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



    MØT SÅ OFTE DU KAN

                                                
Overmester 
har ordet

       
Kongsvinger 1. desember 2005.

Kjære brødre.
 
Igjen står julehøytiden foran oss, og år 2005 er i ferd 
med å ebbe ut.
Man hører at eldre mennesker sier - ”bare vent til du 
blir eldre, da går tiden fort da”. I dagens samfunn har 
nok de este, uansett alder, en hektisk hverdag. Vi 
som er i arbeid, stresser til og fra, det er møter, noe 
nytt å sette seg inn i og man tenker stadig fremover. 
På den måten lever vi ikke i nuet, men langt inn i 
fremtiden. Ikke rart at tiden går fort!
Så kjære brødre demp takten, slapp av, og ta vare 
på dagen i dag, den kan være kjempeviktig for deg 
og din familie.   

Det har vært en hektisk høst med valg av nevnder, 
gradspasseringer, besøk og gjenbesøk, minneloge, 
og tildeling av 25 års veteranjuvel. Dessverre ble det 
ikke innvielse av nye brødre i høst, likevel har vi 
fått 2 nye brødre. En etter gjeninntreden og en etter 
overgang. Vi har  dessverre mottatt en utmelding.

Våre nevnder er i gang og sosialnevnda har gjen-
nomført et eldretreff i høst som var  vellykket. Sosi-
alnevnda og nevnd for etterlatte har en del arbeide 
å gjøre før jul. Sosialnevnda skal i samarbeide med 
sosialkontorene i Eidskog, Sør Odal og Kongsvinger 
dele ut julestjerner til de som ikke har det så godt 
som oss. Nevnd for etterlatte skal dele ut blomster til 
våre enker og på denne måten vise at våre tidligere 
brødre ikke er glemt.

Dere husker at jeg skrev i Støttestenen i høst at 
vi hadde 3 hovedsaker som embedskollegiet skulle 
arbeide med. 
Det første var i samarbeide med nevnd for logens 
styrkelse og ekspansjon, å se på hvorfor noen av 
våre 3. grads brødre blir borte fra logen etter at de 
har fått denne grad.
Dette arbeidet startet den 18. oktober med et felles 

møte mellom embedskollegiet og nevnd for logens 
styrkelse og ekspansjon, hvor ere ideer ble diskutert 
og hvordan vi best skulle sette dette i gang. Konklu-
sjonen ble, etter nyttår vil alle 3. grads brødre med 
lite fremmøte bli tilskrevet og forklart bakgrunnen 
for henvendelsen. De vil sammen med brevet få et 
spørreskjema som de vil bli bedt om å svare på. Ut på 
vinteren/tidlig vår vil disse brødrene få en invitasjon 
sammen med sine faddere til et møte med kollegiet, 
hvor vi vil snakke om nettopp hvorfor de ikke møter 
i logen. Samtidig vil vi gå igjennom de svar som er 
kommet inn  på våre spørreskjemaer.

Den andre store saken var å få orden på vårt arkiv. 
Vår arkivar bror Kjell Gylterud har nedlagt et meget 
stort arbeide allerede. Arkivet begynner å ta form, 
og alle Loge 67 Castrums historiske protokoller er 
registrert, og lagt ned i safen i Vinger Sparebank 
(endelig trygt forvart). 

Det siste var å ajourføre og rullere vår handlingsplan. 
Dette er nå gjort, og den vil bli lagt ut på vårt jule-
møte den 14. desember. I tillegg er det sendt skriv 
til DSS Per Arild Nesje for å høre om vi kan legge 
denne ut på våre nettsider.

Jeg vil få takke alle valgte og utnevnte embetsmenn 
samt våre nevnder for et meget godt utført arbeide 
i høst.
Julefeiringen for de este av oss er å ha familien 
rundt seg, med mye god mat og godt drikke.
Slik er det dessverre ikke for alle i vår store verden. 
Når jeg sitter her og skriver hører jeg på nyhetene 
om et kraftig snøfall i Kashmir. Dette forverrer situa-
sjonen kritisk for de som overlevde jordskjelvet, på 
grunn av at hjelpemannskapene enda ikke har fått 
frem telt og ovner. For noen blir situasjonen derfor 
fra vondt til verre. Vi kan selvsagt ikke ta alle ver-
dens vanskeligheter innover oss, men man kan jo 
heller ikke bare la det gå forbi uten å tenke på disse 



  
       Åremål
       Odd Hultgren            8/12 87 år
 Bjørn Smedstad      17/12 70 år
 JohnnyKristiansen 18/12 70 år
 Bernt Blåka             29/11 60 år
 Fred Menzel            28/12 60 år
 Bent Egil Jonassen   1/11  50 år
      

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

 Den Høye Sannhets grad
  den16/11-2005
     Jan Audun Falldalen
    Mariuz Synak-Migalski

    Veteranjuvel for 25-års medlemsskap
  den 30/11-2005

         Bjørn Rotheim

      Overgang fra loge 122 Gyldenborg
                      den 16/11-2005
                     Kjell Wilhelmsen

menneskene. Det er viktig å prøve å nne gode ting å 
glede seg over og se det positive i livet.

Vi må ikke glemme de ensomme og syke i våre 
hjemmelige trakter, og spesielt ikke nå når  julehøy-
tiden nærmer seg. Det viktigste for oss vil være å 
vise medmenneskelighet og å være tilstede og vise 
at vi bryr oss.

Mitt ønske for loge nr 67 Castrum i det nye året er 
at vår loge skal beholde det gode miljøet som vi har, 
og at vi skal gjennomføre gode logemøter og gode 
ettermøter. Dette skal gjøre sitt til at brødrene får 
lyst til å komme til våre møter og oppleve det gode 
fellesskapet som vi har i vår loge.

Jeg ser virkelig frem til det videre samarbeide med 
dere alle sammen og avslutter med å 
ønske alle brødre med familier en RIKTIG GOD 
JUL og ALT GODT FOR DET NYE ÅRET.  

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

Den nye veteran Bjørn Rotheim med 
Fung.StorMarshall Kaare Henry Skaare t.v. og 
Fung DSS Johnny Kristiansen t.h.

Det gode? 
Tomme ord?(mundsvejr)
Odd Fellowordenen i DANMARK feoret 10 – årsda-
gen for sin opprettelse den 30.juni 1888.(20 år før 
Norge)
I anledning jubileet var det skrevet en kantate, altså 
et korverk med solostemmer og orkester.
Kantaten var skrevet av Vilhelm Bergsøe med 
musikk av komponisten Bartholdy.Kantatens solo-
nummer ble sunget av kongelig kammersanger Niels 
Juel Simonsen. 150 sangere utgjorde koret.
Jeg har ikke bedt om tillatelse til å bruke denne kan-
taten, men den er å nne i boken om ”Odd Fellow 
Ordenen.Historie og utvikling” så jeg tar meg den 
frihet å hente noen tanker fra den nevnte kantate.
Og la deg ikke skremme av overskriften, for det er 
det motsatte jeg vil si noe om. Det sies også om 
kantaten i denne boken at ”den er verd å kjenne, også 
i våre dager, og den bør ikke gå i glemmeboken.”

I slutten av kantaten synger koret følgende: (jeg 
bruker orginalspråket)



”De underlige svende seg bænker over bord,
trods mørke tegn er talen dog alvorsgyldne ord.
Hva er vel deres stræben? Hva virker de på jord?

(En enkelt stemme):
”De vækker det gode, som i hvert hjerte bor!”

(Kor): 
”Det gode? Kun et mundsvejr, et dårende spil!
Hvo tror vel, at det gode på jord endnu er til?
Hva kaller I det gode ? Sig frem, hvis I det ved!”

(En enkelt stemme)
”Det kalles hos os: venskab, kærlighed og 
sandhed!”

Vår ordens grunnlegger, Thomas Wildey, satte som 
et ufravikelig krav at Vennskap, Kjærlighet og 
Sannhet, skulle være ordenens devise (ordspråk).
Etter nær 30 års virke for Ordenen trakk han seg 
i 1833 far sitt høye embede. I sin avskjedshilsen 
sa han bl.a.:
I sannhet  mine brødre, med samtidige følelser av 
stolthet, trer jeg tilbake fra embedet. Med glede, 
når jeg ser tilbake, med stolthet når jeg ser den 
uforlignelige trivsel, som den elskede Orden frem-
viser.

Min logebror!
Måtte Vennskap, Kjærlighet og Sannhet fortsatt 
prege vår kjære Loge. Måtte vi tro, som Thomas 
Wildey, at det er dette som kan redde en verden der 
så alt for mange lider.

Vi tror at det er mange i dag som lengter etter 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. Det er det vi 
forbinder med ”det gode” i vår Orden.
La våre medmennesker få kjenne at dette ikke er 
ord eller spill, men la dem merke at vi omsetter 
ordene i handling.

Våre kjære Rebekkasøstre sier bl.a.:
”----vi vil opp mot himlen se.
Og vi håper at vi makter.
Med små ”stjernedryss” det gode spre.!
(Gerd Andvik)
En av Odd Fellow Ordenens skribenter har sagt ” 
at sen sande OddFellow vel tør løfte pannen mot 
himlen, men må beholde fødderne på Jorden”

En riktig God Jul ønskes dere alle fra
Thomas Tallhaug
Loge nr. 67 Castrum

Besøk i loge 92 Romerike
Den 22.11.2005 satte 13 brødre med OM Knut Øst-
bøll i spissen kurs for logebesøk i 92.Romerike. 
Kveldens møte var Romerikes siste logeaften i sine 
gamle lokaler. Disse lokalene har logen på Lille-
strøm funnet ut at ble for små og da det dukket 
opp en mulighet til å kjøpe IOGT-bygget på Strøm-
men så slo de til og regner med innytting der til 
høsten 2006. I mellomtiden skal Romerike ha sine 
møter i Stortingsgt.28 i Oslo, mens loge 146 Raumar 
har yttet ”hjem”til Jessheim hvor de leier lokaler i 
RødeKorshuset på Sand.
På møtet den 22.11. var foruten oss fra Castrum også 
5 brødre fra loge nr. 132 Millenium og 2 fra 146 
Raumar. OM Otto Gjerde var beveget over at dette 
var det siste møtet i Nittdalsgata , men gledet seg 
selvsagt til de nye lokalene skulle bli innyttnings-
klare.
På ettermøtet , hvor vi ble servert raksk med ”nogo 
attåt”,  avsluttet vår OM Knut måltidet med blom-
sterhilsen og takk for maten.
Bussturen , med bror Tønnes ved rattet, forløp som 
vanlig med høy soial faktor og fornøyde (og mette) 
brødre som ved midnatt retunerte Kongsvinger.
Det siste besøket i logelokalene i Nittedalsgata var 
historie.
                                                                Red

Er mitt innerste sunt  - 
og sunt nok?
Den romerske keiser Marcus Aurelius (121-180 
e.k.)har sagt ” Min glede består i at mitt innerste 
er sunt.” Kloke ord, hvis du spør meg. Det er jo 
akkurat det vi som OddFellows arbeider med. De 
som trener og holder sine kropper i form sies å 
være sunne. Dette er helt sikkert riktig i de este 
tilfelle. Men selv om jeg ikke trener min fysiske 
kropp (noe jeg sikkert burde), så føler også jeg at 
jeg blir sunnere, nemlig den sunnhet som Marcus 
Aurelius omtaler. Jeg er denitivt ikke fornøyd med 
graden av sunnhet jeg føler, men jeg kan gjøre noe 
med det. Jeg kan trene mitt innerste slik at det blir 
sunnere. Jeg sier ikke at det er ett enten eller, men 
jeg har glede av min innerste sunnhet, og det kan 
ingen ta fra meg. Ved regelmessig møte i loge og 
leir så føler jeg at mitt innerste får regelmessig ”tre-
ning”. Vi trenger alle slik trening på lik linje med 
at den fysisk aktive trenger sin fysiske trening. Vi 
har medlemmer i vår loge som har vært med i både 
20,30 40 og endog snart 50 år. Hadde disse ikke 
fått denne ”treningen” hadde de sikkert gitt opp for 
lengst. Det er vanskelig å trene vår innerste sunnhet. 



Vi skal følge opp vårt formål som OddFellows, vi 
skal følge opp ordensbefalingene ” Du skal besøke 
de syke, Du skal hjelpe de trengende, Du skal 
oppdra de foreldreløse og Du skal begrave de døde.”
Gjør vi dette i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 
og så godt vi evner og i tillegg har Den Gyldne  
Leveregel , ”Alt I vil at andre skal gjøre mot Eder 
det gjøre og I mot dem”, bevisst i all vår handling, ja 
da står vi distansen som en maratonløper. Men du og 
jeg må trene!. Trene vårt innerste og det kan vi kun 
gjøre ved å møte så ofte vi kan i vår loge.
Mange av oss kan uten tvil løpe 100 meter og være 
fornøyd med resultatet, men trener vi jevnlig og 
riktig, blir resultatet mye bedre.
Overført til våre Ordensliv mener jeg derfor, kjære 
bror, at det er umåtelig viktig å møte i logen.
Det er klart at en kan være syk, eller andre ting står 
i veien for å møte i logen. Men når du er frisk igjen, 
når jobben igjen tillater det, når din familiesituasjon 
gjør det mulig, da må du møte på ”trening” (les 
logemøte).Det er helt sikkert mulig å avsette litt tid 
to kvelder i måneden.
Husker du innholdet i dine avlagte løfter? Husker 
du Undermesters avslutningsord på våre møter? 
For å huske og forstå så må vi møte så ofte vi kan. 
Ikke bare for vår egen del, men også for våre brødres 
skyld.
Har du hørt om noen idrettsmann som liker å trene 
alene, hvis han kan trene med likesinnede? 
Trener du med andre, så vil du også lære av det 
andre gjør. Det samme skjer i logen, vi lærer alle av 
hverandre, trener og utvikler vårt innerste.
Synes du at ditt innerste er sunt nok? Oppfyller du 
dine løfter? 
Hvis ikke så vet du både hvor og når du kan ”trene”.
    
                                                                   Red

Tanker fra Thomas Talhaug om 
frammøte

(Innlegg Thomas holdt i logen 28/9-2005)

Under aftenens etiske post vil jeg kort dele noen 
tanker med dere om følgende.

1. Brødre uteblir fra våre møter…og
2. Hvorfor møter jeg i logen så ofte jeg kan.

Innlegget er derfor ment som et personlig, men for-
håpentligvis et positivt bidrag og grunnlag til den 

diskusjon vi alle bør ta om disse tingene.

La meg kort si noe om det som jeg vil betegne som 
forståelig fravær.
De viktigste grunner for slikt fravær er i hovedsak:

• Alder
• Helse
• Familie
• Økonomi
• Arbeid
• Bosted i forhold til logen

Dårlig helse på grunn av sykdom eller rett og slett 
alder er det ingen som setter spørsmål ved. Familieliv 
skal og må også prioriteres, og aksepteres selvsagt 
fullt ut.
Alle medlemmer i vår loge har, meg bekjent ordnet 
økonomi. 
Ethvert medlem må selvsagt også kunne forvente 
moralsk støtte når grunnene for fravær er de foran 
nevnte.

Litt om ”det å utebli fra møtene.”

Jeg vil se på dette ved å stille to spørsmål?
1. Gjøres det feil allerede før opptaket?
2. Hva skjer med vår nye bror etter opptaket?

Dette siste spørsmålet vil ikke bli utdypet i 
aften, men jeg har skrevet et innlegg til vår 
Overmester om dette temaet.

Personlig tror jeg det er en feil som lett kan gjøres 
før opptaket:
På grunn av liten, ja kanskje endog ingen informasjon 
i det hele tatt, kk søkeren en feil forestilling om hva 
Odd Fellow står for. Jeg tror ikke dette skjer veldig 
ofte, men vil likevel peke på et bestemt forhold, som 
for meg er vesentlig:
Fadder var kanskje ikke nøye nok med å vurdere 
søkerens ”endringskapasitet”, eller bedre; fadder 
kjente ikke nøye nok søkerens evne til eller ønske 
om å ta i mot det budskap som ligger i Odd Fellow 
Ordenens idealistiske eller etiske hovedmål.

Vår orden er, som alle vet, ikke-politisk, og ikke-sek-
terisk og avkrever ikke noe medlem løfter som kan 
stride mot samvittighet og moral! Men, vår orden-

 forts. s.7



Logeantrekket nner du hos 
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  VI TAKKER ALLE VÅRE STØTTEANNONSØRER!

bygger på religion, og vi venter av våre medlemmer  
at de holder de løfter de avlegger og adlyder de lover 
som gjelder for vår orden. 

Vi må med andre ord vite om den som vil bli medlem 
har den karakter og den bakgrunn som gjør ham 
egnet til å lære om og følge det vi står for, nemlig 
”menneskekjærlighet”.
Det er ikke noe galt å fortelle før opptaket at den som 
opptas i Odd Fellow blir et levende ledd i en endeløs 
kjede, som stadig økes, med det siktemål å samle 
alle jordens folkeslag under vårt symbolske valgspråk: 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.
Vi skal selvsagt også fortelle en mulig søker om vårt 
lantropiske arbeid. Vi kan gjerne kalle det ”Det mate-
rielle” Det er jo det arbeide som i alle fall gir vår 
Orden dets offentlige berettigelse. Vi skryter ikke, men 
det er galt å unnlate å fortelle om dette arbeid. Dette 
er i våre budord utformet som en plikt, men er egentlig 
bare konkrete uttrykk for den omsorg som vi ønsker å 
være med på for våre medmennesker, nemlig
 ”Du skal besøke de syke”
 ”Du skal hjelpe de trengende”
 ”Du skal begrave de døde”
 ”Du skal oppdra de foreldreløse”

Og så til slutt:
 Hvorfor velger jeg å gå i logen så ofte jeg kan?
Vi lever, etter min mening, i en tid full av splittelse, 
uro og ufred. Mange mennesker kan kjenne seg både 
engstelige og rotløse. Derfor tror jeg fremtiden spesielt 
vil kreve mye av vår orden. I alle fall hvis vi ønsker 
å være med i kampen for menneskelykke og mer kjær-
lighet mellom menneskene.
For meg ligger svarene i dette:
Gjennom vår logemøter vil logen tale til meg med 
sindighet og ro, og kalle på alle gode krefter som måtte 
være i meg.
Logen kan ikke løse alle mine problemer, men den 
kan hjelpe meg til selv å klare det meste.
Logen kan legge sin beroligende hånd på mitt hjerte 
slik at jeg kan nne de sanne trøstens kilder.

Info til alle som får ”Støttestenen” på 
E-epost.
Etter hvert vil Redaksjonsnemden 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 hjemmesiden for de som ønsker det.

Logen er ingen kirke, men den ønsker at jeg skal 
forsøke å bygge et tempel i mitt eget indre.
Logen vil lære meg å kjenne glede, slik at jeg blant 
mine brødre kan spre glede, og kanskje også nne 
en bror som nettopp trenger glede akkurat nå.
Logen kan ikke fjerne alle mine bekymringer, men 
vår ordenslære vil vise meg de verdier og de egen-
skaper som jeg må forsøke å skaffe meg og setter 
mine bekymringer i det rette perspektiv, og minner 
meg om mitt ansvar for mine medmennesker.
I vår loge vil jeg nne en broderkrets, og jeg vil 
derfor ikke kjenne meg ensom, men jeg vil forstå at 
jeg er med i en kjede som forhåpentligvis engang 
skal omfatte den ganske jord.

Derfor kommer jeg til våre logemøter, ikke bare 
for å overvære, men for å delta, for da stemmer 
vår Undermesters hilsen til oss ved avslutningen av 
våre logemøter.
    Thomas Tallhaug
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De nære ting 

Ditt sinn monne yve 
Så vide omkring. 
Det er som du glemme 
De nære ting. 
Det er som du aldri 
En time har fred, 
Du lengter bestandig 
Et annet sted. 

Du syns dine dager 
Er usle og grå. 
Hva er det du søker; 
Hva venter du på ? 
Når aldri du unner 
Deg rast eller ro, 
Kan ingenting vokse, 
Og intet gro. 

Gå inn i din stue.
Hvor liten den er, 
Så rummer den noe 
Ditt hjerte har kjær 
På ropet i skogen 
Skal ingen få svar 
Finn veien tilbake 
Til det du har

Den lykken du søker 
Bak blånende fjell 
Kan hende du alltid 
Har eiet den selv. 
Du skal ikke jage 
I hvileløs ring 
Men lær deg å elske 
De nære ting 

        
        Arne Paasche-Aasen  
  

Brødre, skal dere være med til Stockholm ?
         Vi besøker Loge 116 Birka på deres installasjon 19.1.2006.
       Avreise Kongsvinger på morgenen 19.1.. Retur påfølgende dag . 
                                 Påmelding innen 5.1. til :
      Undermester Bjørnar Søberg, tlf. 62813810/eller 95249144


