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Selv en vinterdag i det som blir kalt den ”mørke” årstid , kan det være lyst og svært vakker slik som her                              
en førjulsdag i fjellterrenget under Skeikampen.   Foto: A.Solberg

    Alt hva I vil at andre skal gjøre mot Eder , det gjøre og I mot dem
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    Støttestenen                  
          Informasjonsorgan  for loge nr. 67 Castrum



    MØT SÅ OFTE DU KAN

   
En kveld som andre kvelder,                
- mørkt over veg og sti.                          
Men nattdyr topper øra 
Da klokkene hogger i.                           

Og lågt over sørhimmel-randa              
Tennes ei stjerne i kveld. 
Ho skinner som et lyskors 
Plantet på fjerne fjell. 

Og djupt inni solhvervsmørket 
mørkt over skog og vann.          
Som lånte de lys av stjerna          
Og blandet det med sitt              

 En kveld som andre kvelder
- mørkt over skog og vann.
Men dyret som lusker langs skigar`n
Blir støkt av barnesang.
                                                            
 

Kjære brødre.
Med diktet ”Julekveld” av Hans Børli vil jeg 
starte mitt julebrev til dere.

Min hilsen vil, tradisjonen tro, inneholde tanker 
om året som har gått.

Høsten etter en installasjon er hektisk med nomi-
nasjoner og valg, gradspasseringer og besøk fra 
andre loger. Likevel skal det bli trivelig å komme 
i gang igjen på nyåret med logearbeid på ny. 
Da har vi alle vært gjennom en innkjøringspe-
riode, og vi har fått prøvd oss i de fl este situasjo-
ner i logesammenheng. Jeg vil få takke alle dere 
som har deltatt ved de ulike seremonier. Dere 
har gjort en glimrende jobb alle sammen. Mange 
takk. Det som nå står igjen, før vi begynner på et 
nytt år i logen, er den tradisjonelle juletrefesten 
som i år avholdes den 30.12.03. Den vil sikkert bli 
hyggelig både for store og små.

Så er enda et år på hell og den store julefesten 
står for døra. Det har seg slik at året som snart 
er slutt har forløpt seg ulikt for hver og en, med 
både gleder og sorger. Noen har mistet sine aller 
kjæreste og savnet og sorgen etter dem vil for-
sterkes i julehøytiden. Dette bør vi tenke på. De 
fl este av oss har nok forhåpentligvis hatt et godt 
år. Når jeg sitter slik på slutten av et år og ser 
tilbake på hva som har hendt i mitt liv, ser jeg 

at jeg har vært av de heldige. Min lille familie har 
holdt seg frisk, den har vokst med en liten krabat, 
og dette har vi opplevd som en stor begivenhet. 
Men midt i denne lykkefølelsen, vet jeg at mange 
steder rundt om i verden lever små barn under 
forhold som ikke er mennesker verdige. Vi har 
i høst deltatt aktivt i Barneaksjonen for SOS bar-
nebyer, konsentrert om El Salvador. Dette arbei-
det er vi i Odd Fellow takknemlige for å få lov å 
være med på. Det er lite sett i en større målestokk, 
men det er kanskje en begynnelse til videre å 
utvide og utvikle et større personlig hjelpearbeid 
for hver enkelt av oss. Jeg vil få takke alle dere 
som har deltatt, både med personlig engasjement 
og med gaver, slik at resultatet for aksjonen SOS 
barnebyer i 2003, i vår loge, ble meget bra. 

Hva kan så dette ha med julen og dens budskap 
å gjøre? Julens budskap bygger på kjærlighet og 
omtanke for andre. La oss alle, ikke bare i julen, 
bli fl inkere til å vise omsorg for mennesker som 
trenger det, og ikke minst for våre nærmeste. 
          

Når det går i mot jul, har vi alle noen ønsker. Et 
av mine ønsker for Loge Castrum, er at vi snart 
skal få se dere brødre som av ulike grunner ikke 
har deltatt på  logemøter på en tid. Dere er savnet! 
Så helt til slutt vil jeg få ønske alle brødre og deres 
familier:
 
EN RIKTIG FREDFULL JULEHELG OG 
GODE ØNSKER FOR DET NYE ÅRET 

Ingvar Garmark
OM

   



   
   Den Edle Kjærlighets grad 
            den 12.11.03

              Per Arne Einerud

  Troskapsgraden den 26.11.03

               Morten Engebråten
                    Per Jullum
             Tom Arne Strandberg
                   Vidar Borge
                   Erik Nyborg
                Magne Bratberg

          Åremål:

         Odd Hultgren    
         85 år den 8.12.2003

         Kåre Falldalen  
         75 år den 5.11.2003

         Erling Wålberg  
         70 år den 7.11.2003

        Bjørn Magne Eriksen  
        60 år den 28.11.2003

        Per Steinar Glader 
       50 år den 23.10.2003

        Kjell Terje Hagen 
        50 år den 29.10.2003

                   
  StorSire  Petrus Beyer

Hva skjedde i Norge med 
Storsire Petrus Beyer ved roret?

Født 24.nov. 1849 i Roskilde - død  
4.nov.1924  Gravlagt på Vestre Kirkegård i 
København 

Innviet 13.mars 1884 i 
loge nr.3 Nordstjernen
UM 1.april 1886
OM 1.april 1887
Dep. Storsire i 1888
Storsire  1889 - 1924  

Stor taler,ordets mester både i skjemt og 
alvor.
Legeutdannet - sentral i dannelse av partiet 
Venstre i Danmark, samt en masse  
engasjementer i forskjellige danske 
institusjoner. 

All begynnelse er vanskelig. Det oppdaget 
man i Stavanger etter at loge nr. 1 Noreg 
ble instituert den 26.4.1898 av Storsire 
Petrus Beyer. Logen fi kk ikke lang levetid 
da den opphørte å fungere den 26.4.1903.



En av Noregbrødrene i Stavanger fl yttet 
til Kristiania (Oslo) hvor han traff andre 
brødre som var innviet i Amerika og i 
København. Tidlig på våren 1907 innviet 
Storsire Petrus Beyer 17 nye brødre i 
Kristiania og det ble dannet en 
broderforening ledet av Samuel 
Johnson.(senere Den Uavhengige Norske 
Storloge av IOOF`s første Storsire).
Fribrevet fra loge nr. 1 Noreg ble overfl yttet 
til den nye loge nr. 1 Norvegia som ble 
instituert den 18.2.1908.Overfl yttingen er 
bekreftet på fribrevet av Storsire Petrus 
Beyer.
Før 1918 ble norske brødre medlemmer i en 
leir i København. I 1918 ble det så dannet 
leirforening i Oslo og Leir nr.1 Norge ble 
instituert  2.nov.1919.
Den 28.5.1909 ble den første rebekkalosje 
(nr. 1 Sct.Sunniva) instituert i Oslo.
En må anta at Petrus Beyer var en svært 
sentral person for alt dette som skjedde i 
Norge fra 1898 - 1909.
Storsiren var også viktig for det videre 
arbeidet i Norge fram til sin død i 1924.
Det skjedde også i Petrus Beyers tid at Den 
Uavhengige Norske Storlosje ble instituert 
den 7.auguat 1920.
Den Norske Storloge med Leirinstitusjonen  
og Loger var  altså på plass i Norge før 
Storsire Petrus Beyer avled den 4.nov.1920.

etisk forpliktende fellesskap, må sies å 
være en vesentlig oppgave i et hastig utvi-
klende og meget materialistisk samfunn.
Vi blir født inn i et sterkt fellesskap – 
nemlig familien – som senere blir basis for 
vår videre utvikling. Vi må og skal gjøre 
oss selvstendige fra dette fellesskapet. Det 
kan ofte komme til å se ut som vi utvikler 
oss på tross av dette og andre fellesskap, og 
individualismen og selvopptattheten drives 
vidt. Det er som vi tror at vi er i ferd med å 
fi nne opp og skape verden forfra, og glem-
mer aktuelle og evige gyldige tradisjoner.
Logen bygger på tradisjoner og ritualer 
som urokkelig, tross utviklingen, har vært 
anvendt i årtier og generasjoner. Det at 
logen anvender ritualer er en måte å 
påvirke på. Det er som å sammenligne med 
den måten vi kommer inn i vår verden på,  
i en familie.
Hvis vi som barn ikke hadde vært utsatt for 
en hel mengde gjentatte ritualer, så ville vi 
ikke fått tillit i verden. På den måte er vi 
alle født konservative!
Vi er nemlig avhengig av gjentatte ritualer 
og vaner som våre foreldre har bygget opp 
omkring oss.
I voksenlivet er det også mye som må ligge 
fast, og som vi må innfi nne oss med, tross 
Internett, globalisering, Euro, o.s.v., og det 
er f.eks. at vi må forplikte oss til å ta hånd 
om vår neste og den svake, og at vi selv er 
dødlige vesener.
Logen er også et slikt fellesskap som holder 
oss fast i en felles styrke og besinnelse for 
slike spørsmål. Her gies det mulighet for å 
støtte hverandre og hjelpe den som trenger 
det – ikke bare i ord , men også i handling.
I forbindelse med tidligere statsminister 
Poul Hartlings død, leste jeg i en nekrolog 
at hans valgspråk hadde vært: Vi tilhører 
ikke oss selv. 
Det er en utfordrende tanke for oss 
moderne mennesker som tror at vi skaper 
verden forfra som ”self-made-men”.
I det aller vesentligste blir vi til gjennom 

    
Til den nye logebror
”Din første riktige logeaften”

Selvfølgelig kan dette fellesskapet umiddel-
bart ha virket overveldende på deg og kan-
skje litt særpreget i sin form.
På et ungt menneske kan det kanskje også 
virke litt gammeldags i sin måte å ville 
påvirke på – både i sin form og i sitt inn-
hold. Til dette vil jeg hevde at det er et 
moderne og ganske aktuelt fellesskap du er 
blitt innviet i. Det å bygge opp og opprette 



tidligere generasjoners oppbyggende fel-
lesskap, verdisettelser, ritualer og tradisjo-
ner.
I erkjennelsen og vedkjennelsen av dette 
forhold, blir vi frie til å utvikle oss i forhold 
til samtidens krav.
Logens høytidelige og stemningsfulle form 
gir oss muligheten til å være glade sammen 
og respektere hverandre, fordi vi nettopp 
har et felles mål.
En OddFellow vedkjenner seg at i livets 
vesentlige spørsmål, skjer det ikke så mye 
nytt, og at vi bygger på tidligere generasjo-
ners landevinninger, tradisjoner og ritua-
ler, også i et moderne, utviklende samfunn. 
Det er fra dette utgangspunktet vi ser alt 
det andre.
Du vil komme til å oppleve et fellesskap 
som er mye annerledes, forsonlig, nært og 
etisk forpliktende enn det man vanligvis 
kjenner til.
Det er ikke , som du har hørt, en almin-
nelig forening du blir medlem av, men et 
forpliktende og givende fellesskap som har 
paralleller til en familie.
I de få år jeg har vært medlem, har jeg 
opplevd et usedvanlig givende fellesskap, 
som klarer plikter og gleder på ganske for-
billedlig vis. Du vil få mulighet til å skaffe 
deg livslange vennskap. Du kan se frem 
til et fellesskap hvor du får mange gleder, 
men hvor du også forpliktes til å yte ditt 
bidrag til fellesskapets bestående og opp-
rettholdelse.  

 (Hentet fra Dansk Oddfellow Blad)

          
 

Interesse og aktivitet. 
Vi har alle gått med i Odd Fellow Ordenen 
av egen vilje.
Vi har også gått de forskjellige gradene på 
samme måte. De embeter vi har innehatt, 
har også blitt besatt med vårt eget samtykke. 
Odd fellow er og skal alltid være en fri orga-
nisasjon – en forening uten tvang.

Men for at du en gang i tiden skulle komme 
med i Ordenen, ble det fordret aktivitet. Det 
måtte aktivitet til fra en eller annen for at du 
skulle bli forespurt.
Det forgikk stor aktivitet i logen den gang 
du ble innviet. Det ble fordret aktivitet også 
av deg for å sette deg inn i hva Odd Fellow 
Ordenen er – for om du ville gå inn eller 
ikke. Visselig var din egen aktivitet mindre 
enn hva den som spurte deg utviste.
Men ett er sikkert; Uten aktivitet hadde 
du aldri kommet med i brødrekretsen. Uten 
interesse for hva som ventet, hadde du sik-
kert sagt nei til opptagelse.
Alle ting i vår handlemåte krevde aktivitet. 
Slik er det over alt og med alle ting – og slik 
kommer det også til å være i fortsettelsen. 
Også innenfor Odd Fellow Ordenen.
Men for å sette i gang en aktivitet, fordres 
også interesse. Interesse til å gjøre noe, 
interesse til å utforske, å fi nne ut av saker 
og ting. Interesse til å gå videre og eventuelt 
utvikle.
Når ett nytt embedskollegium innsettes, tar 
de forhåpentligvis fatt på sitt arbeide med 
interesse og aktivitet. Med Overmesteren 
i spissen drar man opp retningslinjer for 
fremtiden, man planlegger vanlige møter og 
gradspasseringer.
Man planlegger hvem som skal foreslåes til 
ulike tillitsverv i og utenfor logen. Eventu-
elle besøk i andre loger planlegges. Man 
tenker igjennom hvilke ”fremmede” som 
skal kontaktes for å få til den nødvendige 
økningen i brødrekretsen.
Til alt dette trengs en stor porsjon aktivitet.
    FORTS.SIDE 7



Logeantrekket fi 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 fi nner du hos

  VI TAKKER ALLE VÅRE STØTTEANNONSØRER!



FORTS.FRA SIDE 5
Uten aktivitet blir det bare uinteressante 
møter uten innhold. Det blir en uinteressant 
gjennomgang av et trykt arbeidsrituale uten 
høydepunkter. Møtet blir en monolog av en 
passiv OM for en uinteressert forsamling 
av brødre, som kanskje minker fra møte til 
møte.
Forsvinner innholdet i møtene , forsvinner 
også brødrene. Innvielse av nye brødre vil 
etter hvert bli mer og mer sjeldent , og etter 
hvert opphøre helt. Pågår dette over tid , 
forsvinner også de øvrige gradtildelingene, 
da man ikke har noen å gi grader til.
Det har blitt sagt tidligere, men trenger like-
vel å gjentas: Det kommer an på embeds-
kollegiets aktivitet om logen skal få nye 
medlemmer. Uten den blir det ikke mange 
tilskudd til brødreskaren.
I disse tider er det i mange loger og leirer 
aktuelt med nye embedskollegier. Mange 
medlemmer av nominasjonsnemdene sitter 
akkurat nå og grubler på sammensetnin-
gen. Det fordres reell og høy aktivitet for å 
kunne utføre et godt arbeid. Medlemmene 
bør tenke gjennom hvilke av brødrene som 
passer best for de forskjellige postene, hvem 
som er interessert og aktive i loge- og leirar-
beid.
Til alt dette behøves tankearbeid og men-
neskekjennskap for nominasjonsnemden.
En advarende fi nger burde kanskje heves. 
Nominasjonsnemden må aldri henfalle til å 
ha en rangordning ved tilsettelse av embeds-
mennene.
Har man det , er risikoen stor for at ikke 
de riktige brødre blir valgt , og logen får 
et embedskollegium som er uinteressert og 
passivt.
       

Alle valg er viktige, men for logens eget 
beste er valget av Undermester ett av de aller 
viktigste. Alt dette kan sikkert nominasjons-
nemden sikkert klare med interesse og akti-
vitet.
Interesse og aktivitet behøves på alle nivåer i 
vårt arbeid. Helt fra de nyinnvigde brødrene 
og opp til nyvalgte storembedsmenn.
Kan alle vi som hører til Odd Fellow Orde-
nen, opprettholde vår interesse for Ordenen 
og vise virkelig aktivitet i vårt arbeid for en 
god sak, kommer vi helt sikkert til å nå de 
mål som er satt opp.

          
Fra Finsk OddFellow blad av hovedredaktør bror Edgar Hagen

           

     

        Ingen glede kan måle seg 
        med det å treffe en gammel venn, 
        det måtte da være å få en ny.

                              Rudyard Kipling

 
   Hvert menneske har sin glede. Min glede 
   består i at mitt innerste er sunt. Det
   er sunt når jeg ikke vender meg bort 
   fra noe menneske, og heller ikke fra det 
   som hender menneskene, når jeg ser på 
   alt med vennlig blikk, tar imot det 
   og bruker det som det fortjener å bli brukt.
  
 Marcus Aurelius  (Romersk keiser 121-180)
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          DET LYSER I STILLE GRENDER
                              Det lyser i stille grender
                              av tindrande ljos i kveld, 
                              og tusene barnehender
                              mot himmelen ljosa held.

                              Og glade med song dei helsar
                              sin broder i himmelhall,
                              som kom og vart heimsens Frelsar
                              som barn i ein vesal stall.

                              Der låg han med høy til pute
                              og gret på si ringe seng,
                              me englane song der ute
                              på Betlehems aude eng.

                             Der song dei for fyrste gongen
                             ved natt over Davids by
                             den evige himmelsongen,
                             som alltid er ung og ny.

                            Den songen som atter tonar
                            med jubel kvar julenatt
                            om barnet, Guds Son, vår sonar,
                            som døden for evig batt.
         Tekst: Jakob Sande


