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Høsten kan være så vakker.Bildet er tatt av en ukjent,men kanskje noen har sett noe lignende en vakker høstdag                                    
med gule løvtrær i lav høstsol. 

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

                                                        Årgang 12   nr. 3 2004

    Støttestenen                  
          Informasjonsorgan  for loge nr. 67 Castrum



    MØT SÅ OFTE DU KAN

Overmesters
      hjørne:

Kjære bror.

I år som ”skoleelev” har jeg hatt 
en kjempelang ferie, fra juni-august. Jeg 
er derfor glad for at vi nå har kommet 
i gang med et nytt logeår. Det er i høst 
mange interessante møter, med foredrag og 
gradspaseringer, som jeg håper og tror at du 
vil være tilstede på. Som dere vet, har vi når 
dette kommer dere i hende, gjennomført ere 
møter. Hva er så gjort i dette halvåret som vi 
har bak oss? Jeg har nå muligheten til å si litt 
om ere saker som er positive og veldig bra:   

- At vi kk tatt i bruk data, og bruker 
dette bevisst i vår loge. Det gjør at vi vil spare 
penger i framtiden. (Det er blitt meg fortalt 
at over åtti av alle medlemmene kan treffes 
gjennom datateknologien, men vi må bare ikke 
glemme de som ikke har denne muligheten).

- at redaksjonsnemnda er godt i gang         
med ny matrikkel
- at driften i første halvår av 2004 gikk     
   med overskudd.
- at vennelogekomiteen er i rute og      

 steller i stand sosiale sammenkomster   
- at vi husker på hverandre under 

 sykdom og til åremålsdager 
- at vi har et stort frammøte både i loge  

 og leir .
- at foredragsnemnda har kommet så 

 godt i gang, og selv har bidratt  med tre 
 fremragende foredrag, gjør at vi gleder 
 oss til fortsettelsen.

  
Ja, det er mange ting i Loge Castrum som er 
bra. Jeg tør nesten si at på noen områder er vi 
best i landet. Hvordan jeg kan si det ? Vekst og 
sosialt samkvem, samt frammøtestatistikken  
både i leir og loge er stikkord. 

Har vi så en jobb i logen som vi kan bli inkere 
på? - ”Vi skal begrave de døde og besøke de 
syke”. Dette er påbud som jeg ønsker å skrive litt 
om. I loge Castrum har vi en nemnd som skal 
bedrive sykebesøk. Vi som sitter i denne nemnda 
ønsker sterkt at vi skal rekke over alle med et 
besøk, men slik blir det dessverre ikke. Vi vet ikke 
alltid hvem som er syke til en hver tid. Det er her 
brødrene har en solidarisk plikt, å tre støttende 
til og meddele til nemnd for sykebesøk dersom 
en bror er syk, en kan også selv gjøre et besøk 
Kanskje er det noen ganger slik at en bror er for 
syk til å ta i mot besøk, eller pga. andre ting ikke 
føler for dette, dette bør møtes med respekt. 
Det andre er at ”vi skal begrave de døde”. 
Slik som samfunnet har blitt i dag med mange 
travle hverdager, kan dette synes som årsak til at 
frammøtet ved begravelser har blitt dårligere? At 
frammøtet har sunket, er en påstand som jeg ikke 
har noe skriftlig belegg for å hevde. Det er kun 
tanker jeg har gjort meg. Når en bror dør, bør 
en Odd Fellow møte fram ved dennes begravelse, 
så sant som dette er mulig. Det er i stunder ved 
livets slutt at familien trenger all den støtte som 
vi kan gi, så derfor møt opp. Mange kvier seg for 
å ta kontakt når noen dør, vi føler hjelpeløshet 
og usikkerhet. Kjære bror, dette har vi faktisk 
forberedt oss på gjennom vårt logearbeid. Så ikke 
vær redd for å ta kontakt når noen har mistet sine 
nærmeste. Vi som er brødre vet at vi kan! 
Dette var mine hjertesukk, som jeg gjennom 
”Støttesteinen” ønsket å si litt om. Så til slutt 
ønsker jeg dere en trivelig høst både i privatlivet 
og i logesammenheng.

Med hilsen i
V. K. og S.
Ingvar Garmark
OM



   
   Den Edle Kjærlighets grad 
            den 29.9.04

              

               Morten Engebråten
                    Per Jullum
             Tom Arne Strandberg
                   Erik Nyborg
                Magne Bratberg

Åremål 
 Ola Melland  25.8.2004        95 år

 Ole Sørli         26.9.2004      75 år
 
 Oddmund Johnsen  21.9. 2004  70 år

 Odd Arne Meldalen  17.6.2004  60 år

 Per Myhre       15.8.2004 60 år

 Svein Sparby   11.10.2004    60 år

 Hans Jacob Jacobsen  21.6.2004 50 år

av vinden i furukronene. Inne i meg 
klinger det svakt av toner og jeg hører 
at det er Kjell som spiller Nocturne på 
orgelet.
Der og da er jeg i verdens mest 
fullkomne logesal med en opplevelse av 
sinnets ro og sjelens fred. Jeg har fred 
med meg selv, fred med min neste og 
fred med min Gud.
Hvorfor skriver jeg nå dette til dere, 
kjære brødre, her i Støttestenen ? Vel 
og bra at jeg har hatt en god opplevelse 
på hytta, men det er da ganske privat 
og kanskje egoistisk også. Mon det? Vi 
er jo alle oppmerksomme på at livets 
største oppgave nettopp er å nne sin 
egen sjels fred. 
Det er blitt min erfaring at det samme 
også kan gjelde i våre private 
”Logesaler”. Ideelt skal vi jo være Odd 
Fellows på heltid. Da kan det titt og ofte 
være greit og nødvendig å søke litt fred 
fra det spredte spill med livets terning.
Vår Ordens formål ,og vårt eget ønske,  
er at vi skal utvikle oss til å bli 
stadig bedre og mer menneskekjærlige 
medmennesker. Vitsen med en lukket 
Orden som vår er at dette arbeidet 
skal foregå med vennlighet, varme og 
ikke minst verdighet. Det er rotekte, 
slitesterk kvalitet som søkes og som vi 
så kan gå ut i samfunnet med som gangs 
mennesker og gi videre til andre. Å 
by andre å drikke av koppen vår til 
stadighet uten å få påfyll medfører at 
den til slutt går tom. Det er ingen tjent 
med. Da må vi selv sørge for  å få 
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Sjelens fred
Det er sen kveld. Jeg sitter på stokkbenken 
ved hytta på Finnskogen. Over meg er den 
dypblå himmelhvelvingen med myriader 
av funklende stjerner. Under meg et 
vakkert teppe av mose og lyng. Rundt meg 
ranke furustammer som søyler i et tempel. 
Stillheten, den velsignede stillheten, 
forsterkes av det nærmest uhørlige suset 

    Støttestenen gratulerer



 

Loge 22 Thomas Wildey har ett logeorgan 
som heter TW-nytt. Derfra gjengir jeg en 
tale daværende Stor Sire Erik Evjen (Stor 
Sire 1982 – 1986) holdt. Dette stod å lese i 
TW-nytt i mars 1986.
Jeg synes det han tar opp i sin tale er like 
viktig og aktuelt 18 år etter.
Hans tale dreier seg om fremmøte i logene.

PS. Eks.Stor Sire Erik Evjen døde 
3.des.2003  91 år gammel.

Hans tale:

OM FREMMØTE I LOGER.  

            Et problem, som mange 
Ordens - loger har å kjempe med, er at 
fremmøteprosenten er for lav. Dette gjelder 
ikke alle, - vi har loger som kan vise til 
nesten 100%. Men dette er for det meste 
nye loger som har gjennomsnittlig yngre 
brødre i sine rekker, de har ennu ikke 
fått alle de eldre brødre som har vanskelig 
for å møte p.g.a.sykdom eller andre ting 
som følger med høy alder. De loger som 
jeg snakker om nu, er der hvor prosenten 
ligger under 50, - ja endog ned til 30%. Og 
her trengs det å gjøre noe.

 Dette problemet har Ordenen alltid 
slitt med. Jeg har dog følelsen av at dette 
svinger sterkt.Det går i bølgegang.
Jeg føler meg sikker på at alle medlemmer 
er opptatt av dette spørsmål, det ser jeg 
bl.a. av innleggene i de lokale logeblader. 
Jeg er sikker på at alle OM og HP og 
deres EM (EM = embedsmenn. Red.anm.) 
studerer dette spørsmål nøye, forsøker 
å planlegge kampanjer for å rette på 
forholdene når man føler seg på bunnen 
av en bølgedal.
  I Storlogen har vi stadig 
spørsmålet under observasjon. Det er lite 
vi kan gjøre, annet enn å tilrettelegge 
de hjelpemidler Ordensenhetene har 
behov for, så som foredrag, utgivelse av 
brosjyrer, gi impulser i små artikler i O.F.-
bladet, svare på alle spørsmål  som daglig 
kommer til kanselliet osv. 
 Logene har nemdene for styrkelse 
og ekspansjon som hele tiden 
(forhåpentligvis) arbeider med saken.
Men uansett Storlogens arbeide, ligger 
det til hver enkelt Ordensenhet å nne 
grunnen til labert fremmøte.

 Jeg kan se 2 vesentlige årsaker som 
vi alltid kommer tilbake til:
 1.Er møtene givende nok til å   
 tilfredstille brødrenes søken?
 2,Er brødrene interesserte nok i sine 
 brødres ve og vel?

 Når det gjelder første spørsmål, 
det som gjelder selve logemøtene, så er 
det ikke innholdet i ritualene det er 
noe i veien med. De har virket fra 
historisk tid, og har bestått sin prøve, 
og de vil forhåpentligvis ikke noensinne 
bli forandret. De brødre som ikke har 
noen følelse for det budskapet som disse 
ritualer gir oss, vil forsvinne av seg selv, - 
disse brødre kan vi ikke gjøre noe for.

                Over:Eks.Stor Sire Erik Evjen



Men alle de andre da? Hvorfor svikter 
de? Svaret på dette tror jeg må bli 
at vi må begynne med logemøtene og 
fremførelsen av ritualene. Er 
embedsmennene gode nok, møter de vel 
forberedt til møtene, farer de over hele 
programmet med en ”harelabb” for å bli 
fortest mulig ferdig.
 Enhver for svare for seg selv. EM 
skal alltid ha for øye hva brødrene søker, 
nemlig fred i sjelen, ro i nervene, og 
følelsen av V.K. & S. som alltid skal herske 
i logen. Dette er store krav til EM, men det 
jo dette de har avlagt løfte på at brødrene 
skal få, slik som det blir gjentatt i logen 
aften etter aften. 
 Gjør vi alle nok? Vi har alle den 
samme plikt. Et gammelt ord er så 
betegnende her synes jeg: ” Man kan 
alltid lede sin hest til vanntroa, men man 
kan ikke tvinge den til å drikke.”
Ja , er ikke dette billedet godt? Det er 
altså ikke din sak å få hesten til å drikke, 
men du må gjøre alt du kan for å få den 
”tørst”.
 Således også med brødrene, du skal 
ikke bare anmode brødrene om å komme 
til logen, men du må simpelthen legge 
det til rette for dem at de blir ”tørste” 
etter å komme på møtene, for å få den 
støtte de trenger i sitt daglige liv. Og her 
må EM kjenne sin oppgave, forberede 
seg til fremførelsen av ritualene, passe 
på av spillene blir sikkert, vakkert og 
grundig fremført, at alle legger følelser i 
fremføringen, virker sikre og rolige, gi det 
inntrykk at hvert ord som sies er henvendt 
til hver enkelt bror som sitter i salen, ikke 
bare resipienten. CM`s oppgave i denne 
forbindelse er det vel ikke nødvendig 
å komme inn på her og nå. – Altså, 
embedsmennene gjør brødrene ”tørste” 
ved god fremførelse og planlegging.
  Det andre spørsmålet er om 
brødrene gjør sin plikt, og her mener 
jeg samtlige brødre. Er de tilstrekkelig 

interesserte, imøtekommende, hjelpsomme, 
åpne, velvillig innstilt til sine brødre. 
 Hvordan bir de tatt imot på møtene, 
er det (for meget) klikkvesen i logene, blir 
de spurt om de trenger hjelp til forståelse 
av ritualer for eks. , eller om de har 
private problemer, - kort sagt, - hvordan 
praktiseres vennskapet. 
 Dette spørsmål er så viktig at hver 
og en av oss må stille det til seg selv. Gjør 
du nok, - gjør jeg nok, gjør vi alle det vi 
makter for å gjøre våre brødre ”tørste”, 
slik at de føler logen som sitt vanningssted. 
 Dette var noen tanker jeg hadde lyst 
til å fremføre når jeg idag er hos dere.

      ___________________________
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fylt den igjen. Dette gjør vi best som Odd 
Fellows bl.a. ved å møte jevnlig og delta 
aktivt i logearbeidet. Da gir vi hverandre 
kjærlig påfyll i koppen, hvis vi selv holder 
den frem! Våre ritualer er her også egnet 
til påfyll. Det er en altruistisk livsholdning 
vi gjerne vil stå for, men vi må ikke 
glemme å ta vare på oss selv. Vi trenger 
pusterom, få påfyll i koppen. Når vi på 
denne måten søker vårt eget, vår egen 
velferd, så er det ikke egoisme. Tvert om, 
det er helt nødvendig hvis vi skal lykkes 
med det vi ønsker å få til. Vår Ordens 
lære hjelper oss også til å skjelne bedre 
mellom det som synes å ha verdi og det 
som virkelig har verdi. Da tømmes ikke 
koppen i utrengsmål.
La dette få være en aldrende brors 
funderinger over noe av vår ordens lære. 
Dere mine kjære brødre nner gjerne også 
noe annet å fundere over. Del det gjerne 
med oss andre her i ”Støttestenen”. 

   Br. Haakon Hansen



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 

Logeantrekk nner du hos

  VI TAKKER ALLE VÅRE STØTTEANNONSØRER!



           

VENNELOGEKOMITEEN   BIRKA-2005

Inviterer brødre og venner av Loge 67 Castrum
m/”følge” til

                        VILTGRYTE
             m/ris, salat, loff og smør.
 
I FESTNINGSGATEN 1 lørdag 6. Nov. kl. 19.00 
(Baren åpner kl. 18.00)

Fritt antrekk
PRIS KR. 150.- PR. PERSON  inkl. viltgryte og ett glass vin/øl, 
drikke ellers bekostes av den enkelte.
Uten tillegg i pris serveres kaffe med tilbehør.

UTLODNING (ta med lommebok!)

Underholdning v/ Storebror og Lillebror

Påmelding til: Arnt Kristian Haug  tlf. 628 12098
    Roar Hansen             tlf. 628 16165
    Påmeldingsfrist søndag 31.10.04

VELKOMMEN   



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

 

     Høst ,  før kong vinter 

    Jeg har ingen lovsang
     blir kun en liten stund
     og lytter til de andre
     før livet tar en blund
     hvert lite sukk  som faller
     til bakken som er blad
      jeg pynter litt og maler det
     så blir du kanskje glad
    
     jeg er den stille tiden
     de kaller meg for høst
     og jeg har bare farvene
     å synge til din trøst
     når kvite rimen legger seg
     jeg synger ikke mer
     da kommer kanskje kongen
     du ser ham når det sner
 
   ukjent forfatter

 


