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    MØT SÅ OFTE DU KAN

Overmester
   har ordet

Viktig melding fra 
Nevnd for hjelp og støtte.
Nevnden har i brev datert 25.05.06 fra embedskol-
legiet fått i oppdrag å kartlegge behov for tilbrin-
gertjeneste til våre møter og å organisere denne. 
Dette behandlet vi i møte 13.09.06 og fattet følgende 
enstemmige vedtak:
Vedtak: De av Logens brødre som har 
problemer med å komme seg til våre 
møter på grunn av høy alder eller et 
handicap og således har behov for bil-
skyss, melder dette til nevndens leder 
Kjell Korvald - telefon 62814567 - mobil 
93086579. Denne melding må vi ha senest 
mandag i den uken det er logemøte slik at 
vi kan organisere tilbringertjeneste og gi 
tilbakemelding til de som har behov.

Kjære brødre.
Vel overstått sommer til dere alle.
Det sittende kollegiet har allerede fungert over et 
år, og vi tar fatt på den siste halvdelen av vår valg 
periode. Tenk dere hvordan tiden yr, iblant er det 
nesten så man ikke henger med.
Når dette skrives har vi allerede gjennomført 3 
møter. På første møtet i høst terminen, møtte det 
gledelig 62 brødre og det var n stemning. Så hadde 
vi en 3. grads passering for to av våre brødre, Ole 
Gunnar og Per Christian, med 50 brødre til stede. 
Broder måltidet ble en grand nale ledet av vår 
UM Bjørnar og sjefskokk Tom. Det siste var Infor-
masjonsmøtet hvor vår DSS Per Arild Nesje stod 
for informasjons foredraget, som ble klart og ott 
gjennomført. For de som ikke var tilstede vil jeg si 
MØT OPP neste gang. Det er en del ny informasjon 
som alle brødre bør høre. 
Jeg vil henstille til dere, mine brødre, om å starte 
deres påvirkning nå med venner og kjente, som dere 
tror kan ha interesse av å være med i Odd Fellow 
Ordenen. Neste Informasjonsmøte er 21. februar 
2007, og som tidligere nevnt går tiden veldig fort 
så det er ingen grunn til å vente. Husk, selv om 
vi er mange er vi hele tiden avhengig av å få nye 
brødre. 
Fristen for å svare på mitt spørreskjema er gått ut, 
men skulle det være noen som ikke har fått levert 
dette enda, er det bare å ta kontakt med meg. Jeg 
takker alle som har tatt tiden til hjelp, og svart på 
spørsmålene. Jeg er veldig godt fornøyd med at 32 
brødre har svart, kommet med mange gode betrakt-
ninger, råd på hva som ikke er bra og hva som kan 
bli bedre. Jeg vil komme tilbake til svarene, på et 
møte senere i høst.
Noen av våre brødre har dessverre i sommer blitt 
rammet av sykdommer, noen alvorligere en andre, 
som har resultert i store operasjoner. Nå er alle i god 
fremgang og det er vi selvsagt veldig glad for. 
Sykdom og alderdom vil gjøre at vi hele tiden har 
noen brødre som sitter alene hjemme, og ikke klarer 

eller orker å gå ut. Her må vi hjelpe hverandre 

så vi ikke glemmer noen. Jeg vil ta dette opp med 
vår Senior klubb i løpet av høsten, for å se på et 
samarbeide for å ta vare på våre brødre.
Vi lærer at vi skal være mot andre, som vi vil at andre 
skal være mot oss. Kan det sies enklere.
En sak som gleder meg veldig, er at vi endelig har 
fått på plass fadderskap for et barn i SOS barnebyen 
til Odd Fellow i El Salvador. Så snart vi får bilder 
og detaljer om barnet, vil jeg informere om dette på 
et logemøte. 
Jeg ser frem til det videre samarbeidet med dere alle, 
og gleder meg virkelig til å treffe dere  på høstens 
møter.
Jeg ønsker alle brødre i loge nr 67 Castrum med 
familier en riktig n høst.

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



25-års Vet.Juv. tildelt             
 br.Kjell Iversen.

Br. Kjell Iversen ble den 31.5.2006 tildelt 
25-års Veteranjuvel. Tildelingen ble utført av 
Stor-rep. Kaare Henry Skaare.
Ved ettermøtet så tok OM Knut Østbøll 
ordet og holdt tale til den nye veteran både 
som Overmester og veteranens fadder. Det 
er nok ikke ofte at det passer slik at vete-
raner blir tildelt sin veteranjuvel samtidig 
med at logens Overmester også er vetera-
nens fadder. Ett spesielt og svært hyggelig 
sammentreff.
Støttestenen benytter anledningen til å gratu-
lere den nye veteran.

   
      Åremål.
 Ola Melland den 25/8              97 år
          Odd Grønnerud den 27/6         81 år
          John Gjermshus den 5/6          75 år
          Rolf Wangen  den 10/8            60 år
          Stein Ove Roaldkvam den 6/9 40 år 
          Per Christian Backer den 22/9 40 år

 
 DHS-grad tildelt den 13/9-2006
      Per Christian Backer
               Ole Gunnar Ødegård

VÅR TIDS STØRSTE MANGELVARE:
LIVSNYTELSE OG DYPT ALVOR?
Forfatteren Johan Bojer innleder en tale han holdt i 
slutten av 50-tallet med disse ordene:
”Det er sagt at mennekesinnet blir mer og mer meka-
nisert og avsjelet og at vårt sinn blir mer og mer 
spredt og husvilt.”
Bojer døde i 1959. Snart et halvt århundre senere kan 
vi spørre:
Gjelder Bojers oppfatning i dag?
For en god del mennesker tror jeg nok verden kan 
fortone seg slik også i år 2006..
Det går nok an å få en følelse av å ha et sinn som 
er spredt og husvilt.
Bojer skriver også om å være ”avsjelet”.
Det er jo et sterkt begrep.
Det hebraiske ord som ligger til grunn for vårt ord 
”sjel” er ”næfæsh”, som betyr ”pust” eller ”ånde”. 
Ordet brukes også i betydningen ”livskraft”.
Mange i dag forteller om åndelig fattigdom og eksis-
tensiell tørst.
Jeg skal ikke utdype dette nærmere i dette innlegget. 
Jeg tror dog det er behov for stillhet og dypt alvor. 
Ja, det er de som hevder at dypt alvor sammen med 
livsnytelse er samtidens største mangelvare. Dette er 
to sider av samme sak, men det krever at vi må 
ta oss tid til å stanse opp, bremse ned på farten. 
Vi invaderes daglig av støy, i form av telefoner, 
meldinger over data og travle mennesker som tvinges 
til å orke stadig mer på stadig kortere tid.     forts.s.5

Vennelogekomiteen er i siget.

Først vil jeg benytte anledningen til å takke for det 
gode frammøte vi har hatt på våre arrangementer. 
Toppen var sommermøtet med ca. 80 tilstede. Tom 
og Oddvar imponerte alle med sine grillkunster. 

Status pr. i dag er at det på 3 arrangementer er samlet 
inn over kr. 40.000,-. Men vi fortsetter !!. Neste 
fest er 18.11., hvor lutsk står på menyen. Vi lager 
alternativ til de som ikke liker lutsk. Innbydelsen 
står i Støttestenen som du nå har i dine hender. 
Inviter med venner til festen. Ta med gevinster. Her 
blir det moro! Det gode resultatet vi har oppnådd, 
har medført at Loge 67 Castrum nå har blitt fadder 
til et barn i SOS Barnebyer, nansiert av Venneloge-
komiteen.
Nå starter vi øyeblikkelig med å innhente tilbud og 
reservere plass på ferje til Finland i Pinsen 2007. Vi 
gleder oss allerede til å treffe igjen våre venner fra 
Sverige og Finland.
Jeg er veldig stolt over den komiteen som jeg er satt 
til å lede. Det er masse initiativ og pågangsmot. Vi 
tar sikte på ytterligere et arrangement til vinteren, 
og vi håper at dere alle slutter opp med et stort 
fremmøte.
Hilsen i V. K. og S.
For Vennelogekomiteen
Bjørnar Søberg
Undermester



 ”Jag har inte tid”, ble 
skevet av Torsten Palmkvist (d.1973) fra 
Hudiksvall i Sverige.. Palmkvist var 
jernbanearbeider ved Statens Järnvägar. I 
forbindelse med besøk i Kongsvinger 
deklamerte vår nå avdøde Birka-bror 
Lennart Meyerhof dette diktet som er blitt 
tatt vare på av bror Hans Otto Arnesen i 
33 år. 
Jag har inte tid av Torsten Palmkvist
Det går genom tiden en säregen äkt
En sjukdom som allmänt benämnes 
med jäkt
Och bannlyst är stunder av ro och frid
Man hör bara ständigt ”jag har inte tid”

Du äger kan hända en sjuklig vän
Det sista besöket var länge sen
Du söker en ursäkt, blir öm och blid
Men tröstar Dig med ”jag har inte tid”

Så lever Du livet i stora drag
Hur ska jag hinna med allting idag?
Jäktet förvandlar Ditt liv till en strid
Din slogan har blivit ”jag har inte tid”

Men när Du har levat Ditt antal av år
När döden på tröskeln väntande står
När Han Dig kallar från livets id
Ska Du då svara - ”jag har inte tid” ?

Instituering av 
Leirforeningen Glomma 
Den 19.6.2006 ble Leirforeningen Glomma 
instituert i Distrikt 1. Leirforeningen har 
utgangspunkt i de re logene nr. 67 Castrum, 
nr. 92 Romerike, nr. 122 Gyldenborg og nr. 
146 Reumar.
Grunnlaget for disse 4 logene er 179 patriar-
ker som pr. dato er medlemmer i Leir nr. 1 

Norge.
Leirforeningen har adresse Festningsgt.1,  
Kongsvinger. 
DSS Per Arild Nesje sto for den høytidelige 
instituering.
Loge 122 Gyldenborg ved to av sine brødre, 
serverte mat og hadde dekket på ett meget 
vakkert bord med bl.a. friske villblomster. 

Den nye leder, Høvedsmann for Leirforenin-
gen Glomma, Ole Sørli ønsket velkommen 
til bords (bilde over) og deilig sommermat 
kunne nytes.
På ettermøtet brakte br. DSS en hilsen fra br. 
StorSire og Storlogen, og overrakte deretter 
br.Høvedsmann en sjekk fra Storlogen til den 
nye Leirforeningen.
Institueringen av Leirforening Glomma ble 
gjennomført ved at 4 patriarker (Storrep. Leir 
nr. 1 Norge samt  Storrepresentantene  for 
logene nr. 67, nr. 92 og nr.122 ) ble valgt som 
styre for den nye leirforeningen.

Bildet over er styret i leirforeningen sammen 
med HP Leir nr. 1 Norge Randulf Meyer til v. 
foran og DSS Per Arild Nesje til h. foran.



Storrep.Ole Sørli i Leir nr.1 ble valgt som 
Høvedsmann og utnevnte deretter Finans-
nemd, Nominasjonsnemd og Anskaffelses-
nemd. Dessuten ble re patriarker utnevnt 
som henholdsvis IV, Inspektør, Arkivar og 
YV.
Det var en spesiell anledning for de tilste-
deværende patriarker som sikkert både for 
første og siste gang kk være med på en slik 
høytidlighet. Jeg kan bare takke for mulighe-
ten.
Undertegnede kan bare oppfordre medpatri-
arker i Castrum til å støtte opp om Leirfore-
ningen Glomma, slik at dette blir et levedyk-
tig prosjekt som har som mål: 
Opprettelse av en ny Leir 
høsten 2007.
   
Terminfestede møter i Leirforening Glomma 
er foruten det første møtet som allerede er 
avholdt:

  9.oktober
 13.november
 11.desember
 15.januar

Disse møtene avholdes på Kongsvinger 
kl.1900 i Festningsgata 1 og er åpent for alle 
patriarker tilknyttet bl.a. vår loge.
Det er viktig at patriarker som skal på Leir-
foreningsmøte gir beskjed på forhånd til 
Høvedsmann Ole Sørli på tlf. 62 81 50 17 
eller Sekretær Kaare Henry Skaare tlf.91 64 
83 98 p.g.a. matbestilling.

forts. fra s.3
Er det mulig å ”roe ned” i en rastløs og oppsplittet 
verden?
Det nnes måter å leve på som gir både livsnytelse 
og dypt alvor. I logesangen vår heter det:”selv om vi 
spøker, er det alvor i!”
Vårt motto: Vennskap, kjærlighet og sannhet har fulgt 
oss helt siden Thomas Wildeys dager. Det er dog ikke 
bare tradisjon at Odd Fellow holder fast ved dette 
motto, som også kommer til uttrykk gjennom vårt 
kjede med de tre ledd.
Å møtes i VENNSKAP betyr å kunne leve i fortrolig 
omgang med brødrene. Å kunne legge sine følelser 
og eventuelle bekymringer trygt og åpent frem for en 
god venn.
Vår Orden er også grunnlagt på KJÆRLIGHET. Vår 
Orden oppfostrer oss til kjærlighet. Vi minner hveran-
dre om I ALLE MØTER å bli bedre mennesker og 
mer menneskekjælige.
Når livets regnskap engang skal gjøres opp av livets 
høyeste dommer, vil dommen ikke bestemmes etter 
det onde som er gjort, men etter det gode. Våre 
kjærlighetsgjerninger, de som kommer fra hjertet og 
utøvet i all stillhet, det er de som gir livet mening 
og glede.
Men den høyeste dommer er en rettferdig dommer, så 
den nåde han vil vise oss, er i henhold til Den Store 
Boken, dog betinget av at vi også uten om våre gode 
gjerninger også kan vise til vår tro.
Sluttstenen i vår Ordens vakre etiske bygning er 
SANNHET.
Sannhet betyr for oss livskraft. Det gode vennskap og 
den edle kjærlighet kan neppe bestå uten livskraften 
Sannhet. Det er vel våre vel gjennomtenkte ritualer 
og sermonier som skal utvikle denne karakteregen-
skap hos oss.
Man blir ikke avsjelet av å være med i Odd Fellow. 
Tvert imot tar vi med oss fra hvert møte impulser 
som styrker vår tro på et høyeste vesen som verdens 
skaper og opprettholder. Med en slik bakgrunn er det 
ikke vanskelig å forstå Dag Hammarskjöld når han i 
sine ”VEIMERKER” skriver: ”Den lengste reisen er 
reisen innad. Den som valgte sin skjebne, som våget 
ferden mot sin egen bunn”.
Det skal ikke være noe statussymbol å være medlem 
i Odd Fellow Ordenen. Vi kjenner heller ydmykhet, 
men kan også være stolte.
Det som var viktig for Thomas Wildey, og som er 
viktig for oss, er at vi er medlemmer av en orden 
som til alle tider har arbeidet under mottoet: Venn-
skap, kjærlighet og sannhet. Vi tror at et harmonisk 
samfunn best bygges på dette grunnlag.
I V.K. og S.
Thomas Talhaug



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 Redaksjonsnevnden 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.
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Leirforening Glomma
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2201 Kongsvinger

Loge   67 Castrum
Loge   92 Romerike
Loge 122 Gyldenborg
Loge 146 Raumar

Patriarker i ovenstående Loger                                                          Kongsvinger 12.09.06

Invitasjon til Leirforeningsmøter.

Leirforening Glomma har gleden av å invitere Patriarker fra ovenstående loger til Leirforenings-
møte i Ordenslokalene på Kongsvinger ( Festningsgaten 1 )  mandag 09.10.06 kl. 1900 til behand-
ling av lovlig forelagte saker.
Øvrige møter i høstterminen 2006 vil være 13.11 og 11.12, samt 15.01.2007 i vårterminen.
Resterende møter i vårterminen vil bli kunngjort senere, avhengig av ferdigstillelse og innvielse av
Ordenshuset i Strømmen.

På grunn av ettermøtet og servering, bes det om at påmelding blir
gjort til logens Stor Representant senest torsdag før 2. mandag i
måneden.

Vi ønsker logenes Patriarker velkommen til Leirforening Glomma.

Styret i Leirforeningen ber om at dette skrivet blir distribuert til alle Patriarker.

Med hilsen i
Tro, Håp og Barmhjertighet

Ole Sørli
Høvedsmann
                                                                                                               Kaare Henry Skaare
                                                                                                               Sekretær
 


