
arv-solb@online.no.  

Inviterer brødre og venner av  
loge 67 castrum m/”følge” til  

vennelogefest 

V E N N E L O G E K O M I T E E N  

Roar Hansen 

Tlf. 628 16165 

Mob. 916 59 736 

Tønnes Bjerkrheim 

Tlf. 628 13541 

Mob. 480 05 190 

Grillmat 
Okse, svin & lam Festningsgaten 1, lørdag 10. juni 

(Baren åpner kl. 18:00) 
 
Fritt antrekk 
 
Pris pr. person kr. 150,- 
 
Til Grillmaten serveres ett  
glass vin/øl eller mineralvann. 

(Husk lommebok!) 

 

Påmelding til 

Påmeldingsfrist: 
3/6-2006 


