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   Vennskap        Kjærlighet        Sannhet 



OVERMESTER HAR ORDET 
    

Så er det igjen vår i vårt vakre land. Odd Fellow      

ordenens 194 år er snart tilbakelagt. Ordenens 195 

år starter den 26.4.2013 og går fram til 25.4.2014. 

Det har for Loge 122 Gyldenborg vært et 

innholdsrikt år med informasjonsmøter, innvielse, 

gradspasseringer, tildeling av 25-års  

veteranjuveler, instruksjoner, Eks.OM aften m.m. 

På våre ettermøter har vi, spesielt nå i vårterminen, 

hatt foredrag av varierende art. Vår utadrettede 

virksomhet har i det alt vesentligste dreiet seg om 

Landssaken – SOS barneby i Malawi. 

Innsamlingskravet til vår loge, kr. 42.000,- har vi  

nådd og pengene er overført til Odd Fellow innsamlingsaksjonskonto. Jeg 

er stolt over resultatet, og gratulerer alle brødrene med resultatet. 

 

Det gode frammøte på våre logemøter med et gjennomsnitt på 51 % 

(gjelder for 2012) håper jeg er et tegn på at både det formelle logearbeidet 

og den sosiale delen har vært som forventet av brødrene. 

 

Som nevnt innledningsvis er det vår i luften, og sommeren står for døren. 

Dette betyr også at en valgperiode er i ferd med å ebbe ut. Når jeg skriver 

dette innlegget har vi enda ikke kommet i gang med nominasjonsmøtene 

til nye embedsmenn. Jeg er imidlertid sikker på at de som blir valgt vil 

lede vår loge på en glimrende måte, samt skape glede og mening i våre 

logeliv. Men det er like viktig nå som i framtiden at vi brødre møter så 

ofte vi kan på våre møter. Dette for bl.a. å støtte embedsmennene i deres 

arbeide, men også for å gi hver enkelt av oss påfyll som vi kan ta med oss 

i en hektisk hverdag. 

 

Det at en valgperiode snart er over betyr også at det er det siste innlegg 

jeg skriver som OM. For meg har disse to årene vært en læretid og et steg 

videre på min Odd Fellow-vandring. Jeg setter umåtelig stor pris på at jeg 

fikk muligheten til å oppleve dette. Jeg vil benytte denne muligheten til å 

rette en stor takk til dere alle for stor hjelp og støtte i disse to årene. En 

spesiell takk til alle embedsmenn både valgte og utnevnte, samt alle dere 

som har vært viktige bidragsytere ved gradspasseringer i logen. Uten 

deres arbeidsinnsats hadde det ikke blitt mulig å gjennomføre dette. Det 

positive arbeidet som utføres i alle våre nemnder må heller ikke glemmes i 

en sådan stund, og jeg vil få takke dere for et meget vel utført arbeide. 

Som OM har du ansvaret for hele logens virke. Noen av de oppgaver og 

plikter som skal ivaretas gjør spesielt inntrykk på en. Jeg tenker da på 

oppgaver ved en brors bortgang. Dette er plikter som setter dype spor i 

meg. Det er bestandig tungt og med dyp sorg vi følger våre brødre til 

graven. 

 

Vi har også hatt store høytidsstunder, da særlig med innvielse av nye 

brødre i vår loge. Jeg tror det må være den største gleden en kan ha som 

OM, dette å få nye brødre med på veien videre. Samtidig vil jeg igjen 

beklage at vi har måttet omberamme opptakelsesmøter nå i vårterminen 

2013. 

 

Jeg har hatt stor støtte og nytte av et nært samarbeid med DSS Per Arild 

Nesje, Storrepresentant Einar Hernes og sist men ikke minst vår 

fungerende Eks.OM Kåre Rogne. Takk for gode råd og støtte. 

 

På Festlogen som ble arrangert av oss den 4. mars 2013, leste jeg et lite 

dikt av en ukjent forfatter som jeg gjerne vil dele med dere en gang til. 

 

Det lyder slik: 

 

Jeg skal stå ved din side 

Jeg skal stå ved din side som best jeg kan. 

Jeg skal trøste deg når du er trøtt og lei. 

Jeg skal være din støtte når du trenger meg. 

For vi er bestevenner du og jeg.. 

 

 

Med hilsen i Vennskap, Kjærlighet & Sannhet 

 

Svein Hanssen 

 



 

Etisk post Breiviksaken 
v/Svein Erik Børslungen 

 

Advokat Geir Lippestad, forsvareren til Breivik, har holdt et 

foredrag med tittelen ”verdikommunikasjon i krisetid” med 

utgangspunkt i de etiske sidene ved Breiviksaken 

Hendelsen som har skjedd er grotesk, og hva får et menneske 

til å utføre slike handlinger? Ut fra et etisk perspektiv reiser 

dette mange sider ved gjerningsmannens handlinger, hva har 

han latt seg lede av eller hvor har påvirkningen kommet i fra? 

Hvorfor er moralen/etikken totalt fraværende? Gode valg 

fordrer dømmekraft, men i dette tilfelle var dømmekraften 

totalt fraværende, hvorfor?  Og slike etiske/moralske 

problemstillinger kunne enn ramse opp  mange av i dette 

tilfelle. 

Lippestad har måttet ta etiske balanseganger som har vært 

svært utfordrende, dette ovenfor gjerningsmannen, media og 

ikke minst de pårørende. 

Det bærende prinsippet til Lippestad er å ivareta 

rettssikkerheten til alle mennesker.  

 

Hva sier så Lippestad: 

– Han advarer mot å ta for lett på ideene Breivik og nynazister 

i Europa står for og å distansere oss fra Breivik og plassere 

ham på utsiden av samfunnet.. 

– Jeg er skeptisk til å bli kalt «djevelens advokat», på samme 

måte som jeg er skeptisk til at Breivik blir kalt et monster. På 

den måten fratar vi oss selv muligheten til å lære noe. Ved å 

kalle Breivik et monster, sier vi at vi selv er langt i fra dette 

universet. Men vi kategoriserer alle sammen, det skjer ikke 

bare i de ekstreme miljøene.  

 

Dagen det ble klart at Breivik ikke ville anke dommen sa 

Lippestads kollega Vibeke Hein Bæra at «det er nå tiden for 

refleksjon virkelig begynner» og Lippestad understreker at det 

er viktig å vende blikket innover for å dra lærdom av året som 

har gått. 

 

– Vi må se på oss selv og våre egne holdninger. Hvor langt er 

vi selv fra disse ideene?, spør han. 

Ta ideene frem i lyset 

Lippestad poengterer at for å dissekere og ta fra hverandre de 

høyreekstreme ideene Breivik står for, er det viktig å dra dem 

frem i lyset. Først da kan vi begynne å lære noe av det som har 

skjedd, og forhindre at det skjer igjen. 

– Det er farlig å fornekte at disse ideene finnes, for det gjør de 

så absolutt.  

Og bevegelser tuftet på disse ideene er på fremmarsj. Han 

retter blikket mot Europa og Russland, hvor det brygger opp til 

sosial uro og ekstreme ideer blir mer og mer utbredt.  

 

– Se bare på Hellas, hvor hele ti prosent av befolkningen 

stemmer på det høyreekstreme partiet «Gyllent daggry». Jeg 

har mottatt et brev fra en mann i Danmark som ville opprette 

et politisk parti kalt «Breivik-party», sier Lippestad, som reiser 

noen sentrale spørsmål; 

 

– Hvorfor fikk Breivik disse tankene, og hvorfor har han 

kultstatus i Russland? Hva skal vi gjøre for å gi ungdom som 

vokser opp en verktøykasse som gjør dem i stand til å motstå 

disse tankene? 



Lippestad advarer mot å overse og kimse av de ekstreme 

ideene. De florerer på nettet, og han oppfordrer til å ta ideene 

frem i lyset for å dissekere dem med faktaenes kniv. Som følge 

av åpenheten i 22. juli-saken, har for eksempel argumentene til 

den høyreekstreme bloggeren Fjordmann, som var et 

ideologisk forbilde for Breivik, blitt tatt fra hverandre bit for 

bit.  

 

Ved å tilbakevise ideene med harde historiske fakta og 

fornuftige argumenter, håper Lippestad vi kan gi den 

kommende generasjonen av søkende ungdom et bredere 

grunnlag for å forkaste ekstreme ideologier. 

Viktig å tenke at han er et menneske 

Lippestad er samfunnsengasjert med et utall av ulike verv og 

en tid som aktiv i Nordstrand Arbeiderparti bak seg. Da han 

ble oppringt den 23. juli i fjor, var det til slutt prinsippet om 

rettssikkerhet som veide opp for argumentene mot å ta på seg 

saken.  

 

– Argumentene var mange for at jeg ikke skulle ta jobben, og 

det første jeg tenkte var «nei», som forventet at kona, som på 

dette tidspunktet var gravid, skulle si det samme.  

 

– Så, uheldigvis, eller heldigvis, vekket jeg kona for å spørre 

henne.  

 

Kona, Signe, er sykepleier, og kom med følgende lignelse:  

 

– Jeg lar ikke en pasient ligge og blø i hjel, uansett hva 

vedkommende har gjort på forhånd. 

Et menneske som meg og deg 

Så jeg spurte meg selv hvorfor jeg ble advokat. Og det er fordi 

jeg er stolt av rettssystemet vi har i Norge. Det er viktig å ta 

vare på det man ønsker å ta vare på. som ikke lenge etter å ha 

sagt ja til oppdraget satt i et avhørsrom i Oslo politikammer og 

ventet på Breivik.  

 

Jeg tenkte på hva som ville møte meg. På hvem, eller hva, som 

ville komme inn døren, sier han. 

– Der stod et menneske, akkurat som meg og deg. Vi er jo ikke 

like noen av oss, men han pratet som oss og så ut som oss.  

Lippestad understreker igjen faren ved å skulle fremmedgjøre 

og overse ideene Brevik står for. Ved at vi tar en god titt i 

speilet vil Lippestad at folk skal forstå hvor like vi alle er, og 

se hvor fort gjort det er at noen havner i ekstreme miljøer. 

 

– Det er ekstremt viktig å tenke at han er et menneske. 

Lynavleder 

Mens Lippestad sitter i det vindusløse avhørskammeret og 

snakker med klienten, er media fremdeles uvitende til hvem 

som har påtatt seg oppdraget. I en pause fra avhørene sendte 

han tekstmelding som bekreftet hans rolle som forsvarer til 

avishusene. Én time senere hadde 3000 sms’er tikket inn på 

telefonen.  

 

– Det var mye sinne. Ettersom folk ikke kunne kontakte 

Brevik personlig ble jeg en slags lynavleder.  

 

Trusler og hatefulle kommentarer falmet imidlertid mot det 

han fikk høre inne i avhørsrommet. 

– Å sitte der og høre på alle de grusomme tingene Breivik 

beskrev var nok noe av det mest krevende i løpet av hele 

saken, sier han.  

Ute i gatene ventet et enormt mediepress. Lippestad forteller at 



han tidlig bestemte seg for å være åpen ovenfor mediene. 

 

– Jeg kom fort til den konklusjonen at å si «ingen kommentar» 

ville vært håpløst de første ukene. 

 

Men hvor skulle han begynne? Hva skulle han si? Uten særlig 

tid til forberedelser bestemte han seg for å fokusere på 

verdiene i samfunnet og legge et «teppe av rettssikkerhet».  

 

– I Norge er vi stolte av demokratiet og systemet vårt. Vi har et 

uavhengig domstolsapparat, og rettsikkerhet, rettstaten og 

rettsprinsippet er sentralt. Det er dette jeg ville kommunisere, 

for å legge et grunnlag for forståelse. 

Jeg ville skade færrest mulig 

Han understreker at rettsikkerheten er helt sentral, og som 

forsvarer ble det hans oppgave å ivareta klientens interesser. I 

sin kontakt med Breivik gjorde Lippestad det imidlertid klart 

at han ikke kom til å være et talerør for de ekstreme ideene 

klienten stod for.  

 

– Jeg sa at «jeg vil hjelpe han i rettssystemet og juridisk, men 

ikke politisk eller ideologisk»,  

 

Breivik godtok dette, i likhet som han godtok at Lippestad 

tidligere hadde vært aktiv i Arbeiderpartiet.  

– Han sa at da måtte jeg være unntaket, for jeg var jo ikke som 

alle de andre. Og dette illustrerer det skumle ved 

kategorisering – at man glemmer enkeltmennesket, sier han.  

Lippestad gjentar at hans hovedoppgave var å ivareta klientens 

interesser, men grunnet sakens natur og omfang måtte 

forsvarerne lage seg en etisk rettesnor. 

 

– Det spesielle med 22. juli-saken er at man gjennom medie-

dekningen ble kjent med de døde. Og da ble spørsmålet 

hvordan jeg skulle forholde meg til foreldre og etterlatte. En 

rettesnor ble at jeg skulle ivareta klientens interesser, men ved 

å skade færrest mulig.  

 

– Hvorfor stille sårende spørsmål dersom det ikke er 

nødvendig? Alle er berørte i denne saken, og da er det viktig å 

tenke over hvordan man opptrer i det offentlige rom, sier han. 

Er Norges lovgivning rustet til å takle den økende volden 

fremveksten av ekstremisme vil føre med seg i fremtiden? 

- Vi har lovverket på plass, det er nok ikke problemet. 

Spørsmålet er hvordan vi skal forebygge det. Vi kan diskutere 

strafferammene – jeg er for øvrig i mot dødsstraff – men 

tanken bak fengsels-systemet vårt er at man skal rehabiliteres. 

Det er en del av vår humanistiske tradisjon. Det er galt å si at 

Breivik aldri vil komme ut, men det er en krevende øvelse, sier 

Lippestad.  

 

 Du virker trygg på etikken din, men hva med alle truslene du 

fikk som Breiviks forsvarer?, 

En slik sak medfører alltid trusler. Jeg fikk mange drapstrusler, 

og tok det alvorlig. Det er en tung belastning, men jeg måtte 

forholde meg til det jeg selv kunne kontrollere, og regnet med 

at det var noen som passet på oss vi meldte i fra til politiet. Jeg 

måtte skyve truslene vekk for i det hele tatt å klare å jobbe 

med saken. Trusler er noe man må leve med når man stikker 

hodet frem slik i offentlig-heten, og et viktig poeng for meg 

var å tenke over hvem som faktisk hadde det vanskelig i denne 

saken. Jeg skal fint greie å leve med trusler når jeg tenker på 

den sorgen de etterlatte lever med, avslutter Lippestad. 

 



Bror Bakken forteller om Logens indre liv, mens 

brødrene følger godt med. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ønskediktet 

 
Det er bare nokre få ting 
( Liv Holtskog) 

 

Det er bare nokre få ting 

som betyr noko 

som gjev svar på vår sjels 

søkande uro 

på våre netters maredraumar. 

 

 

Det utanom oss 

kan me leggje av 

alt kjøpt og betalt. 

Det er det me fekk: 

Evnene, sansane, oppkommene 

me må løysa ut – bruke. 

 

 

Oppkommene 

kvilegrunnane 

straumane – 

Det Gudgjevne – Det som gror 

I det som døyr. 

Desse lag 

må me utfri 

for desse straumar er me til. 

 

 

Finn Krog utfordrer herved Kåre Rogne 

til neste Ønskedikt i Gyldenposten. 

 



Navn.  Espen Fladberg 

Adresse: Kongeveien 38 2211 

Kongsvinger 
Telefon: 90784058 

Yrke  Frisørmester 

Medlnr. 133 - innviet 16. april 2012 

Født:  21. april 1963 

Sivil status: Samboer 

Verv i losjen Privatnemda. 

Hobby: Motorsykkel 

 

 

 

Navn.  Atle Paulsrud 

Adresse: O. Schøyensvei 20  2213  

             Kongsvinger 

Telefon: 40429122 

Yrke  Økonomisjef 

Medlnr. 135 - innviet 16. april 2012 

Født:  10. januar 1970 

Sivil status: Singel 

Verv i losjen   Privatnemda. 

 Hobby: Kongsvinger Knights  

   

Navn.  Halfdan Jahr 

Adresse: Dølisjøveien 345 2110 Slåstad 

Telefon: 95981106 

Yrke  Elektroingeniør 

Medlnr. 134 - innviet 16. april 2012 

Født:  22. juli 1984 

Sivil status: Samboer 

Verv i losjen Privatnemda. 

Hobby: Gammelt småbruk/friluftsliv 

 

 

Navn.  Jan Werner Andersen 

Adresse: Fuluvegen 244 2213                  

Kongsvinger 

Tlf:  99119835   

Medlnr. 132 - innviet 16. april 2012 

Født:  8. juli 1975 

Sivilstatus: Samboer 

Yrke:  Serviceingeniør 

Verv i losjen: Privatnemda 

Hobby: Vintersport/bilentusiast 

 

 

 

Navn.  Terje Olav Rundtom 

Adresse: Ekornveien 28 2213      

             Kongsvinger 

Tlf:  91386061   

Medlnr. 136 - innviet 16. april 2012 

Født:  28. okt 1971 

Sivilstatus: Singel 

Yrke:             Rådgiver 

Verv i losjen:   Privatnemda 

 Hobby:           Jakt 

 

Navn.  Arild Bråten 

Adresse: Malmerveien 1 2230          

Skotterud 

Tlf:  62835193 

Medlnr. 114 – 21. april 2008 

Født:   22. april 1951 

Sivilstatus: Gift 

Yrke:  bilmekaniker 

Verv i losjen: OM venstre 

Hobby: Knivmaker 



STORREPRESENTANTEN HAR ORDET 
 
Kjære brødre! 

Våren er rett rundt hjørnet og vi kan se på folk at de er blitt mer glade, 

utadvendte og forventningsfulle. Er det lengsel etter varme, eller er det 

lengsel etter å se at det gror og grønnes rundt en som gjør dette? Det er 

kanskje begge deler, men for meg er det å se at alt våkner til liv, det viktigste. 

Våren er også et tegn på at logen og logearbeidet snart tar ferie. I tre måneder 

står logen stille. Det betyr ikke at vi som brødre bør la være å tenke 

logearbeid. Vi kan benytte denne tiden til å tenke «Nye Logebrødre». Hvem 

kan vi tenke å ta med oss inn i den flotte kulturen som Odd Fellow gir oss. En 

kultur fri for politikk, frihet for religions-tenking, frihet for makt og 

pengebegjær og til slutt kanskje det viktigste, friheten til å være oss selv. 

 

Svenskene påstår at vi nordmenn jobber for å leve og at svenskene lever for å 

jobbe. Jeg tror at hverdagen vår er tøff nok som den er og at mange 

mennesker vil ha godt av det gode etiske påfyll som Odd Fellow gir oss. 

Rundt oss kan vi se at kulturen bestemmer over mennesket, men er det ikke 

slik at det er mennesket som laget kulturen og ikke kulturen som laget 

mennesket? 
 

Dette er gode argumenter vi kan bruke når vi ser oss om etter potensielle 

brødre.  

 

Benytt sommeren til å reflektere over dette og tenk nøye over hvem du kan 

tenke deg å invitere med på en informasjonsaften til høsten. Det er ofte den 

du minst tror kan bli en bror, som blir det. Det har vi sett mange ganger. 

Så til slutt, et lite, men allikevel så stort sitat fra Hans Børli: 

Vi er så redde for døden at vi glemmer å leve det bittelille sekundet vi er 

bevilget av evigheten. 

 

 

Jeg ønsker dere alle en riktig god sommer! 

Mbh. i V .K og S 

 

Einar H. Hernes 

Storrepresentant 

Nytt fra sekretær 
 

Gradspasseringer 

Den 04. februar ble brødrene Terje Olav Rundtom, Jan Werner 

Andersen, Halfdan Jahr og Espen Fladberg forfremmet til Det Gode 

Vennskaps Grad. 

Den 13. mars ble bror Peter Rapstad forfremmet til Den Edle 

Kjærlighets Grad.  Seremonien foregikk i Loge 67 Castrum. 

Den 18. mars ble bror Jon Birger Hangaard forfremmet til Den Høye 

Sannhets Grad. 

 

Jubileer 

Den 22.02.2013 fylte bror Per Danielsen 60 år.   

 

Redaksjonen gratulerer alle disse brødrene med opprykk og jubileum. 

 

SENIORKLUBBEN 

Referatene fra Seniorklubben i Festningsgata 1 AS er skrevet av bror 

Asbjørn Holseter og redigert av redaksjonen. 

      

Medlemsmøte i seniorklubben  5. feb. 2013. 
Bror formann Rolf ønsket 30 medlemmer velkommen til dagens møte og 

gratulerte de av brødrene som har fylte år i møteperioden, brødrene Magne 

og Ola. Han ønsket et nytt medlem velkommen til seniorklubben, bror Ingvar 

Bjarne Mykkestue. 

Seniorsangen ble sunget, så ble brødrene invitert atter til nydelig pyntet og 

dekket bord for igjen et godt og hyggelig brodermåltid. Bror Nils, som er 

ansvarlig for matinnkjøp, spanderte  selvfisket og røket ørret som smakte 

svært så godt. 

Brødrene Nils og Erik holdt dagens foredrag med ”Temaet Cognac.” 

Foredragsholderne framsto svært så fransk inspirert, utkledd med sorte 

alpeluer og rødrutete halstørklær. Foredraget utviklet seg til voksenlære om 

utvikling av de forskjellige Cognac-typer.. og avsluttet med smak/lukte 

prøver. Bror formann Rolf takket for et profesjonelt og orienterende foredrag 

over ”Temaet Cognac.” 



 

REFERAT FRA MEDLEMSMØTET I 

SENIORKLUBBEN. 5. MARS 2013. 
 

Formann bror Rolf ønsket 24 brødre velkommen til møtet i dag. Han 

orienterte brødrene om møtets kjøreplan, bl.a. foredrag med tema 

bioenergi Ove Heimnes og at seniorklubben er 30 år den 5. november i 

år. Styret vil komme tilbake med forslag til en markering. 

 

Bror Rolf hilste til brødrene Rolf-Erik, Hans Otto og Arvid og ønsket 

dem god bedring og raskt tilbake sammen med oss her i klubben. Han 

hilste alle brødre med fødselsdager i møteperioden. 

 

 

 

Nyttårsfesten 26.01.2013 

 
Etter en tids planlegging, hadde Vennelogekomiteen,  26.01.2013, 

gleden av å invitere til nyttårsfest. 

Som bildene viser, hadde mange feststemte mennesker satt av kvelden 

til hyggelig samvær. 

 

Stemningen var på topp fra første stund, ja da vi skulle ønske 

velkommen og orientere om bordplassering, var lyd volumet på et slikt 

nivå, at vi måtte plinge i bjelle flere ganger for å mane til ro.  Etter 

hvert kunne 50 personer gå til bords,  til toner av Egil Øiset.  Av disse 

50 var Klara Joramo og Anne With invitert som våre gjester. 

 

 

 

 

 

Klara Joramo i lystig prat med Hanne Bukåsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To som satte sitt preg på kvelden. 

Finn hadde tatt på seg oppgaven som kveldens toastmaster, en oppgave 

som ble utført på en glimrende måte.  Han holdt nærmest et standup 

show, der har skjøt fra hoften, både til høgre og venstre  ”Innertierne”  

kom på løpende bånd, hvilket latter kulene vitnet om Egil var kveldens 

musikkansvarlige.  Vi gikk til bords til Egils toner, vi sang til Egils 

toner.   Og når salen var ryddet etter måltidet, danset vi til Egils 

enmanns orkester til langt ut i de små timer. Tusen takk for innsatsen 

begge to. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Ingvar Alfsen og Vidar Rognstad ser ut til å ha funnet tonen.  Mon tro om 

skipsrederen fra Nord Odal har fortalt om den ”nakne kaptein”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overmester, OM i loge 49 Ad Astra og UM i loge 67 Castrum, bivåner at 

festlosjen foregår i sømmelige former. 

 

Det er god stemning ved bordet 

. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bjørg  og Kåre Fløiten i fest skrud.  Bror Kåre har i etterkant fortalt at han 

deltok på festen kun fordi han var litt bekymret for hvordan 

undertegnede skulle klare seg uten hans tilstede værelse 



 

 

 

GYLDENPOSTEN. 
  

 OM Svein Hansen, ansvarlig redaktør. 

         

        I redaksjonen. 

  

Per T. Svestad, redaktør 

Hans Petter Børrud, redigering 

Erik Haug, elektronisk redigering 
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AVD. KONGSVINGER 
Industrivegen 53, 2212 Kongsvinger TLF. 62888370 

 

Inneklima og ventilasjonsentreprenør. 

 

 
 

 Maskinell Skogsdrift ANS 

           2116 Sander 
 
 

  Tynning og  
  sluttavvirkning  
  utføres. 
    
    Mail: i-eidsmo@frisurf.no 

    Tlf.    62 96 54 67 – Mobil 916 19508 
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