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   Kongsvinger 1. oktober 2005.
Kjære brødre.
Først vil jeg si til dere alle ”TUSEN TAKK” for den 
tillit dere har vist meg, ved å velge meg til logens 
OM. 
Jeg er stolt og føler stor ydmykhet over at jeg har fått 
denne muligheten til å lede vår loge. 
Jeg vet jeg har fått med meg et ott kollegie, og vi 
skal ta vare på og bringe videre alle de gode rutiner 
som er innarbeidet i vår loge. 

Når dette skrives har vi allerede gjennomført 3 
møter. Det første var Embedsmanns installasjonen 
(EI) den 31 august hvor det var 14 gjester tilstede. 12 
av gjestene kom i fra våre venneloger 116 Birka og 
10 Sibbesborg. Det som er det otte med besøk fra 
våre venneloger, er at man ser helt tydelig hvor nært 
vennskapet er blitt i mellom logene, selv om det er 
”stor” geogrask avstand mellom oss.
Det skal bli spennende å se hvor mange vi blir med 
til Finland i pinsen 2007!

Vi hadde også et hyggelig besøk av OM (Eigil Jes-
persen) og UM fra Loge Albert Schweitzer. Det som 
var spesielt hyggelig for meg med dette besøket er 
at jeg er fadder for Eigil Jespersen. Han ble tatt 
opp i vår loge og har tatt alle logegrader hos oss. 
Jeg hadde også gleden av å være tilstede på hans 
installasjon som OM i mai. 

Når vi snakker om vennskap og besøk så var det 
svært hyggelig at 9 av bror Vidar Borge’s danske 
brødre fra Loge Sct Kjeld med OM i spissen kom, 
for å overvære gradspasseringen til ”Den høye Sann-
hets Grad” for bror Vidar.

Vi kan med dette si at vennskapet har stått i fokus på 
våre 2 første møter

Hva vil jeg som OM ta tak i og arbeide med frem-
over?
Som jeg sa på vår EI skal jeg følge opp det pålegg 

jeg og kollegiet har, i samarbeide med nevnd for 
logens styrkelse og ekspansjon. Dette pålegget er å se 
på hvorfor blir en del av våre 3 grads brødre borte fra 
logen etter at de har fått denne grad?
På vårt siste møte den 28. september ble den nye 
nevnd for styrkelse og ekspansjon valgt. 
Vårt første møte med kollegiet og nevnden er 18. 
oktober hvor vi starter opp med dette viktige arbei-
det.

Vi har også en annen stor sak som vi skal få orden 
på, det er logens arkiv. Jeg vil engasjere meg sterkt 
i dette, sammen med vår nye arkivar og sekretær. 
Grunnen til dette er å sikre vår historie og å lette 
arbeidet til nåværende og fremtidige kollegier.

Jeg vil også selvsagt følge opp at vi ajourfører og 
rullerer vår handlingsplan.

Jeg ser frem til det videre samarbeidet med dere alle 
og henstiller til dere om å møte så ofte dere kan, 
og minner dere videre om UM `s avslutningsord når 
logen lukkes.

Jeg ønsker alle brødre i loge nr 67 Castrum med 
familier en riktig ott høst.

Med vennlig hilsen i V.K.og S
Knut Østbøll 
OM



  
       Åremål
      Ola Melland                25/8   96 år
      Odd Grønnerud          27/6   80 år
      Ola Rolf Engebretsen 10/6   75 år
      Haakon Hansen            5/8    75 år
      Jon Ragnar Krogstad 30/5    50 år

      Den Edle Kjærlighets grad
          den 12/10-2005
    Tore Gjems
   Rolf Wangen
  Stein T.Bakken 
  

           DKP - grad
          Leir nr.1 Norge 
  den 5/10 - 2005
         
  Per Ola Flikka
        Arild Kristiansen
    Rolf Brun
               Tor Steinar Nygård
         

         Støttestenen gratulerer.

   Den Høye Sannhets grad
        den  21/9-2005

  Vidar Borge

EI i 67. Castrum 31.august 2005
Så var det atter tid for installasjon av de nye valgte 
embedsmenn i vår loge. Alt lå til rette for en høytids-
stund i vår kjære loge. Ikke minst var det en spesiell 
kveld hvor avtroppende DSS Johnny Kristiansen var 
installator, og at denne kvelden var hans siste ofsi-
elle gjerning i sitt embede i Distrikt 1. 

De nyvalgte embedsmenn var foruten den påtrop-
pende OM Knut Østbøll, UM Bjørnar Søberg, Sekr. 
Kjell Belbo, Skm. Rolf Erik Johnsen og Kass. Hans 
Jacob Jacobsen. Dessverre var bror Rolf Erik blitt 
syk og kunne derfor ikke møte til installering. Det vil 
derfor bli gjort på et senere tidspunkt. Avtroppende 
Skm. Rolf Brun vil derfor fungere til Rolf Erik har 
frisknet til.
Til EI kom det ni brødre fra nr.116 Birka, to fra nr.10 
Sibbesborg og to fra loge Albert Schweitser i Oslo. 
De to siste var OM Eigil Jespersen (tidligere bror av 
vår loge) og hans UM.

OM Eigil Jespersen og OM Knut Østbøll

 
Besøket fra Oslo var nok spesiellt hyggelig for bror 
Knut, da det var Knut som introduserte bror Eigil i 
vår Orden og i logen vår.
     forts.s.5
      



Odd Fellow-broderskapet i praksis

 På Loge 67 Castrum’s møte den 21. septem-
ber 2005 var gradspassering til Den Høye Sannhets 
Grad hovedposten på møteprogrammet.
 Av tre brødre som var funnet berettiget til 
forfremmelse, måtte dessverre to melde avbud, men 
bror Vidar Borge kom opp fra Viborg i Danmark for 
å få tildelt sin grad.  
 Som vel de este husker så var bror Vidar i 
ferd med å ytte til noen års arbeide i Viborg da han 
ble tatt opp i vår loge.  Bror Kjell Belbo, som er bror 
Vidars fadder, tok da kontakt med Loge 39 Sct. Kjeld 
i Viborg og br. Vidar kk knyttet kontakt dit.
 Det er tydelig at denne kontakten har vært 
både god og viktig for så vel br. Vidar som for 
brødrene i Loge 39 Sct. Kjeld.  Det var nemlig ikke 
mindre enn 9 danske brødre med OM Jens Julius 
Westerdal i spissen som hadde tatt turen fra Viborg 
for å overvære tildelingen av Den Høye Sannhets 
Grad til br. Vidar.
 Danskene hadde reist fra Viborg tidlig onsdag 
morgen, tok fergen fra Fredrikshavn til Gøteborg og 
kom fram til Kongsvinger ved 16.30-tida på ettermid-
dagen, hvor de ble innlosjert på Kongsvinger Fest-
ning.

 

 Innkvartering på Kongsvinger Festning   Foto:Bendix Riis 

 De danske gjestene samt Leir nr. 1 Norge sin 
representant, Kasserer Bjørn Mattson, ble alle ønsket 
varmt velkommen av OM Knut Østbøll.  OM Jens 
Julius Westerdal takket og sa at gjestene gledet seg 
stort til å overvære gradstildelingen og til ettermøtet.
 Ved brodermåltidet var det en rekke talere 
som fremhevet hvordan br. Vidar var blitt innlemmet 
i Loge 39. Sct. Kjeld.  Ja, det var tydelig at brødrene i 
Viborg satte svært stor pris på at br. Vidar var ”deres” 
bror som de uttrykte det. Det ble også fortalt at br. 
Vidar virkelig hadde forstått at man skulle møte så 
ofte som man kan. Han har et svært godt fremmøte i 
Sct.Kjeld, - og danskene har møte hver uke.

 Br. Vidar medgav da også i sin tale at han 
trives svært godt blant sine danske brødre, og han 
håpet på en fortsatt god og givende kontakt mellom 
Loge 39 Sct. Kjeld og Loge 67 Castrum.

 
 

 Bror Vidar holder tale   Foto:B.Riis

 Så vel OM Knut Østbøll som br. Vidar’s 
fadder, br. Kjell Belbo fremhevet den måten som 
brødrene i Viborg hadde tatt i mot og fulgt opp br. 
Vidar.

Internasjonal forbrødring etter maten  Foto: B.Riis 

Dette må være et lysende eksempel på hvordan det 
er mulig å utøve Odd Fellow-broderskapet i praksis. 
Det er virkelig beundringsverdig å se hvordan brødre 
over landegrensene tar vare på hverandre og virkelig 
viser seg som sanne brødre av Odd Fellow Ordenen.
 Utover kvelden var det helt tydelig at de 
danske brødrene fant seg godt til rette i vårt logehus, 
og praten gikk livlig.  
 Våre danske venner syntes det var interessant 
å følge en norsk 3. gradspassering.  De hadde da 
også et virkelig godt grunnlag for å sammenlikning 
for de hadde selv gjennomført en 3. gradspassering i 
Viborg kvelden før de var våre gjester.

 
 I løpet av kvelden ble det diskutert en mulig 
gjenvisitt til Viborg, og vi skal ikke se bort fra at det 



Epost mottatt fra bror Vidar Borge

Hei, og takk for sist.

Først takk for en kjempehyggelig kveld dere arran-
gerte ifm med min gradspassering. Våre danske 
brødre er helt overbegeistret for både turen, 
gradspasseringen og den sosiale rammen rundt det 
hele. 
Jeg tror de kk en opplevelse de sent vil glemme. 
Jeg har allerede fått forespørsel om når vi 
kan forvente et gjenbesøk her nede. Det hadde jo 
vært riktig hyggelig om noen av dere kunne ta en 
tur nedover.
Det hadde også vært hyggelig å kunne delta på ven-
nelogefesten, men når en er i utlendighet er det ikke 
alltid det klaffer. 
Ønsker dere en riktig n kveld, og hils til alle brødre

Med Hilsen i V K & S
Vidar

kan bli en realitet i løpet av våren neste år.
 Jeg tror jeg har alle med meg på at dette var 
en svært givende og hyggelig logekveld som virkelig 
ga inspirasjon til fortsatt godt logearbeide.
     A.Kr.Haug

Før avreise fra Kongsvinger var de danske brødre til ”morgenmad” hos Vidars 
svigermor Nancy Seterseter    Foto: B.Riis

Flere bilder kan du se på internett:
www.b-riis.dk\Norge\index.html

Etter at Vidar kom tilbake i Viborg sendte han oss følgende:

forts. fra side 3
Brødrene fra Sverige og Finland er jo alltid velkomne 
som ”vår nærmeste familie”. I de mange taler ved 
brodermåltidet ble det understreket gang på gang vik-
tigheten av å holde vennelogearbeidet i gang.

OM Knut Öhman, Sibbesborg og Olle Andersson ,Birka

Ved brodermåltidet, i en nyoppusset spisesal, gikk 
praten lett og talene var mange å holde rede på for 
kveldens visevert, bror Bjørnar, i hans debut i denne 
rollen.

OM Yngwe Ekström,Birka og Hans Otto Arnesen

Tiden gikk fort i det gode selskap og klokka passerte 
midnatt før de este reiste hver til sitt etter en svært 
trivelig kveld (som det alltid er) i vår kjære loge 
67.Castrum.
Etter denne kvelden og i to år fremover består logen 
av foruten de valgte embedsmenn følgende utnevnte:

CM   Arvid Solberg          CMHA Arnt Kr.Haug
Kap. Henning Fredriksen CMVA Tønnes Bjerkrheim
Insp. Roar Hansen       UMHA Oddvar Høgberg 
IV    Arild Kristiansen      UMVA Per Steinar Glader
YV   Ingvar Mykkestue    Arkivar Kjell Gylterud
Org. Kjell Bakken             Insp.ass. Tom Strandberg
OMHA Thor Schøyen       OMVA Hans Chr.Oustad



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!

Kongsvinger Skogservice
v/Tønnes Bjerkrheim
Lyngv.7
2214 Kongsvinger

                                   Tlf. 62 81 35 41



  VI TAKKER ALLE VÅRE STØTTEANNONSØRER!

Vår nye UM Bjørnar Søberg som også           
 er leder for vennelogekomoteen 
                    SIBBO 2007

Vennelogekomiteen 2005/2007

Først vil jeg få takke brødrene i Loge 67 Castrum 
for tilliten ved at jeg ble valgt til UM i perioden 
2005/2007. Det er med stor udmykhet jeg har tatt fatt 
på mine oppgaver.
En av oppgavene er å lede arbeidet i Vennelogkomi-
teen frem til Finlands-turen i Pinsen 2007.
Både OM og undertegnede har vært ”eplekjekke” og 
allerede sagt til nnene at Loge 67 Castrum kommer 
med 2 busser til Finland i 2007. Dvs. like mange som 
vi var i Stockholm i årets Pinse.
Jeg har vært heldig som har fått med meg en kreativ 
gjeng i disse forberedelsene. Komiteen består av Roar 
Hansen, Tønnes Bjerkrheim og Per Steinar Glader fra 
den forrige komiteen, og i tillegg Oddvar Høgberg, 
Tom Strandberg og Tor Steinar Nygård som nye. Når 
dere leser bror Oddvar og bror Tom, ja - da forstår 
dere at serveringen på våre fester blir en opplevelse i 
seg selv !!! 
Vi tar sikte på en skikkelig subsidiering av turen også i 
2007. For å få til dette skal vi arrangere fester, servere 
god mat, selge lodder og legge grunnlaget for å ha det 
trivelig sammen frem til avreise, og senere på turen.  
Første festen er 12 11.. De neste er berammet til 6.3.06 
og 10.6.06.

I tillegg vil den store hvite sparegrisen snart innta 
sin faste plass på bardisken på ettermøtene. Vi 
lover spennende premier, underholdning og svært 
god mat i tiden fremover.
På festen 12.11. vil vi vise lm fra årets Ven-
nelogetur til Stockholm.

Komiteen håper at brødrene tar med seg sine 
damer, og gjerne inviterer med seg venner,  til våre 
arrangementer. Kanskje vennene etter hvert vil bli 
så opptatt av vårt arbeide at de søker om opptagelse 
i vår orden ?!?!?

Husk vi skal være 2 busser til Finland i 2007 
!!!!!

Hilsen
I V.K.S
Bjørnar Søberg
Undermester

      Over:Logegården i Sibbo                                       

       Her møtes vi i Pinsen i 2007.
       Logegården er en gammel låve/ 
fjøs som ble totalt ombygget og innredet 
på dugnad av brødre i Sibbo. Som en 
kan ane på bildet ligger logegården i 
ett typisk nsk landdistrikt.Den ligger 
svært vakkert til og inneholder det som 
forventes av logelokaler.  




