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OVERMESTER HAR ORDET
Kjære Brødre!
Vi har i år opplevd en fantastisk sommer
som har gjort godt i kropp og sjel. Et nytt
logeår står foran oss, og det er med ydmykhet
og spenning jeg nå tar over som OM. Først vil
jeg benytte anledningen til å takke for den
tillit som her er vist meg. Det er en stor
utfordring og overta overmesterembetet etter
bror Svein Hanssen, imidlertid er det trygt og
godt å vite at han fortsatt vil være en del av
kollegiet. De to årene som det forrige kollegiet har fungert, har jeg
fått tilført mye ny kunnskap som jeg vil bygge videre på.
Nye valgte og utnevnte embetsmenn er nå på plass, i tillegg er alle
brødre som har fått oppgaver i nemnder, også snart på plass. Jeg vil
takke alle som har påtatt seg verv, enten som embetsmenn eller som
deltakere i nemnder. Skal våre loge utvikle seg videre, er vi helt
avhengig av at vi får våre brødre til påta seg oppgaver for at vår
loge skal ha kontinuitet og utvikle seg videre. Alle jeg har kontaktet
i denne forbindelse, har vært meget positive, og jeg har fått en
følelse av at alle har vært takknemlige for å bli forespurt. Dette
gleder selvsagt en som fremover skal lede logen de kommende to år.
Hvordan skal vi nå utvikle vår orden og loge videre? Dette er
spennende utfordringer som jeg har tenkt mye på, og som vil bli en
gjennomgangssak på alle embetsmannsmøter fremover.
Utfordringen er å skape en arena hvor alle brødrene føler at det har
verdi for dem å komme på våre møter. Hvordan skal vi få til dette i
en travel hverdag hvor de fleste er fullt opptatt med jobb, familie,
barn og venner som også skal ivaretas? I denne forbindelse ønsker
vi at logen må bestå av en meny som bidrar til at alle får med seg en
verdi , som de kan farge sine omgivelser med, både privat og i
familien. Hvis logen kan være en arena som i sum kan gjøre alle

våre brødre til bedre og mer kunnskapsrike medmennesker som der
igjennom kan påvirke og farge de omgivelser hvor de ferdes, så vil
vår loge være en suksess. I sum kan dette bidra til at vi tiltrekker oss
oppmerksomhet som igjen vil bidra til at flere vil søke medlemskap
i vår loge.
Det er igjennom vårt engasjement i logesalen, måltidene i matsalen,
samt vårt budskap og gode og spennende ettermøter med gode
temaer i lobbyen vi skal skape engasjement og bidra til utvikling.
Vår loge er i planleggingsfasen, og kommende embetsmannsmøter
vil være arena for å stake ut kursen fremover. Mitt hovedbudskap
vil være at vi må legge en plan som primært bidrar til å øke antallet
brødre. Dette arbeidet vil starte så fort vi kommer i gang med vårt
første møte. Vi må kontinuerlig få inn nye brødre for at vi skal
utvikle vår loge videre. På ettermøtene vil vi satse på gode
foredragsholdere med spennende og dagsaktuelle temaer.
Det avgåtte embetskollegiet har gjennom sitt arbeid lagt grunnlaget
for arbeidet fremover spesielt gjennom vår handlingsplan.
Vedlegger vårt møteprogram for inneværende periode.
Tilslutt vil jeg takke brødrene i det avgåtte embetskollegiet for det
flotte arbeidet de har nedlagt gjennom de to år siste år. Vi i det nye
embetsmannskollegiet ønsker alle brødre velkommen til et nytt
logeår. Møt så ofte dere kan, ett godt fremmøte styrker samholdet
mellom brødrene, hjelper embetsmennene i deres arbeid og dere vil
sikkert alltid motta og ta med fra logen gode impulser til glede og
gavn for dere selv og dermed for logen.
Med hilsen i vennskap, kjærlighet og sannhet

Finn Nilsen OM

Møter / Gradspasseringer Loge 122 Gyldenborg

Undermester har ordet
Kjære Brødre!

Høst 2013
16. sept
7. okt
21. okt
4. nov
18. nov
19. nov
25. nov
2. des
16. des

0 Arbm 1. gang nominasjon
0 Arbm 2. gang nominasjon
0 + Galla
0 Arbm. instruksjon. Sangaften
0=+
0 M Arr 67 Castrum
0 Info møte
0 ≡ + Galla
0 Julemøte

Vår 2014
6.01 0 Nyttårsloge
20.01 Årsrapport / Regnskap
25.01 Nyttårsfest m/ledsager Arr. Vennel.kom.
03.02 0 -+
17.02 0 Arb.m
20.02 F□ Galla Arr. 49 Ad Astra
03.03 0 + Galla
17.03 0 Arb.m.
26.03 25 års Ve.Ju Galla Besøk til 67 Castrum
07.04 0 Arb.m
05.05 0 Arb.m. Besøk fra 67 Castrum
12.05 Info møte
17.05 17. mai kaffe, F.gt. 1 Arr. 67
19.05 0 Arb. m. instr. Fd.
31.05 Sommerfest Arr. Sos.n.
01.09 0 Arb.m.

En sommer er over, en høst har banka på. Utenfor porten står
vinteren og venter nå! Synger Asle Beck i sin vakre låt ”Varme
Vinder”.
I skrivende stund er det 19 august, og det er om lag 14 dager til vårt
første logemøte i høstterminen 2013. Det er derfor jeg reflekter til
ovennevnte låt, sommeren er på hell og høsten og logearbeidet tar
snart til.
Det blir en spennende periode, nytt kollegie, nye embetsmenn og
mye nye folk på stolene i logesalen. Som Undermester får jeg en
rekke nye oppgaver, blant annet for brodermåltidet og for
ettermøtene.
Når det gjelder menyen for høstterminen blir denne presentert i
denne utgaven av Gyldenposten. Det er en godt sammensatt meny
fra vår leverandør Holseter Catering. I tilegg blir det også
Lutefiskaften og Sildebord tilrettelagt av våre matelskede brødre
Jens Erik Onsrud og Erik Haug.
Nytt av året er at alle brødre må bidra i privatnemnden. Dette pga at
vi ikke har nok brødre til å danne en helt ny nemnd for dette
formålet. Det vil si at alle av oss må bidra til oppdekking, servering
og kjøkkentjeneste 1 – 2 ganger pr år. Vår moderloge Castrum har
også gått over til denne ordningen med gode erfaringer. Alle brødre
vil få lister over når man skal bidra på kjøkkenet, om det ikke passer
denne kvelden er man selv ansvarlig for å bytte kveld med en annen
bror.
Når det gjelder aktiviteter som musikkaftener og foredrag, kommer
jeg til å jobbe aktivt for et attraktivt innhold. Da jeg mener dette er
et viktig moment for å gjøre vår Loge attraktiv, samt at møtene blir
interessante for nye og gamle brødre.
Ønsker også tilbakemeldinger fra dere om dere sitter på gode

forslag til program på ettermøtene.

STORREPRESENTANTEN HAR ORDET

Til slutt vil jeg ønske dere en riktig god høst, og møt så ofte dere
kan.

Kjære brødre!

Morten Sønsterudbråten

Meny losje 122 Gyldenborg høsten 2013
16.09.13. Nevnder.
Elggryte, tyttebær, frisk salat, dressing, brød, smør og kokt ris.
07.10.13. Nevnder.
Smørbrød.
21.10.13. Galla.
Urtestekt lam, dampet rosenkål og babygulrot, timiansaus og ovnsstekte
båtpoteter.
04.11.13. Instr. Sangaften.
Sildeaften med tilbehør. (Egne brødre)
18.11.13.
Oksekarbonader, stekt løk, dampet gulrot og blomkål, brun saus og kokte
poteter.
19.11.13.
Arr. 67 Castrum.
25.11.13. Info.m.
Smørbrød.
02.12.13. Galla.
Lutefisk. (Egne brødre)

16.12.13. Julemøte.
Stekt svineribbe, julepølse, medisterkake, surkål, tyttebær, ribbefett og
kokte poteter.

En aldeles super sommer er snart over og vi
ser uthvilt og forventningsfullt frem mot en
høsttermin med nytt mannskap.
Jeg vil først begynne med å takke det
avgående embedskollegiet for en fremragende
jobb. Det har vært en fornøyelse å være en del
av dette mannskapet. En stor takk til dere alle!
For hvert nytt embedskollegi som går av tenker man, kan det nye bli
like bra? Og så ser vi år etter år at nye embedskollegier gjør våre
tanker til skamme. Og slik tror jeg det blir nå også. Oppsettet over
embedsmenn ser svært bra ut. Jeg tror vi har noe å se frem til og vil
samtidig ønske det nye kollegiet lykke til med jobben!
Vi har registrert at fremmøteprosenten har vært noe dalende og det
er synd. Kollegiet er avhengige av at brødrene møter opp. Det er når
vi er mange at møtene blir best. I idretten sier man at man er best
sammen, og det gjelder også hos oss.
Snart skal vi ha informasjonsmøte. Jeg håper dere har benyttet
sommeren til å vurdere nye brødre og kanskje også pratet med
eventuelle nye kandidater. Jeg oppfordrer dere alle til å ta et
skikkelig tak for nyrekruttering.
Så til slutt et visdomsord :

Venner er som blomster, de må vannes og gjødsles.
Einar H. Hernes
Storrepresentant

Overmesters minneord over Bror Kåre Fløiten

Etisk post Loge Gyldenborg 19.11.2012
v/DSS Tove Aalborg

Vår kjære bror Kåre Fløiten har lagt ned sin
vandringsstav.
Aldri mer vil vi få oppleve rikdommen ved hans nærvær i
Loge 122 Gyldenborg. Bror Kåre var for oss brødre i
Logen en person som stod for ærlighet og rettskaffenhet, og alle hadde stor tillit til ham. Bror Kåre var en
kunnskapsrik mann med innsikt på mange felt, ikke på
en bastant måte, men på bror Kåres egen måte, den
lune og vennlige måte. Når han i tillegg var et ja menneske fikk han mange oppgaver, ikke bare i Logen,
men nær sagt over alt hvor han engasjerte seg. Og alt
det han påtok seg, ble utført på en utmerket måte Bror
Kåre`s største ønske var at alle skulle føle seg vel i hans
nærvær. Dette klarte han til fulle å få til, gjennom sitt
smittende humør, sine lune replikker og sin omtanke for
sine medmennesker. Kåres latter var aldri langt unna.
Brødrene trivdes i bror Kåress selskap. Slik vil vi
savne, og slik vil vi huske bror Kåre.
La oss så i ydmykhet minnes alt det positive bror
Kåre rakk og gi oss. Hans minne vil alltid ha en plass
i våre hjerter. Vi hever våre hoder i takknemlighet
over at Bror Kåre har levd, og at vi har vært så
heldige å få være en liten del av hans liv.

Verdige OM, Embedsmenn, mine brødre.
Aller først: tusen takk for invitasjonen og muligheten til å dele noen
tanker med dere.
Jeg føler meg privilegert som har fått lov til å ha denne posisjonen i
Ordenen, og jeg vet at dette innebærer et stort ansvar. Et ansvar ikke
minst for utviklingen av Ordenen.
Vi ser at vi har store utfordringer å ta fatt i. For meg er medlemsutviklingen den mest nødvendige å få gjort noe med.
Antallet innvielser på landsbasis er noe lavere enn hva vi hadde for
en 5-10år tilbake, men antallet hadde vært greit hvis vi greide å
stoppe det store antallet utmeldelser.
Så langt i år har brødrene:
Inn: 340 Avg. 268
Død 170
- 81
I tillegg til dette bildet, har vi en økende gjennomsnittsalder.
Dette er en utvikling vi må greie å snu.
Hvorfor melder medlemmer seg ut? Hva gjør vi feil? Hva kan vi
stille opp med?
Vi er en verdibærende Orden hvor etisk bevisstgjøring står sentralt.
Vår etikk holder mål. Den er like aktuell i dag som den var for de
som startet dette for snart 200 år siden. Våre ritualer ønsker vi ikke
å endre. Der ligger kjerneverdiene våre og presenteres på en måte
som gjør oss annerledes enn andre organisasjoner. Det er vel dette
vi tiltrekkes av vi som har blitt glad i Ordenen og har valgt å bli her.
Kvaliteten i det rituelle arbeidet er utrolig viktig. Vi, som er
embedsmenn, skylder våre brødre og søstre å være så godt forberedt
at vi kan yte vårt beste, formidle budskapet på best mulig måte.
Uten kvalitet i dette arbeidet, blir ikke logemøtet den høytid det er
ment å være. Målet må være at alle må kunne sine replikker så godt
at de fremføres på en naturlig måte.
Bror Stor Sire pleier å si det slik: Vi lykkes den dagen en søster og

bror, nyinnviet eller veteran, tenker etter en logekveld; Dette var et
godt møte, i kveld opplevde jeg noe positivt. Logen er en givende
del av mitt liv!
Kvalitet betyr også at vi holder på antrekk, opptreden og etikette.
Stil og verdighet bør være vårt omdømme, ikke bare i logesalen,
men også i andre sammenhenger: informasjonsmøtet, ettermøtet,
samværet medlemmene imellom.
Ettermøtet har blitt en av mine kjepphester. Her mener jeg vi har et
stort forbedringspotensiale. Nye og kanskje spesielt yngre
medlemmer, stiller andre krav til oss enn hva vi har vært vant til.
De forventer noe mer enn kaffekos. Dermed er det ikke sagt at den
sosiale biten ikke er viktig. Vi trenger den for å lære hverandre å
kjenne. Når vi blir kjent og føler oss trygge, kommer tilhørigheten
til logen. Utfordringen blir å finne rom for det innholdet som hever
møtet utover kosepraten. Alle loger kan gjøre en innsats for i
fellesskap å finne måter å gjøre ettermøtene kvalitativt bedre på.
Undermester skal ikke behøve å føle at dette er hans ansvar alene.
Jeg vet loger hvor man i starten på en embedsperiode har diskutert
og kommet med innspill til hva man ønsker og så satt opp en plan
for ettermøtene. Vi vet alltid hva som skal skje i logesalen, og det
bør bli like selvfølgelig at vi har en oversikt over ettermøtene. Jeg
tror det er viktig at dette ikke dirigeres ovenfra, fordi en behøver å
ta hensyn til den enkelte loges egenart,
Så vil en del sikkert si at dette trenger ikke vi for ”Vi har det jo så
hyggelig hos oss.” Det stemmer sikkert når man har vært med en
stund og funnet seg godt til rette, men er det like sikkert at de nye
føler det slik?
Alle som melder seg ut av Ordenen, får et spørreskjema som de blir
oppfordret til å sende inn. Vi har en relativt god respons på dette.
Gjennom denne Avgangsundersøkelsen, får vi tilbakemeldinger om
at det ikke alltid er like lett å finne sin plass. Vi beskyldes for å ha et
klikkvesen. Det bør vi ikke være bekjent av! Å sørge for at nye
medlemmer føler seg velkommen, burde være en selvfølge i en
sammenheng som vår, men det er lett å bli blind i egen loge når en

trives.
Den samme undersøkelsen viser også at det kan være et problem for
yngre medlemmer å stille opp i privatnevnda. La ikke det bli en
årsak til utmeldelse. Kanskje kan vi som har kommet i en fase av
livet hvor hverdagen ikke lenger er så presset, ta en ny runde og
hjelpe til.
Det er alltid mulig å finne gode løsninger hvis vi vil.
Vi er en frivillig organisasjon der medlemskapet i Ordenen må
baseres på at den enkelte vil prioritere dette i konkurranse med
andre fritidsaktiviteter. Skal vi lykkes, må Ordenen gi et godt
utbytte til den enkelte bror og søster på alle nivå. Det handler om
kvalitet.
Morten Buan er utrolig opptatt av dette. Kunnskap og kompetanse
skaper kvalitet. Derfor var noe av det første han gjorde å utnevne en
Kunnskapsnevnd med Randulf Meyer som Spesialdeputert Stor Sire
for Kunnskapsløftet. (Som gammel rektor håper jeg at bror Stor
Sire har mer hell med sitt Kunnskapsløft enn hva skolen har hatt!)
Utrolig mye har blitt gjort i denne nevnden, og mye materiell har
kommet ut. Jeg håper det har den effekten vi ønsker. Det er en
balansegang mellom for mye og for lite. Hvis embedsmennene føler
at de drukner i alt som kommer og at det tynger ned i stedet for å
løfte opp, da har vi bommet. Tanken er i hvert fall at det som
produseres på sikt skal lette arbeidet i logene.
Jeg vil berømme både dere og de andre logene her på Kongsvinger.
Det arbeides godt. Alle logene ligger på pluss i statistikken og dere i
Gyldenborg kan til og med skilte med distriktets laveste
gjennomsnittsalder! Godt Jobba! På torsdag var jeg med på en
fantastisk flott innvielse i Ad Astra. Det var kvalitet som gjør meg
stolt over å høre til i Festningsgaten!
Avslutningsvis vil jeg minne om en ting, kjære brødre. Ordenen
lover oss ingen ting. Det er vi som lover. Det Ordenen gjør, er å gi
oss redskapene vi kan bruke for å utvikle oss som mennesker, og det
er opp til hver og en av oss å ta dem i bruk.
Lykke til med logearbeidet både på møtene og i hverdagslivet!

Ut på tur.

Logemøte 27.5.13

Jeg ønsker å dele med andre om noen av de turmulighetene som
finnes i våre nærområder.
Jeg for min del synes det er spennende å gå på turer i områder der
jeg ikke har gått før.
Finnskogen Turistforening har et tilbud ”Kjentmannstoppen”. Gå
inn på www.finnskogenturistforening.no. Der finnes det mange fine
turer i vårt nærområde, du finner også beskrivelse hvordan du finner
dem.
Det en trenger er kart så en finner utgangspunktet, ellers koster det
ingenting.
Ta med en venn, kaffe og noe godt til den, så kan det bli en herlig
kveldstur eller en dagstur med fin utsikt.

Etisk post oppe i Logesalen ble erstattet med et foredrag av maleren
Tore Hogstvedt sammen med presentasjon av noen av hans bilder.
Hogstvedt har mange ganger og over lang tid vært utstilt i bror
Asbjørn Bergeruds galleri og maleren understreket også sterk den
betydning dette hadde hatt for hans karriere. Han er nå representert
på utstillinger både i Europa og ikke minst i USA.
Hans utgangspunkt for foredraget var:
Natur og opplevelse.

Jeg anbefaler denne turen:
HORNKJØLBERGET.
Toppen er Eidskogs høyeste topp med sine 434 m.o.h. Det er
kjempefin utsikt i alle retninger fra toppen. Gammelt branntårn på
toppen. Tårnet er åpent, og ser rimelig greit ut å komme opp i.
Det er bord ved tårnet. Ankomst skjer lettest ved å kjøre inn fra
gamle rv. 2 like sørøst for Sjøenden Camping i sørenden av
Sigernessjøen. Ta av fra denne mot Buholtet/Mila gartneri. Kjør ca.
600m forbi Mila hvor det er en liten parkeringsplass i veien, og skilt
opp mot Hornkjølberget. Bratt oppstigning på god sti, delvis
merket med skilt. Det er ca. 1,3 km fra off. vei til toppen.
God tur!
Da utfordrer jeg Børre Børresen til å komme med et turforslag i
neste nummer.
Mvh
Dagfinn Stangnes

Gjennom visning av flere naturbilder tok han frem hvordan han
ønsket å formidle lys, stemninger, farger og liv. Og på den måten
bringe frem håp og tro på en fredfull fremtid. «Nærhet, kontakt og
relasjon med naturen, fremmer vår åndelige utvikling», var hans
budskap til oss. Maleren tok oss med på «jobb» d.v.s. hvordan han
levde seg inn i naturen med alle dens stemninger, lys og skygge for
å oppnå best resultat. Han er født i Telemark og var glad i å male
derfra, men hadde sans for våre trakter og nevnte Austmarka og
Finnskogen. Og vi satt vel igjen med det inntrykk at dette ikke er
noen lett vei til ære og rikdom, men mye hardt arbeid.
«Vårt forhold til naturen gir oss følelse av universal tilhørighet,
samhold. harmoni og fred.»
 styrker vår identitet og åndelighet
 gir inspirasjon og motivasjon
 gir en sterk følelse av renhet og frihet
 gir håp for fremtidens generasjoner.
Dette var kunstnerens ord til oss, og vi kan vel ha de i bakhodet
neste gang vi besøker en maleriutstilling.

25-års-veteraner
Mandag 1. oktober 2012 hedret loge 122 Gyldenborg to brødre for
langt medlemskap.
Thor Nordli og Leif Mikael Næss fikk sin Veteranjuvel for 25 års
medlemskap.
Etter at logen var åpnet i troskapsgraden og forretningsorden var
gjennomført, overlot bror OM forsetet til vår Storrepresentant Einar
H. Hernes. Han foretok den høytidelige tildelingen av
Veteranjuvelene, og sa blant annet i sin tale til juvelantene at han
hadde savnet dem på våre møter. Han fortsatte med at han håpet å
se våre to juvelanter langt hyppigere fremover.

Thor Nordli ble innviet i vår orden 23.09.1987. Han mottok Den
Høye Sannhets Grad 08.03.1989. Han ble opptatt i Leir nr. 1 Norge
03.02.1999 og ble opphøyet i Den Kongelige Purpur Grad
03.10.2001.
Av embeder i logen har Thor Nordli fungert som OM H ASS, CM V
ASS, og Sekretær
Bror OM nevnte i sin tale ved brodermåltidet at han håpet denne
kvelden ville bli en like minnerik aften som innvielsen var for 25 år
siden. Han avsluttet med å lese et dikt som heter ” 25 års
Veteranjuvel”
Juvelantene repliserte i sin tale at de av forskjellige årsaker en
periode hadde måtte bort- prioritere logemøtene. Men de hadde
som målsetting å komme kraftig tilbake i fremtiden. Til slutt takket
de for en høytidelig og stilfull seremoni.
Mandag 06.05.2013 iførte brødrene i loge 122 Gyldenborg seg sin
fineste stas. Denne kvelden skulle vi gjøre stas på en av nestorene i
vår loge, bror Terje Børrud. Han var invitert av Overmester, for å

Bror Leif Mikael Næss ble innviet i loge 67 Castrum 9. november
1977. Han mottok Den Høye Sannhets Grad 14.03. 1979, og ble
tatt opp i Leir nr . 1 Norge 1. februar 1984. Han var utmeldt av vår
orden i tidsrommet 12.07.1994 til 19.04.2004. Han ble etter dette
gjenopptatt i loge 122 Gyldenborg.

motta sin Veteranjuvel for 25 års medlemskap.Tildelingen av
Veteranjuvelen ble foretatt av vår Storrepresentant, Einar H. Hernes.
Han sa bl. a. at han hadde kjent bror Terje i mange år, og var således
glad for at det var nettopp han som skulle forestå tildelingen. I sin
tale til juvelanten sammenlignet han vårt liv i logen med barns
utvikling. At yngre barn lærer av eldre barn. På samme måte er det
i logen, yngre lærer av eldre. I så måte hadde bror Terje gjennom sin
lune væremåte fremstått som et eksempel for alle oss logebrødre.
Etter dette ble bror Terje overrakt SIN 25 års veteranjuvel.
Bror Terje ble anbefalt til medlemskap i ordenen av sin fadder Per
Tor Svestad. Han ble innviet i loge 67 Castrum 23.09.1987, han
mottok Den Høye Sannhets Grad 08.03.1989.
Av verv i logen har bror Terje fungert som CM`s V ASS. og som
Kapellan.

I sin tale til jubilanten under brodermåltidet, gav Overmester
aktørene kred for vel gjennomført seremoni. Han berømmet videre
bror Terje for hans aktive deltagelse i vår loge, ikke minst for hans
aktive deltagelse i forskjellige nemnder han gjennom årene har vært
medlem i. Han avsluttet sin tale med diktet ” 25 års veteranjuvel”.
Deretter overrakte han miniatyrnålen til bror Terje.

Bror Terje startet sin tale med å lese fra invitasjonsbrev til innvielse
i loge 67 Castrum. Han fortsatte deretter med å gi oss brødre et
resyme av sine 25 år som ordensmedlem. Blant annet kom han inn
på det viktige arbeid som utføres i nemndene. Han oppfordret
brødre som ikke hadde embeder å delta aktivt i nemndarbeid. og
fortalte videre at han selv hadde mange gode minner fra arbeid i
nemndene. Han avsluttet så sin tale med å utbringe en skål for vår
orden.

Kanotur 2013 - Rotnavassdraget

Årets kanotur i regi Odd Fellow, Gyldenborg startet i Solveien 21
fredag morgen kl. 0800 ved at vi (Per T. Svestad, Erik Haug,
Andreas Hemma, Tore J. lund, Helge Martinsen, Reidar Bråten og
Svein Erik Børslungen) ble hentet av br. Bjørn Humborstad med
minibuss. Vi plukket opp Børre Børresen på Brandval, før vi bega
oss inn i de dype finnskogene til nærmere bestemt Rotnasjøen.
Rotnasjøen ligger ca. 1 mil nord for Svullrya på Grue Finnskog.
Årets tur skulle følge Rotnavassdraget på norsk side og inn i
Sverige til demningen i Skallbergsjøen (en avstand på ca. 5 -6 mil).
Vel fremme ved Rotnasjøen sammen med ”knotten” ble kanoer
oppmontert og satt på vannet. Børre hadde ny kano som måtte
døpes før sjøsettingen med tilhørende champagne.
Champagneflasken ble ikke forsøkt knust mot kanosiden i.o.m. den
var av ”mykplast”. Vi delte broderlig innholdet i flasken mellom
oss, så det ble en god dåp... Hva var det kanoen skulle hete igjen?
Vi fikk en nydelig padletur i varierende finnskognatur ned til
Helgedammen hvor første overnattingen fant sted. Underveis fikk vi
se at beveren hadde gjort jobben sin med utallige boplasser. En elg
dukket også opp og så forundret ut. Ved veis ende ved
Helgedammen serverte Erik elgkarbonader til middag, som ble
hurtig brakt fra Kongsvinger av en diffus årsak. Maten smakte

aldeles utmerket med godt drikke til. Noen satte opp telt, andre
skulle ligge under åpen himmel. Knotten var plagsom til tider, men
det la ingen demper på stemningen av den grunn. Med musikk og
sang av Helge og Tore J. ble stemningen upåklagelig utover kvelden.

Dag 2 ble en dag med vekslende padling med store og små stryk og
noe bæring av kanoer ved de verste strykene (fossene). Noen fikk
testet Rotnas vann ufrivillig uten at det ble noen dramatikk ut av det,
annet en at man ble våt fra topp til tå og kamera m/bilder gikk tapt.
Beveren må nesten få skylden for dette uhellet i.o.m. den hadde felt
et stort tre ut i elva, som gjorde det vanskelig å passere.
Svenskegrensen ble passert uten klarering og i enden på
Ingervadsjøen kom vi til en fantastisk rasteplass med gapahuk,
utedo og gode campingmuligheter. Her overnattet vi med vekslende
regnbyger. Svein Erik vartet opp med spekemat og potetmos til
middag. Som seg hør og bør ble det også i kveld bål og ”allsang på
grensen”.
Knotten var på plass i rikt mon, merkelig den blir visst aldri mett..
Dag 3 etter at frokosten var inntatt plukket vi opp Børre på andre
siden av elva. Han hadde overnattet hjemme denne natta, før ferden
fortsatte på Rotnaelva. Vi fikk en nydelig padletur til Lekvatnet i
meget vakkert landskap og meget fine padleforhold. I Lekvatnet tok
vi oss i land og unte oss en god middag med motti og flesk på
hembygdsgården Karmenkynna. Nydelig måltid som metter over tid.
Her ble Reidar hentet, og det betydde at Per måtte padle alene

resten av turen, men det greide han aldeles utmerket. Vår ferd
fortsatte på ettermiddagen til Mårbacken der vi var så heldig å treffe
på en nordmann som hadde gjort svenske av seg og tilbød oss
overnatting på sin eiendom. Denne plassen lå meget vakkert til
inntil elva med bademuligheter, bålplass, sittegruppe og ikke minst
gode teltplasser. Her ble det også en minnerik kveld med bålkos,
sang og tilbehør.
Dag 4 ble en rolig padletur til demningen ved Skallbergsjøen der
Bjørn skulle komme og hente oss. Alt i alt en vellykket tur som gir
en mange minner og rike naturopplevelser i trivelig selskap.
Stillheten ved å være på elva og gjøre noe som bryter totalt med
hverdagen er rekreasjon som gir mye tilbake.

Deretter gikk ferden til selve Holmenkollen. Vi ankom bakke- og
løypeanlegget ca. kl. 1200. Her i bakkeanlegget var temperaturen
og solen på vårside. Her i bakken var det avtalt med skiforeningen
om ledsagelse i anlegget, noe som var verdifullt for oss. Vi fikk god
visning og faktaorientering om Nansenekspedisjonen, samt
skibakkens størrelser oppgjennom de forskjellige utbygginger som
har skjedd, samt orientering om utvikling av ski gjennom tidligere
tider og fram til dagens moderne utstyr både innen langrennsski og
hoppski. Vår ledsager orienterte oss gjennom hele bakkeanlegget
fra tjernet og til toppen av tårnet.

Turen ble avsluttet med en hyggelig mimrefest hos Bror Erik i
september hvor også tanker om neste års tur ble fremlagt.
Svein Erik

Referat fra Seniorklubbens sommertur 4. juni 2013
Sommerturen i år gikk på Østlandet, nærmere bestemt til
Holmenkollen i bakkeanlegget og Frognerseteren. Som vanlig var
det bra oppslutning om turen. Det var 24 seniorbrødre med, pluss
vår faste sjåfør Roar.
Dagens tur startet klokken 1015 fra Taverna. Bror formann ønsket
deltagerne velkommen. Han ønsket at vi måtte få en god dag: «Nå
vil vår sjåfør bringe oss videre til Kløfta for første stans for
matpause og forfriskninger.» Styret stilte med hjelpere som
monterte bord med bordduk og det hele for servering fra her i friluft.
Brødrene var enige om at det smakte med mat og drikke nå selv om
temperaturen ikke var medgjørlig (med en kald vind.)

Nå var klokken blitt over 1400 så vi startet bussturen videre til
Frognerseteren. Hele turen var vel planlagt. Her ville det bli
servert middag bestående av mors hjemmelagde kjøttkaker klokken
1420. Her var alt i rute med pyntet langbord i eget rom.
Formannen sa noen ord før middag og ønsket brødrene velkommen
til bordet. Han gratulerte blant annet fire av brødrene med
fødselsdagene sine. Middagen ble servert ved bordene av hyggelige
og blide bydamer. Middagen smakte utmerket i de mange sultne
«ganer».

UM leder sangaften

Etter et hyggelig opphold her på Frognerseteren går turen videre til
Gardermoen for å se flysamlingen. Her ble vi mottatt og ledet
gjennom en samling av og en imponerende oppbygging og
vedlikehold av diverse flytyper fra 40-årene og til idag. Etter et par
timer her med mange fakta om flyhistorie, er tiden moden for rettur
hjemover.
Turen hjemover går over Eidsvoll samt gullverket til Nord-Odal.
Her i Nord-Odal, nærmere bestemt ved stedet «Hanor», var det
innlagt stopp for benstrekk med matpause og servering av
forfriskninger. I bussen fra Nord-Odal til Skarnes og Kongsvinger
var det bare smilende fjes og godt humør å registrere etter denne
matpausen. Turen syntes å være vellykket ifølge utsagn fra
brødrene.
Vi ankom Kongsvinger ca. Klokken 2130.
Asbjørn Holsæter
Referent
PS. Vi har plass til flere av våre Seniorer i Seniorklubben.
Hilsen Erik, kasserer i Seniorklubben

Nytt Embedskollegie for perioden 2013 til 2015

Nytt Embedskollegie er innsatt og ble hedret med hyggelige taler
under kveldens brodermåltid av DSS Per Nesje, OM Rune Kjernald
fra vår vennelosje i Mariestad og avtroppende OM Svein Hansen.
Tilstede var også 3 brødre fra Mariestad, 5 brødre fra vår
moderlosje 67 Castrum og Arild Person fra losje 1 Norvegia

Då eg, Kåre Rogne vart utfordra av bror Finn Krog, med å
komme med eit dikt i denne utgave av Gyldenposten, kunne
eg ikkje komme utan om Jakob Sande. Som eg sjølv, var
Jakob Sande sunnfjording, Dei fleste sunnfjordingar har fått
Jakob Sande inn med morsmjølka, om ikkje før. Dei fleste,
med respekt for seg sjølv, kan deklamere eit eller fleire dikt
av Jakob Sande.
Jakob Sande skreiv på rotekte Sunnfjordsmål, og har ei
følsomhet og ei observasjonsevne dei fleste kan misunne han.
Dikta hans er dessutan veldig varierte i tema valg og humør.
Han skreiv fjasete dikt om gardskatter, og han skreiv
alvorstunge dikt om livet.
Eg har valgt eit av hans meir humoristiske dikt, som også er
ein av mine favorittar i hans forfattarskap.
Kallen og Katten
Han Simo i Støa og katten
var mette av alder og år,
og båe var redde for vatten,
og båe var mest utan hår.
Og alt medan åra tok ende
so tenkte vel kallen med seg,
at her var det tryggast kan hende,
å fyrst sende katten i veg.
Han prøvde med mange slags greier,
frå oljen i pipa til kniv,
men etter som røynde folk seier
har katten fleirfoldige liv.
Han gjorde sitt ytterste, kallen,

på det å bli katten sin kvitt,
til dess han fekk sett seg i skallen
å prøve med blank dynamitt.
Han kjøpte patrona på bua
med lunte av likaste sort,
og rusla so heim i den trua
at no var det endeleg gjort.
So henta ha katten i hagen
og surra med skjelvande hand
patrona på plass under magen
med tridobbelt snøsokkeband.
Han sprang i det same han tende
og skolv endå lunta var lang,
men rekna kje med kva som hende
då katten fekk sjå kor han sprang.
For best som han redd rende frå han
som kua i stivbeint gallopp,
var katten i hælane på han
og dansa med lystige hopp.
Og kallen vart meir og meir fælen,
di meir han såg katten vart kåt,
og katten vart meir og meir kjælen,
di løgnare kallen for åt.
Han sprang som ein ungdom på atten
og skamtrakka vokstarleg gras,
so ingen kan undrast at katten
fann ut det var mykje til stas.

Og katten låg flat etter reina,
han heldt seg for bringa og bles,
med katten på sprang millom beina
og lunta i rykande fres.
Og lunta vart kortar` og kortar`,
-

han kjende det meir enn han såg,

og kallen sprang fortar`og fortar`
med kurs for ei løe der låg.
Og det var han Simo i Støa,
tilårskommen, hjulbeint og rund,
han kappsprang med døden mot løa
og slo han med knapt eit sekund.
For midt under hardaste taket
smatt Simo fortumla i ly,
og nett i det same kom braket’
so moldspruten stod som ei sky.
Og døra og ut av veggen
dreiv saman med dunder og brak,
og somt fauk i låra og leggen,
men verst vart han skamfaren bak.
Og doktor vart bodsendt og presten,
og kallen vart plåstra og smurd
so pass han stod oppatt på resten,
men katten vart aldri meir spurd.
Jakob Sande
”Stafett pinnen” går vidare til Jens Erik Onsrud
Hilsen Kåre Rogne
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