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

          Årgang 16  nr. 1 2008

Støttestenen
Organ for Loge nr. 67 Castrum

Innhold: s2: OM har ordet, s3:  Støttestenen gratulerer, Hva betyr Odd Fellow, s5: Vennelogekomiteen trekker  
	 pusten,	s6:	Samtale	med	br.	Odd,	s7:	Refleksjoner	om	alder,	s8:	EI	i	Stockholm,	s9:	50	års	Veteranjuvel,		
	 s10:	Storrepresentanten	informerer,	Tildeling	av	Storlogegrad.
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    MØT	SÅ	OFTE	DU	KAN

Overmester 
har ordet

Kjære	brødre!

Har dere også savnet den gode vinteren med 
brøytekanter og snø på trærne. Nyte de gode ski-
sporene med blå swix under skia, og ryggsekken 
med kakao og ei klaka matpakke. Det har blitt dår-
lig med dette i vinter, og noen synes kanskje det er 
like bra.
Vi er allerede 3 mnd. inne i 2008. Regnskapet for 
2007, budsjett 2008 og rapporter fra nevndene er 
gjennomgått. Jeg er veldig godt fornøyd med akti-
viteten i nevndene. Takk til dere som deltar her.
Seniorklubben markerte sitt 25-års jubileum 5. 
februar. Jeg hadde gleden av å være tilstede denne 
ettermiddagen. Dette var en veldig hyggelig stund. 
Jeg er imponert over det arbeidet som også gjøres 
av våre pensjonister.
Jeg har gleden av å ønske bror Erik Løvhaug 
Hansen fra Loge nr. 59 Herman Anker hjertelig vel-
kommen som bror av Loge nr. 67 Castrum. Vi lover 
å ta godt vare på deg, kjære nye bror, og håper at du 
vil trives hos oss.
Jeg er veldig glad for deltagelsen på vår Informa-
sjonsaften. Det ser ut til at vi får 7 nye søkere til 
Ordenen. Dette er kjempemessig. Den nye formen 
på informasjonsmøtet må betegnes som meget 
vellykket. DSS Per Arild Nesje holdt et flott 
foredrag oppe i salen. Tradisjonelt brodermåltid 
med smørbrød og informasjon om vår egen loge var 
også meget vellykket. Takk til alle brødrene som 
stilte opp denne kvelden, og som på denne måten 
synliggjorde det gode indre liv som rår i Loge 67 
Castrum. Dette er viktig i utviklingen av Ordenen.
Gratulerer Martin Sunde Almqvist, Magne Salberg 
og Lasse Hammer som nye 3. gradsbrødre, og Carl 
Jan Gaarder og Ove Myrvold med 2. graden.  Det 
var synd at det ikke var flere brødre tilstede ved 2. 
gradspasseringen. Godt forberedte seremonier med 
bror Ceremonimester i spissen gjør opplevelsene 

sterke for alle.
Jeg gratulerer Eks OM Knut Østbøll med 
tildelingen av Storlogegraden som han fikk tildelt 
15.2. Hyggelig var det også at så mange av våre Eks 
OM kunne overvære seremonien.
Jeg så frem til 27. februar med forventning hvor 
bror Odd Hultgren skulle tildeles Veteranjuvel 
for 50 års medlemskap i vår loge. Tildelingen ble 
foretatt av DSS Per Arild Nesje med hjelp av flere 
av våre Eks OM.  At så mange brødrene møtte opp 
denne kvelden syntes jeg var meget hyggelig for Br. 
Odd
Jeg har nevnt fremmøtet et par ganger. 
Fremmøteprosenten i 2007 var 46 %, noe som 
må sies å være bra, men jeg synes fremmøtet ved 
noen anledninger kunne vært noe høyere. Noen 
har av forskjellige årsaker vanskelig for å komme 
på møtene, men jeg ber alle huske bror UM sine 
avskjedsord ved møteavslutningene. 
Det er en berikelse for alle når vi kan se en fullsatt 
sal, ikke minst er det hyggelig for de som har sine 
gradspasseringer. Jeg ser frem i mot hvert eneste 
møte.
Logemøtet 26. mars blir et spennende møte. 
Denne kvelden vil Logens Nevnd for Styrkelse og 
Ekspansjon stå for mye av innholdet. I tillegg vil vi 
ha instruksjon av vår Storrepresentant.
Etter det jeg allerede vet, blir også dette en spen-
nende kveld.
Nå ser vi frem til en flott vår og mange hyggelige 
møter med gradspasseringer, besøk fra andre loger 
og innvielse av kanskje 7 nye logebrødre.
Jeg vil også passe på å ønske samtlige brødre 
med familier en riktig god påske og håper at dere 
kommer tilbake etter påske med nye krefter for å 
drive logen fremover.

Bjørnar Søberg
Overmester
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Støttestenen	gratulerer!

Den	Høye	Sannhets	Grad
30.01.2008 

Martin	Sunde	Almqvist
Lasse Hammer
Magne Salberg

Patriarkgraden
20.02.2008

	Morten	Engebråten
Per Jullum
Erik	Nyborg

Tom	Arne	Strandberg

Hva betyr ordene “Odd Fellow”?
I norsk Odd Fellow Blad nr. 5 1950, finner vi denne 
artikkelen som bladet igjen har hentet fra Dansk Odd 
Fellow Blad. 
Redaktøren har tatt seg den frihet å omskrive/forkorte 
artikkelen noe 
Hvis det virkelig finnes noen som er glad for å bli 
kalt en merkelig fyr (ordet merkelig (peculier) blir 
av Webster oppført som et synonym for ordet odd), 
skal man selvfølgelig ikke ta den gleden fra ham - 
spesielt hvis han selv synes at han er en merkelig 
fyr. Men tror man virkelig at Thomas Wildey lot seg 
betegne på denne måten? Eller tror man at det var 
noe merkelig ved de andre stifterne? 
Ordene devalueres
Vi skal vokte oss vel for å la oss fange av ordenes 
makt. Verdien av dem skifter, som moten skifter, de 
devalueres. Har man i visse kretser - særlig utenfor 
Ordenen - og spesielt i brede kretser i USA ved 
starten av vår Orden utlagt eller populært “oversatt” 
ordene Odd Fellow til merkelig fyrer, så har det 
vært like på grensen av det vi kaller slang, og den 
betydningen har ordene aldri hatt på engelsk, der 
man kjente til ordene atskillig tidligere enn man 
oppdaget at det var noe som het Amerika.
Det hender ofte at ord lånes inn i et fremmed 

lands språk, og hvor det kanskje omformes og i ny 
skikkelse sendes tilbake til moderlandet.
Odd Fellow
Slik har det gått med ordene Odd Fellow. Vi tror vel 
i alminnelighet at disse ordene er  engelske ord, og 
så er den virkelige sannheten at de er helt igjennom 
norsk-danske ord! Ord som ikke har eksistert i 
engelsk før de i middelalderen ble lånt fra Norge/
Danmark (altså noe før Amerikas oppdagelse). Odd 
er lånt fra nordisk oddi = ulike. Denne betydningen 
har så mye å si oss; at vi som er av ulike folk vil 
forsøke å danne en helhet - en retning som vil det 
samme. 
Det er fastslått at odd er av oldnorsk eller old-
nordisk, ikke av engelsk opprinnelse. Som substantiv 
betyr oddi: langtunge, odde, triangel, ulike tall, men 
opprinnelig en spiss, en tupp (skitupp) og brukes i 
moderne norsk i samme mening som i oldnorsk i 
navnene Odd og Oddvar, Bjerkeodden og Odda og i 
ord som knivsodd, oddkvass og odde. 
Det er ganske naturlig at de nordiske vikinger, 
nordmenn og dansker, som ikke bare fór i 
“vesterled”, men også grunnla riker på de britiske 
øyer (Jorrick eller York), kom til å øve en veldig 
innflytelse på språket der. Så å si korporlig plantet 
de ordet odd inn i folkebevisstheten med spyd-odd, 
sverd-odd og pil-odd. Og så har det grodd i engelsk 
jordbunn i over tolv århundrer og vokst vilt som ord 
alltid gjør. Det ser vi av den mangfoldige bruken 
ordet har fått. Især adjektivisk.
I anglo-amerikansk målføre er ordet odd rent ut sagt 
populært. Det brukes om umake ting, likt og ulikt 
(odds and ends), om ulike nummer, størrelser og 
vekselpenger, om det usedvanlige, fremmedartede 
og særpregede, om det siste vinnende trekk i et spill 
eller veddemål.
Et uttrykk som viser at den opprinnelige mening at 
ordet fremdeles eksisterer er: Against all odds. Er 
stillingen slik, da har mannen eller foretagendet alle 
odder i mot seg, da skal det mot, kløkt eller hell til 
for å greie det. 
Ordet “odd” kan bety, som vi skrev, ulike. Det kan 
også bety; overskytende, overtallig, og her finner vi 
sikkert grunnen til ordet “odd”. Det passer inn i 
forholdene på den tid Thomas Wildey startet.
En	ting	kan	det	aldri	bety:	merkelig.
I nordisk fikk odda madr = odd-mann, betydningen 
overskytende mann i en tvist hvor stemmene sto like, 
og derfra stammer ordet oppmann.
I tillegg til at Odd Fellow har fått ordene tilbake til 
norsk/dansk, benyttes odds også ved totalisatorer, 
tipping. 
Forts. side 5

Den	Edle	Kjærlighets	Grad
13.02.2008 

Carl	Jan	Gaarder
Ove Myhrvold
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Logeantrekket finner du hos 

  VI TAKKER ALLE VÅRE STØTTEANNONSØRER!

Vi støtter Odd Fellow
Håper	medlemmene	støtter	oss!

Kongsvinger Farvehandel A/S
Tlf. 62 81 42 00
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Forts. fra side 3
I det hele har ordet odd i engelsk, i motsetning til i 
nordisk vist stor frodighet i betydningsutvikling og 
orddannelse.
Når Norsk/Dansk språk i så vid utstrekning trengte inn 
i dagligtalen, skyldes dette delvis at språkforskjellen 
mellom angelsaksisk og nordisk ikke var særlig følbar. 
I den islandske Gunnlaugsaga heter det at det var 
samme tunge i England, Danmark og Norge, inntil 
Vilhelm Erobreren vant riket.
Ordet “fellow” er av old-nordisk opprinnelse: félagi 
(kamerat; felle som i ektefelle; partmedhaver; 
kompani, sameie, fellesskap). Det senere 
anglosaksiske feolaga (trykk på første stavelse). 
Og det middel-engelske felawe, felaghe er ikke noe 
annet enn det gammelnordiske ord som ved bruken 
i århundrer er blitt til fellåv med en mer eller mindre 
utvisket fv-lyd i enden.  Felagi er bevart i eldre dansk 
fælge og i moderne dansk og norsk felle - kamerat.
Webster viser at ordet fellow er brukt i betydning 
av: kamerat, partner; en av et par, en likemann 
i makt, rang, karakter; en student som er medlem 
av et universitet, et college eller har et stipendium; 
et medlem av anerkjent litterært eller vitenskaplig 
selskap. Men han gjør også oppmerksom på at dette 
gamle, velbrukte ord i likhet med mange andre edle 
ord også kan få en vulgær og mindreverdig betydning, 
f.eks en mann uten oppdragelse og verdighet eller 
et medlem av en av de lavere sosiale ordner. En 
slik språklig devaluering er tenkelig der hvor det 
blir mange forskjellige hemmelige ordener, og hvor 
ordenslivet glir ut og mister moralsk holdning. Dette er 
sannelig et memento.
Vi kommer til denne konklusjonen: Odd Fellows betyr 
fremragende, utsøkte kamerater og (kamp)feller - og 
Odd Fellowship betyr disse kameraters fellesskap, 
direkte oversatt. Som vi ser er disse “fremmedord” 
ganske nordiske.
Hilsen fra den store verden
De gamle nordiske vikingers Odd (Oddi) Felagi 
(Felag) har vært på en tusenårig turné i det store 
utland og er kommet hjem igjen med en fjær i hatten i 
og  “worsted suiting” som tekstilfolk kaller et spesielt 
engelsk klesstoff.
Men Odd Fellow er likevel i bunn og grunn en nordisk 
“hilsen fra den store verden der ute” og det er bare 
rimelig at Odd Fellows trives utmerket i Norden, som 
- i egenskap av fedre - er forpliktet til å legge den 
dypeste åndelige betydning i ordene.

Vennelogekomiteen trekker pusten
I ”Støttestenen” 2. utgave 2007 skrev lederen for 
Vennelogekomiteen 2007 :
”Den 10.mars 2007 avholdt Vennelogekomiteen 
Sibbo 2007 sin femte og dermed denne komiteens 
siste vennelogefest (i denne valgperioden) i 
Festningsgt.1. med ett oppmøte som klart tyder på 
at den opparbeidede popularitet for disse festene 
ikke er noen tilfeldighet. 
Det blir derfor spennende (og utfordrende for 
den nye komiteen) å se om oppslutningen på 
festene fortsetter til høsten og videre fremover når 
Vennelogekomiteen Kongsvinger 2009 skal stå for 
arrangementene.”
Jo da, oppslutningen på høstfesten var formidabel 
og hadde det ikke vært for enkelte avbud hadde 
Festningsgatas ”vegger falt ut”. Det var ”stinn 
brakke” og derfor vil nok utfordringen i fremtiden 
ved lignende festligheter bli at antall gjester 
tilpasses størrelsen på lokalitetene.(Motsatt er jo 
litt vanskelig). 
På festen vi skal avvikle den 29/3-2008 vil det 
serveres Kalvestek m/tilbehør. Vi håper det 
vil ”gjøre susen.” Vi er veldig takknemlig for 
musikken til Johnny som stiller opp.
Sommermøtet den 7/6.2008 skal vi prøve å avvikle 
i tradisjonell stil,(tidligere deltagere vet jo hva det 
betyr). Det skulle derfor ikke forundre meg om det 
også i år blir en grillfest, men vi er jo litt avhengig 
av været.
Vennelogekomiteen vil ønske brr. med ledsagere 
og venner velkommen til våre arrangementer. 
Hvem vet hva vi finner på? 

Med broderlig hilsen 
I V.K.og S.

Arvid Solberg
Leder Vennelogekomiteen 2009
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En	samtale	med	Bror	Odd	Hultgren	i	
anledning	hans	50-årige	medlemskap	i	Odd	
Fellow Ordenen.
Støttestenen har besøkt loge nr. 67 Castrum,s 
bror	Odd	Hultgren,	logens	Grand	Old	Man	må	vi	
få	lov	til	å		kalle	ham.	For	det	første:
I	desember	d.å.	fyller	bror	Odd	90	år,	men	til	
tross	for	sin	høye	alder	møter	han	nå	som	før	
trofast	opp	til	våre	møter.	Han	sier	selv	at	i	de	
senere	år	skyldes	dette	gode	brødre	som	henter	
ham	og	bringer	ham	trygt	hjem	til	sitt	vakre	hjem	
i	Brogaten(ved	Gjemselund	Stadion).	
Støttestenen	ringte	ham	for	å	slå	av	en	prat,	og	
det	var	bare	å	komme,	svarte	bror	Odd,	blid	som	
alltid.
Det	følgende	er	en	blanding	av	et	intervju	og	en	
oppsummering av den samtalen vi hadde med 
bror Odd.
Bror Odd.
Den 27. februar d.å. fikk du Odd Fellow Ordenens 
utmerkelse for 50 års medlemskap, Veteranjuvelen 
som vi kaller den.
Hvilke tanker har du gjort deg i  den forbindelse?
For	meg	har	det	vært	en	stor	glede	å	få	være	
medlem av Odd Fellow Ordenen, svarer bror 
Odd.
Og han forsetter slik:
Jeg	kjente	jo	folk	som	allerede	var	medlemmer,	
folk	som	jeg	satte	stor	pris	på,	så	valget	var	ikke	
så	vanskelig.
Når du tenker tilbake på ditt eget opptak i 1958 og 
de opptak du er med på i dag, har det da skjedd noen 
forandringer?
Nei,	opptakene	i	dag	gjennomføres	på	samme	
stilfulle	måte	som	før,	ingenting	er	endret	så	langt	
jeg	kan	se.	Det	synes	jeg	er	bra.
En	slik	gammel	og	ærverdig	Orden	som	Odd	
Fellow	Ordenen,	står	seg	på	å	holde	fast	på	de	
gamle	gode	tradisjonene.

Hva har Odd Fellow betydd for deg i alle disse 
årene?
Jeg	må	først	og	fremst	nevne	det	enestående	
kameratskapet	som	jeg	har	møtt	i	alle	disse	årene.	
Da	jeg	var	yngre	var	aktivt	med	i	embedsverket,	
noe	som	ga	meg	mye.	Nå	på	mine	eldre	dager	er	
det	så	mange	som	tenker	på	meg	og	som	gjerne	
vil	at	jeg	skal	være	med	på	våre	møter.	Det	er	fint	
å	kjenne	slik	omtanke
Bror Odd. Har Odd fellow hatt noe å si for deg også 
på det vi kan kalle den åndelige siden av livet?
Ja,	så	absolutt.	Logens	læremåte	og	
gjennomtenkte	ritualer	har	betydd	mye	for	meg	
og	gitt	meg	nye	horisonter.	En	må	tenke	gjennom	
livet.	Og	for	å	si	det	litt	annerledes:	Jeg	gjør	ikke	
noe	”gæli”	når	jeg	er	der!
Er det noe som du spesielt vil nevne fra ditt 50-årige 
medlemskap i Odd Fellow Ordenen?
Jeg	husker	jo	spesielt	godt	den	første	tiden	da	vi	
reiste	til	Oslo,	til	loge	Eidsvold.	Det	ble	mange	
turer	og	det	var	jeg	som	kjørte,	jeg	var	like	
imponert hver gang hvor hyggelig vi ble mottatt 
og	den	flotte	måten	ritualene	ble	gjennomført	på	
der.	Jeg	husker	også	mange	av	mine	kamerater	
fra	denne	tiden,	Brødrene	Castberg	Voss,	Jørgen	
Husemoen,	Paul	Scott,	Johs.	Pettersen,	for	å	
nevne	noen,	men	la	meg	få	nevne:	Jeg	synes	
embedsverket	også	i	dag	er	meget	flinke.
Hva synes du om den utvikling som har vært når det 
gjelder Odd Fellow i Kongsvinger”
Jo,	den	har	vært	fin,	det	var	nok	nødvendig	å	
gå	til	en	deling.	Vi	ble	jo	så	mange	etter	hvert.	
Vi	begynte	jo	beskjedent	og	vi	avholdt	jo	våre	
møter	på	forskjellige	plasser	i	Kongsvinger.	Til	
å	begynne	med	ble	jo	logemøtene	holdt	hjemme	
privat	hos	brødrene,	men	vi	har	også	leid	lokaler	
både	på	gamle	Victoria	Hotell	og	Rådhusets	
Festlokaler.
Kjære bror Odd.
Vi vil igjen gratulere deg med ditt 50-årige 
medlemskap og vil ønske deg og dine alt godt også i 
fremtiden.
Og helt til slutt. Om du skulle gi et råd til noen som 
har lyst til å bli med i Odd Fellow, hva vil du si da?
Mitt	råd	på	grunnlag	av	mine	gode	erfaringer	er:	
Søk	om	medlemskap!	Du	vil	bli	medlem	av	en	
verdensomspennende orden som tilbyr sine 
medlemmer	Vennskap,	Kjærlighet	og	Sannhet.	
Dette	er	egenskaper	alle	mennesker	trenger	å	ha	
med	seg	gjennom	livet.

Thomas Talhaug
Jan Bøhnsdalen
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70	+
Refleksjoner	om	alder:
Fortsettelse fra forrige nummer, Br. Ola’s betratkninger 
om alder.
Jeg har ganske nylig nedtegnet disse 
betraktninger ved oppnådd 70- årsalder. Dette 
for å understreke og innrømme at fysisk form og 
sportslig prestasjonsbehov hele livet har vært en 
integrert del av min personlighet.
Egentlig synes jeg at det som nå kommer er litt 
flaut fordi jeg opplever alle dere andre mine 
brødre som veltilpassede modne menn - som 
bærer sin alder med verdighet og utvikler 
indre kvaliteter istedenfor å fortsette å dyrke 
aktiviteter og idealer som de fleste vel mener 
hører ungdommen til.
Jeg derimot er temmelig utilpasshet, umoden, 
overfladisk - en latterlig person!
Jeg skriver ikke engang så mye seriøst i avisene 
lenger.
Det skyldes delvis Torbjørn Stusslistuen Bakke - 
Han ga meg et velment råd da jeg ble pensjonist 
:
“Kom ihåg Svorken - du må ikke begynne å 
skrive i “Min mening” hver dag -
For da tenker alle at du holder på å bli senil.”
Et dominerende behov hos meg nå er å forenkle 
tilværelsen!
Jeg hater penger og papir og faste praktiske for-
pliktelser. Derfor har jeg overlatt økonomien, 
papirbilagene og de fleste dagligdagse og prak-
tiske ting vedrørende hus og hjem - til min kone. 
Heldigvis, og til alt overmål ser det faktisk ut til 
at hun lenge har sett frem til å få gjøre nettopp 
det - paradoksalt nok.  “Så kan du bare fortsette 
å surfe ovenpå”, sier hun.  - New deal - fair deal 
- good deal - eller?
Min politiske aktivitet har jeg nedtrappet til 
nesten null, vesentlig pga min papirfobi og min 
tiltagende aldersarroganse overfor byråkratiske 
spilleregler, moteriktige meninger og “keiserens 
nye klær!” 
Jeg prioriterer heller å bruke min tid til lyst-
betonte nye aktiviteter fremfor rutinemessige 
gjøremål og snusfornuftige plikt-oppgaver
- å oppfriske gamle språk (engelsk tysk og  
fransk) 
- og lære litt av nye (spansk og italiensk)
- ha sosial omgang i Odd Fellow- og  

andre steder etter innfallsmetoden
- spille 2-rader hele døgnet og hele året
- dyrke familiesamvær - litt havearbeid 
 og søke naturkontakt 
- fiske småtorsk, sei og makrell på Møre 
 om sommeren og reise til Syden om 
 vinteren så lenge som kona tillater det 
 og gidder å være med. Alene får jeg 
 ikke dra, fordi hun sier: “Det lurer 
 mange farer der nede for en så u
 ansvarlig type som deg.”
- Og viktigst av alt - jeg vil trene/
 mosjonere hver dag.
En gjennomsnittsdag består av 1 time rask gange 
med innlagt jogg - deretter svømming 500-1000 
m og 3-4 stup fra 1 og 3 m, samt 15 minutter 
badstue. Hvis regn og kulde, byttes skogs- 
eller gatespaserturen ut med styrkeapparattrening 
på treningssenter. I høst har Svømmeskolen 
på Dagbladets internettside vært en spesiell 
inspirasjon. Jeg har der lært tekniske detaljer 
som vendinger og rotasjoner som faktisk har 
gjort meg til en bedre svømmer nå i mitt 
enogsyttiende år enn da jeg hadde svømming 
som fag ved Statens gymnastikkskole for 45 
år siden. Jeg er i langt bedre form nå enn 
for 10 år siden, forut for mitt hjerneslag på 
bussen hjem fra Leir 1 Norge 6.-7. november 
1997. På alle treningsarenaene møter jeg fra tid 
til annen brødre, kollegaer eller medpasienter/
rekonvalesenter - og det hender vi tar oss tid til 
en hyggelig samtale!
På min 71-årsdag 5.februar 2007 fornyet jeg mitt 
årskort i Svømmehallen. Samtidig var det 19 år 
siden Svømmehallen åpnet.  I anledning dagen 
ble jeg påspandert boblebad av bestyreren,  Odd 
Fellow- bror Per Jullum. Etter dette renselsesbad 
for kropp og sjel fikk jeg øye på en tidligere 
engelskelev av meg fra ungdomsskolen, som nå 
var blitt gymlærer på Øvrebyen. Han drev og 
instruerte en blandet skoleklasse, både jenter og 
gutter, i fallstup fra 3-meteren. 
Jeg gikk med sedvanlig svekket overjeg bort 
til ham og sa at denne øvelsen hadde jeg 
også drevet med som førsteprogresjonsøvelse 
for 3-metersstup den gang jeg var gymlærer på 
“Katta” i Torggata bad for 40 år siden. 
- Det kunne vært moro å prøve igjen  
etter så mange år,
Forts s. 8



8

- i dag på bursdagen min, sa jeg. -
- Får jeg lov, på eget ansvar? - 
- Ja, vær så god, veldig moro - 
- Jeg opp på brettet, snek i køen forbi   
 noen nokså engstelige, men svært søte   
 gymnasiastjenter av et slag som 
 minte meg om gymnasiastjentene 
 fra den gang da.
 Det inspirerte meg, og fjernet høyde-  
 skrekken i betydelig grad. 
- Jeg inntok utgangsstillingen -   
 tommelgrep, strake hender, avstivet i   
 hoften og lot meg falle! 
 Alt stemte - som for 40 år siden.  
De kinesiologiske lover og tyngdekraften hadde 
ikke forandret seg, jeg var meg bevisst strakt 
hofteledd hele veien og trakk meg ikke i lufta 
slik at jeg havnet på magen eller ryggen. Jeg 
gikk dypt, loddrett ned til jeg berørte bunnen, 
nesten 4 meter, slik at jeg kunne sparke fra og 
komme raskt opp til overflaten igjen.  
Applaus fra klassen på kanten, og fra dem som 
stod og ventet på tur bak meg. 
Altså, vellykket bursdag! Følte meg som 31!

Embedsmanninnstallasjon	i	Stockholm
Under mottoet: "Hev du en god ven, far og sjå 
han ofte", la brødre fra Loge nr. 67 Castrum i 
vei torsdag 7/2 for å besøke sin vennskaploge 
Loge nr. 116 Birka i Stockholm 
Vi møttes 22 ”glade” gutter på Kongsvinger 
Stasjon om morgenen for å ta toget til 
Stockholm for på kvelden å overvære 
Embedmannsinstallasjon i loge nr. 116 Birka.
Toget kom litt forsinket til Kongsvinger og etter 
en liten diskusjon med noen andre reisende fikk 
vi satt oss på plass og praten gikk lystelig. Etter 
passering Arvika, hvor bror Tore kom ombord, 
ble det servert en kjempegod frokost fra Taverna 
med nogot attåt. Etter en lystelig tur var vi 
framme i Stockholm etter ca. 4 ½ time hvor vi 
ble møtt ikke bare av våre svenske Odd Fellow 
brødre, men også flere av våre finske brødre. 
Birkabrødrene hadde ordnet med buss og turen 
gikk til Hotell Ariadne i Värtahammnen, et hotell 
vi kjenner godt fra tidligere. Etter en sen lunsj 
ble det tid til en liten strekk på rommet før vi 
igjen ble hentet av bussen for avgang til Västra 
Trädgårdsgatan 11 A. Som vanlig i Sverige og 

Finland så gikk turen innom ”Vannhullet” før 
logemøtet startet. Bror Installator, Storsekretær 
Dag Björnulfson utførte sine plikter på en 
fortreffelig måte ved hjelp av bl.a. bror Claes 
som Stormarsjall. Etter EI ble vi servert et godt 
måltid med tilhørende drikke og praten gikk 
livlig mellom både svenske, finske og norske 
brødre.
Bussen kom som avtalt, men som vanlig altfor 
tidlig, og brakte oss sikkert tilbake til hotellet. 
Etter de sedvanlige diskusjonene gikk vi til 
sengs og våknet friske og raske neste morgen 
til en strålende dag. Vi ble etter frokost hentet 
av våre svenske venner og de fleste av oss ble 
kjørt til Stamhuset for en omvisning i dette 
flotte bygget. Omvisningen ble ledet av VD for 
Gårdsselskapet og det ble en minneverdig og 
morsom tur både for de som hadde gjort turen 
tidligere og ”førstereisguttene”. Etter en bedre 
lunsj ble vi fraktet til Centralen og turen hjem 
startet. Vel om bord i toget fikk vi benket oss 
på de samme plassene og turen hjem gikk i litt 
roligere former enn dagen før. 
Etter ankomst Kongsvinger fredag kveld, var 
"alle samde om at det hadde vært en gild tur." 
Kjell Bakken
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50	–	Års	Veteranjuvel	i	Loge	nr.	67	
Castrum

Et stort antall brødre var møtt frem for å 
hedre Loge nr. 67 Castrum’s Grand Old Man, 
Br. Eks OM Odd Hultgren ved hans tildeling 
av Veteranjuvelen for 50 – års medlemskap i 
Odd Fellow Ordenen.
Ceremonien ble stilfullt og meget godt ledet 
og gjennomført av DSS Per Arild Nesje 
med hjelp av Eks DSS Johnny Kristiansen, 
Eks HP Ole Sørli, Eks OM Kåre Falldalen 
og Storrepresentant Per Myhre. Spesielt var 
det også at mange brødre fra vår moderloge, 
Loge nr. 2 Eidsvold, var tilstede, br. Odd ble 
i sin tid innviet i denne logen.
Veteranens vita er jo meget imponerende, det 
som ikke kommer frem i den er at br. Odd  i 
sin tid var en meget god støtte og inspirator 
for alle nye brødre som enkelte ganger måtte 
forlate logesalen. Br. Odd var da en god 
samtalepartner for alle de yngre brødrene.
Ved tafelet manglet det ikke på godord til 
Veteranen som fikk blomster og taler  fra 

Ordenen, gjestende brødre samt fra egen 
loge. 
DSS Per Arild Nesje kom i sin tale inn 
på at br. Odd’s fremmøteprosent var til 
en spore for alle brødre. Br. Odd var 
også en foregangsmann for oppstarten av 
Vennelogearbeidet med logene i Sverige og 
Finland. DSS Per Arild Nesje kom også inn 
på at br. Odd har vært en inspirator for det 
”Gode indre liv” i Loge Castrum.
Br. OM Bjørnar Søberg overrakte blomster 
og sa bl.a i sin tale at siden det var mange 
yngre brødre tilstede, kunne han opplyse 
disse at vi også kunne kalle br. Odd for 
”søster” siden han er en av få i Loge Castrum 
som har alle Rebekkagradene. Han fremhevet 
også br. Odd sitt arbeide med Vennelogene.
Veteranen takket alle for at de var tilstede og 
han syntes det var spesielt at så mange gode 
brødre var tilstede på en sånn dag.
OM Runar Pettersen hilste fra Loge nr 2 
Eidsvold og sa bl.a. at en høy alder ikke var 
til hinder for å trives og ha glede ved å møte 
i logen.

Kjell Bakken
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Storrepresentanten informerer:

Fra Storlogemøtet på skriftlig grunnlag 2. 
Oktober 2007 meddeles at følgende saker ble 
vedtatt:

Inneværende Storlogeperiode forlenges med 
1 - ett - år fram til 2010.

Stor Sire kan ved spesielle tilfeller 
ekskludere/utelukke Ordensmedlemmer.

Lovnevnden må sende alle forslag til endring 
til Distriksrådene. Storrepresentanten gis 
mulighet for å la forslagene behandles i 
egen Loge/Leir, før Distriktsrådet avgir sin 
uttalelse. Dette betyr at alle forslag må være 
innkommet til Ordenskanselliet senest 1. juni 
året før Storlogemøtet avholdes.

Stor Sire embedet blir fra neste Storloge-
møte lønnet heltidsstilling.

Per Myhre
Storrepresentant

Støttestenen gratulerer:

Eks OM Knut Østbøll ble tildelt 
Storlogegraden 15. februar ved en stilfull 
seremoni i Stortingsgaten 28. 
De fleste av Loge Castrum’s Eks OM var 
tilstede for å følge br. Knut ved denne 
anledningen.
Litt spesielt var det at br. Knut sitt fadder-
barn Eks OM Eigil Jespersen også fikk 
Storlogegraden ved denne anledningen. Br. 
Eigil ble i sin tid tatt opp hos oss i Loge 
Castrum. Det er ikke ofte at både fadder og 
fadderbarn får Storlogegraden samtidig så 
Støttestenen fant det riktig å kommentere 
denne anledningen.

Kjell Bakken


