
                               Foreldreløse barn i San Vicente venter på vår hjelp.

Innsamlingsresultat pr. 17.9.2003  kr. 3 892 000,-   Målet er kr. 6 000 000,-

Innhold:  s.2: Stor-rep. Reidar Birkeland er død. s 3. OM har ordet s.5 Nye embedsmenn 2003 
-2005 og Støttestenen på nett. s.6 SOS Barnebyer  og Arvikabrødre på besøk s.7.Privatnemda har 

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

                                                        Årgang 11   nr. 3 2003

    Støttestenen                  

ordet s.8 Til ttertanke 

                                           (Bildet er hentet fra hjemmesiden til SOSBarnebyer)

                                                            Logen trenger deg som bøssebærer!

          Informasjonsorgan  for loge nr. 67 Castrum

                                                    Barneaksjonen 2003



Vår Fungerende Storrepresentant Arne Reidar Birkeland 

døde 21/7-2003. Vel en uke før han fylte 69 år, ble han 

rammet av et stort hjerteinfarkt som medførte operasjon 

og etterfølgende intensivbehandling. Dette var en tung tid 

for både familien og brødrene i Castrum, og situasjonen 

så ikke lys ut. Br. Reidar var en sterk og optimistisk 

person, og med Bjørg ved sykesengen hele tiden, klarte 

han seg gjennom den første tiden etter operasjonen. Det 

så lysere ut og han ble overført til sykehuset i Elverum, da 

han fortsatt trengte intensiv oppfølging og dialysebehand-

ling. Hans sterke vilje til å rehabiliteres var det ingenting i 

veien med, og han var i perioder ute av sengen.       Loge-

brødrene holdt seg hele tiden oppdatert på fremskrittene 

via Bjørg, og både familien og vi, begynte så smått å 

tro at dette kunne gå bra.  Men når optimismen var som 

sterkest, fi kk han et tilbakefall med lungeinfeksjon, som 

han ikke hadde motstandskraft til å motstå. 

            Br. Reidar ble tatt opp i loge Castrum i 

1976, og hadde vært medlem i 27 år ved sin død. I hele 

denne perioden var br. Reidar meget aktiv som logebror, 

og han tok på seg ansvarsfulle verv. Han var logens OM 

i perioden 1991-93, og var som sagt fungerende Stor-

representant. Leir nr.1 Norge hadde han også viktige verv, 

hvor han var Fører i to perioder og Yppersteprest. 

Han var også medlem av Storlogens domsutvalg. 
         Både privat og i loge-/leirsammenheng, var han 
en humørspreder som smittet over på hans omgivelser. 
Dette, sammen med store kunnskaper om Ordenen og 
logearbeidet, førte til at han var en meget god veileder for 
yngre logebrødre. 
        Selv om han hadde et utpreget godt humør, og gjerne 
spøkte når anledningen bød seg, tok han logearbeidet 
meget seriøst, noe hans innsats og oppoffring beviste. 

Fremføringen av ”Jul i gamle dagar” på julemøtene i 

logen og leiren, var blitt en tradisjon, og han var alltid 

forsanger til logesangen. Julemøtene blir ikke det samme 

som før. Både logen og leiren har mistet en ressursperson, 

og etterlater seg et stort savn. Våre tanker går til Bjørg 

og familien, som hadde planlagt lengre opphold med sin 

Reidar i nyoppusset hus på Vestlandet i sommertiden. 

Det går ikke alltid slik som vi planlegger, men selv om 

brødrene har et realistisk forhold til døden, kommer den 

alltid for tidlig. Embedsmenn og brødre i loge Castrum 
takker br. Reidar for hans aktive innsats for logen gjen-
nom 27 år. 
Fred over bror Reidars minne 
Ragnar Bjertnes 
Fung.Eks OM

 Bror Storrep.Arne Ridar Birkeland 
  Født 20.5.1934  Død 21.7.2003

Åremålsdager:

Ola Melland den 25.8.2003 94 år 
Hans Otto Arnesen den 13.7.2003 70 år
Reidar Hveberg 1.6.2003  60 år
Bjørn M.Håkenstuen den 20.8.2003  60 år

Den Høye Sannhets Grad den 17/9-2003 
Roar Hansen
Oddvar Høgberg
Per Ivar Kjensmo 
Per Steinar Glader 
Hans Christian Oustad

DKP-graden i Leir nr.1 Norge
Bjørnar Søberg



Kjære bror.
Mange takk brødre for den tillit som er vist meg 
og det valgte kollegiet. Det er med skrekkblandet 
fryd vi har tatt over arven fra alle dem som har 
gått foran oss. Det er  et oppriktig ønske fra oss 
alle, både de valgte og utnevnte embetsmenn, at 
vi skal bringe  Loge Castrum videre på den veien 
som er staket ut for oss. Det er min oppgave å 
passe på at dette skjer.

 Det er mange som har hoppet etter Wir-
kola. men det er få, om  noen, som har klart å 
kopiere ham.  Vi må heller ikke prøve på dette, da 
vil vi sikkert feile. Vi må heller prøve å fi nne vår 
egen stil,  slik vil vi kunne fi nne fram det beste i 
oss. Det er mange  brødre som har stor erfaring 
og  som jeg  kommer til å spørre til råds.  Det 
er  balansegangen, mellom det som var og det som 
kommer, som vil bli den store utfordringen. Den 
utviklingen som vi alle kan se tilbake på i de 
siste tjue årene i samfunnet vil gjøre logearbeidet 
mer og mer krevende for oss alle. For å møte 
morgendagen nytter det ikke bare å se bakover og 
styre ukritisk framover.

Mitt ønske er at vi skal hente ut den kom-
petansen som logen besitter, derfor ønsker jeg å 
invitere alle eks. overmestrene til et møte i løpet 
av høsten. Dette Eks. OM. forumet ønsker jeg å 
bruke som et høringsorgan og en kilde  hvorfra 
jeg kan både kan hente ideer og få mine kor-
rigeringer.  Spesielt heldige er vi her i Castrum 
som har bror Johnny i den posisjonen som han 
er. 

Noen markerer seg mer enn andre i logen, 
Storrepr. Reidar Birkeland gjorde det. Det vil bli 
et stort savn etter ham både i det daglige og ikke 
minst på våre julemøter. Vi vet alle at livet går 
videre, og vår nye Storrepr. Kaare Henry Skaare 
kommer sikkert til å sette sitt preg på  arbeidet 
etter hvert. Jeg ønsker han hjertelig velkommen 
til kollegiemøtene. 

Når dette skrives har Castrum  gjennom-
gått en helg i Distrikt 1 med gradloger. Vi var i 
ilden på lørdag med tredje grad, loge Romerike 
hadde innvielse, mens Loge Viken hadde første 
og andre grad på søndag. Det var  bare Loge 
Castrum og deler av Romerike som stilte med sitt 
nye kollegie. Vi er fornøyd med det vi presterte. 
Samtidig  lærte vi mye, noe som siden vil komme 
logen til gode.

Men brødre skal en loge vokse, må den 
stadig få nye medlemmer. Kan vi bli mer aktive 
i våre omgangskretser? Kanskje kjenner vi noen 
som skulle passe i vår loge? Det å være fadder  er 
en stor oppgave, ikke bare den som søker opptak, 
men også for en selv.  Noe av jobben vår fram-
over vil også være å få brødre, som vi sjelden ser 
på møtene, til å komme tilbake til møtene. Kan-
skje vi sammen kan fi nne løsninger på hvorfor så 
mange sjelden møter.

En stor oppgave for oss i høst er innsam-
lings aksjonen for SOS barnebyer. La oss gjøre 
denne saken til en trivelig oppgave for logen og 
for oss selv. Vi kjenner alle igjen pålegget om å 
hjelpe de trengende.  

Jeg håper og ønsker at vi alle skal fi nne 
oss til rette i vår loge, delta på våre møter og 
støtte hverandre videre framover med vår egen 
utvikling både som mennesker og brødre.

Med hilsen i V.K. og S.

Ingvar Garmark
OM    

    MØT SÅ OFTE DU KAN



Br. OM  Timo Wilenius og vår egen 
   br.OM Ingvar ved EI i Sibbo i 2003
ved EI i Sibbo 2003Castrumbrødre deltok ved EI i 

loge 10 Sibbesborg
Mandag den 8.9. satte 4 brødre kursen østover 
til våre brødre i Sibbo.Med en trygg transportør i 
Eks.OMPer Myhres bil tok vi ferge fra Stockholm 
om kvelden. Om bord ble det ett gledlig gjensyn 
med brr. Claes og Åke Törnblom samt Ynge 
Ekström.Sammen ankom vi Helsingfors i nydelig 
vær, ikke en sky på himmelen og fl ott temperatur
Vi fra Castrum innstallerte oss på hotell  i Helsing-
fors, br.OM  Ingvar Garmark, brr.Eks.OM. Ole Sørli, 
Per Myhre og br.CM Arvid Solberg. Vi ble bedt på en 
matbit hjemme hos br.Bjarne og hans kone Maggi før 
vi skulle reise i logen. Som vanlig var paien, kaffen 
og forfriskninger  gode for både kropp og sjel.
Senere på kvelden overvar vi en for oss litt annerle-
des , men fi n sermoni i logen hvor br.Timo Serenius 
,ny OM, ble installert sammen med sitt kollegium og 
de nye utnevnte embedsmenn.
På ettermøtet var forbrødringen som vanlig upåklage-
lig. Blant gjestene brødre var også en amerikansk 
OddFellowbror.  Br .OM Ingvar holdt en fi n og varm 
tale ved taffelet på vegne av oss gjestende brødre fra 
Norge og Sverige.
Som vanlig avsluttet møtet ved måltidets slutt og 
vi dro tilbake til Helsningfors. Den påfølgende dag 
reiste vi igjen til Sibbo hvor vi var invitert på fabrikk-
besøk av en bror i nr.10 Sibbesborg. Det ble en 
interessant opplevelse på en tobakksfabrikk hvor vi 
fi kk se produksjon fra A-Å. 
Det hører med at vi før fabrikkbesøket var invitert 
på forfriskning hemme hos br. Fungerende Eks.OM 
Rolf Björkell.
Om ettermiddagen satt vi kursen vestover med ferge 
til Stocholm og ankom Kongsvinger 11.9. på etter-
middagen. Nok en fl ott tur til våre brødre i øst var 
brakt til sin ende. 

 

I vakker morgensol seilte vi inn i Helsingfors havn 
9.9.2003

Br.Eks.OM. Per Myhre sammen med den besøkende 
amerikanske bror.

Br.Eks.Ole Sørli ved brodermåltidet



CM      Arvid Solberg
Kap       Hans Jacob Jacobsen
Insp.            Tor Steinar Nygård
IV                Rolf Øverby
YV.              Kjell Gylterud
Org.       Kjell Bakken
Arkivar        Svein Erik Negård  
OMHA         Henning Fredriksen
OMVA        Øyvind Ruud
UMHA        Jan Oddbjørn Fosseidengen
UMVA          Thore Hermansson
CMHA        Arnt Kristian Haug
CMVA        Tønnes Bjerkreim

      Skattmester
           Rolf Brun

         Sekretær
          Kjell Korvald

          Undermester
            Knut Østbøll

             Kasserer
              Bernt Blåka  

  Overmester
    Ingvar Garmark

EksOM Ragnar Bjertnes

Loge Castrums valgte embedsmenn i                
 perioden 2003 -2005

Utnevnte embedsmenn i perioden 2003 - 2005

Logens Storrep. for perioden 2003 - 
2007 er valgt Kaare Henry Skåre.  

(Bildet vil av tekniske årsaker komme i støttestenen ved 
en annen anledning.)

E-mail adresser til brødre i 
Loge Nr 67 Castrum

E-mail er en rask måte å holde kontakt 
med brødre på. Derfor publiserer vi her en 
liste med email-adresser til brødre i Castrum. 
Vi publiserer ikke adresser uten brødrenes 
tillatelse. Vi har også en liste for utsendelse av 
nyheter, tips o.l. Vil du være med på listene? 
Endringer i listene? Send meg en mail og gi 
tydelig beskjed om:
Vil/vil ikke være med på denne websiden.
Vil/vil ikke være med på utsendelselisten.

kjell.bakken@sensewave.com 

E-mailadresser
Navn E-mail

Kjell Bakken 
kjell.bakken@sensewave.com

Fred Menzel 
fre-me@online.no

Arvid Solberg 
arv-solb@online.no

Kjære brødre

Støttestenen vil heretter bli distribuert i 
farger på nettet. Brødre som fortsatt ønsker 
Støttestenen i vanlig papirutgave vil selvsagt 
få det, men det blir kun i sort/hvitt. På nettet 
vil du få den tidligere og i farger. Brødre 
som laster den ned fra nettet eller ønsker den 
tilsendt pr. E-post, bees gi Kjell Bakken eller 
Arvid Solberg beskjed på E-mail.
Vi håper at Støttestenen fortsatt vil bli en 
fl ittig lest logeavis og vi oppfordrer brødrene 
til å sende inn innlegg og bilder.

Arvid Solberg
Redaktør



Barneaksjonen 2003

Som aksjonsleder for barneaksjonsgruppen i 
Kongsvinger ønsker jeg gjennom ”Støttestenen” 
å komme med en del opplysninger, samt noen 
”hjertesukk”.
De fl este vet nå at Odd Fellow Ordenen har inngått 
samarbeid med SOS-barnebyer for å bygge en SOS-
barneby i EL Salvador. Samarbeidet er todelt.
Det ene er en Odd Fellow landssak hvor Rebecca 
–og Odd Fellowloger skal samle inn totalt 6 mill. 
kroner på landsbasis.
Det andre, og det er her barneaksjonsgruppene 
kommer inn, er ”Barneaksjonen 2003”.
Aksjonen skal foregå fra 15.- 22.november (uke 47), 
og en har som mål totalt å samle inn 14 mill. kroner 
ved hjelp av 15.000 bøssebærere. Det vil si i snitt 
1.200 kroner pr bøsse.
For å oppnå dette skal logene i Kongsvinger innen 
10.november skaffe 133 bøssebærere fordelt etter 
antall medlemmer, og det vil si:
· Ad Astra 51
· Gyldenborg 29
· Castrum 53
Pr 17. september hadde loge Castrum skaffet 34 
bøssebærere.
For å klare og gjennomføre aksjonen er det opprettet 
en aksjonsgruppe her i Kongsvinger bestående 
av Rebecca-søstere, logebrødre og medlemmer fra 
SOS-barnebyer frivilliges organisasjon her i 
området. Aksjonsgruppen består av 5 grupper med 3 
til 4 medlemmer i hver, og med følgende ledere:

              STLL OPP SOM BØSSEBÆRER !
                      HUSK PÅ BUDORDET:

            ”Å OPPDRA DE FORELDELØSE”

HER HAR VI EN MULIGHET TIL Å FØLGE OPP.

 

         Landssaken 2003 · Bøsebærere Sissel G Strømstad loge 49 Ad Astra
· Innsamling Åge Aasvangen loge 122 Gyldenborg
· Materiell Hans Otto Arnesen loge 67 Castrum
· Økonomi Bjørn Sørlien loge 122 Gyldenborg
· Presse/informasjon Anne Lise Lillehagen frivillige
Det synes å være noe tungt å skaffe de nødvendige 
bøssebærere, men dette må vi klare.
Husk, et av Odd Fellow Ordenens budord er: ”å 
oppdra de foreldreløse”, og det er derfor Ordenen 
oppfordrer oss på det sterkeste å stille opp for denne 
aksjonen.
Det er mange måter å samle inn pengene på. En kan 
gå fra dør til dør, ta bøssene med på jobben, ta dem 
med på arrangementer, stå utenfor forretningssentra 
osv.
Det siste er det eget opplegg for.
Så mitt hjertesukk og bønn til hver og en av dere, 
som god Odd Fellows, vær så snill å still opp. 

Med hilsen og tillykkeønskninger i V. K. og S.

Jon E Andreassen
Aksjonsleder

SOS-barnebyen i San Vicente blir den femte 
barnebyen i El Salvador. Her vil 120 barn 
få et nytt hjem. Den nye SOS-barnebyen vil 
bestå av 12 familiehus, et gjestehus og en 
administrasjonsbygning. 

   Å VÆRE BØSSEBÆRER ER OGSÅ 
    Å OPPDRA DE FORELDELØSE



UM Knut Østbøll

NY ORGANISERING AV 
PRIVATNEMNDA I LOGE NR 
67 CASTRUM

På ettermøtet 17 september hvor jeg orien-
terte om den nye organiseringen av privat-
nemnda, var det et forholdsvis lite frem-
møte.  Jeg vil også derfor informere om 
ny organiseringen av privat nemnden via 
støttestenen.

På grunn av at vi har hatt liten tilgang av 
nye brødre i vår, fi kk vi det problemet at 
vi ikke har nok nye medlemmer til å fylle 
opp en ny privatnemnd. Vi sto da ovenfor 
valget mellom å ta inn brødre som hadde 
vært med tidligere, eller å spørre medlem-
mer av Seniorklubben om hjelp ( til for 
eksempel dekking av bord ).

Det kom imidlertid opp et nytt forslag som 
gikk ut på å spørre den gamle privatnemn-
den om de kunne tenke seg å fortsette et 
halvt år til frem til jul, og at vi deretter 
går over til en helt ny organisering.Den nye 
organiseringen vil da være at vi skifter bare 
halve privatnemnden hver gang ,og får på 
den måten en god kontinuitet i nemden. 

Med positiv støtte fra den avtroppende 
privatnemnden har vi nå fått dette til.
Vi håper å kunne rekruttere minst 3 nye med-
lemmer i høst, 
slik at de går inn i privatnemden fra januar 
2004.
For ikke å belaste privatnemnden med altfor 
mye av matlagingen, vil vi i høst noen ganger 
lave maten selv, og noen ganger kjøpe maten 
ferdig. Vi går inn for at gjennomsnittsprisen 
for måltidene vil ligge på et akseptabelt nivå.

Jeg håper jeg ser mange av mine brødre på 
ettermøtene utover høsten, og jeg kan love 
dere mye god mat, og mange hyggelige stun-
der ved bordet.

Høstens menyer ser slik ut:

Onsdag 15 oktober Røkt Sik med til-
behør

Onsdag 29 oktober Fårikål

Søndag  2 november Kaffe og kringle

Onsdag 12 november Rakfi sk med tilbe-
hør 
( Røkelaks for de som ikke liker rakfi sk )

Onsdag 26 november Pinnekjøtt med til-
behør

Onsdag 17 desember Tradisjonell jule-
middag

Med broderlig hilsen i V.K.og S

Knut Østbøll
Undermester

     



Vår farligste fi ende

Jeg er sterkere enn all verdens forente armèer!

Jeg har fordervet fl ere sjeler enn samtlige nasjoners krigere til 
sammen!

Jeg er mer drepende enn kulen,
og jeg har ødelagt fl ere hjem enn all verdens kanoner!

Jeg fanger mine ofre overalt og til enhver tid og i alle aldre!

Jeg alene kan hindre fremgangen av enhver plan og ethvert frem-
skritt!

Jeg bringer åndelig ruin, fornedrelse og død!

Jeg lurer overalt og alltid på mitt offer!

Jeg arbeider skjult og i det stille!

Jeg dreper kjærligheten!

Jeg har vært hos deg, men jeg kommer igjen!

Jeg er din værste, din ubarmhjertigste og aller farligste fi ende!

Jeg er likegyldigheten!

                      MØT SÅ OFTE DU KAN!

Redaksjonsnemd :  Kjell Bakken Webmaster, Jan Bøhnsdalen  Ass.Webmaster,
Stein Ove Roaldkvam, Arnt Christian Haug, Lars E. Rytterager, Arvid Solberg.
Redaksjonsnemden svært gjerne stoff til ”Støttestenen” på diskett i Wordformat eller helst på E-mail 
adresse: arv-solb@online.no.  Hvis noen av brødrene har stoff skrevet ned så mottar vi selvsagt dette på 
vanlig papirversjon. Vi tar gjerne imot bilder til bruk i ”Støttestenen”.


