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

          Årgang 16  nr. 2 2008

Støttestenen
Organ for loge nr. 67 Castrum

Innhold: s2: OM har ordet, s3:  Støttestenen gratulerer, Hvem er vi, s5: Vær ditt ansvar bevisst, 
    s6: Seniorklubbens jubileumsskrift, s8: Reisebrev fra Viborg

Foto: Bent Jonassen. Våren er her!
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    MØT SÅ OFTE DU KAN

Overmester 
har ordet

Tilbake til Innhold

Kjære Brødre

Tenk at vi allerede er fremme ved sommeren. 
Det første året av min periode som OM er 
snart omme. Det er et godt år å tenke tilbake 
på. Jeg er veldig glad for fremmøtet på våre 
møter. Takk brødre !!
Siden forrige utgivelse av Støttestenen har vi 
opplevd et stort høydepunkt med tildelingen 
av veteranjuvel for 50 års medlemskap i vår 
loge til EksOM Odd Hultgren Tildelingen ble 
foretatt av DSS Per Arild Nesje med mange 
gjestende brødrene fra Loge nr. 2 Eidsvold. 

Nå ser vi frem til innvielsen av 7 nye brødre 
i vår loge. Herlig å komme i den situasjonen 
at man må søke om dispensasjon for å gjøre 
om et arbeidsmøte til Innvielse den 28.5. 
Jeg ber alle brødrene ta godt i mot våre nye 
brødre, og la de få kjenne varmen som råder 
i Loge 67 Castrum. Snakk med dem og hjelp 
spesielt fadder Tom Strandberg som nå får 
mange han skal følge opp og veilede. 
Flott jobbet av alle som tar med seg nye 
brødre til våre loge og som derigjennom 
bidrar til vekst i logen og innen Ordenen. Det 
går raskt til neste Informasjonsaften. Meld 
tidlig i fra til undertegnede om potensielle 
søkere, slik at de kan få sin skriftlige 
invitasjon til Informasjonsaftenen.

En annen viktig sak som er under forbered-
else er en aktivitet felles for Kongsvinger-
logene, og som har til hensikt å yte noe til 
lokalsamfunnet av allmennyttig formål. 

Saken ble behandlet på felles kollegiemøte 
mellom de 3 Kongsvingerlogene. Dette 
krever mye planlegging.

Når dette skrives har bror Storrepresentant i 
Leir Glomma Kaare Henry Skaare, EksOM 
Knut Østbøll, UM Arvid Solberg og 
undertegnede nettopp kommet hjem fra vårt 
besøk hos Loge nr. 39 Sct. Kjeld i Danmark, 
hvor vi bl.a. takket for at de hadde tatt så 
godt vare på bror Vidar Borge i de 4 årene 
han har bodd i Viborg. Bror UM har i dette 
bladet noen ord og bilder om vårt besøk. 

Som jeg sa i innledning til forrige logemøte 
er våren virkelig kommet til Norge med mai-
måned og tilhørende fuglesang, med frodig 
vekst av alle typer planter og trær. Herlig !
” Kom mai du skjønne milde ”. Mange har 
sikkert planene klare for årets ferie. For egen 
del skal jeg ha en tidlig ferie med bl.a. besøk 
i Hellas. Men før det skal vi ha 2 Innvielser.

Jeg vil få ønske dere alle og deres familie 
en riktig GOD SOMMER, GOD FERIE OG 
VEL MØTT IGJEN 27.8. KL. 19.00 !

Med vennlig hilsen i V.K. og S

Bjørnar Søberg
Overmester
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Støttestenen gratulerer!
Det Gode Vennskaps Grad

09.04.2008 

Magnus Anderssen
Leikvin Olai Solbakken

Den Gyldne Leveregels Grad
16.04.2008

Per Arne Einerud 
Per Steinar Glader

Roar Hansen
Thore Eilif Hermansson

Oddvar Høgberg
Hans Christian Oustad

Ivar Morten Prytz
Nils Øyvind Wang

Hvem er vi?
Vårt ytre og indre jeg

Det ytre
Vi leser stadig om mobbing. Særlig i skolen, 
men også på arbeidsplassen. I skolen går det 
som regel på det ytre. Det kan dreie seg om noe 
så enkelt som at vedkommende som blir mobbet 
ikke har de rette merkeklærne. Eller er den skar-
peste i klassen. Eller man er dårlig i gymnastikk. 
Endelig har man heldigvis oppdaget at mange 
mennesker som i min barndom ufortjent ble 
puttet i båsen for "dumme", - rett og slett har og 
hadde dysleksi.
I disse dager går det serier på fjernsynet som 
heter og omhandler "Ekstrem forvandling". 
Mange av dere har kanskje sett disse program-
mene. Et fjernsynsselskap trekker ukentlig ut to 
mennesker som får kosmetisk kirurgi og tann-
pleie gratis. Deretter blir de frisert og stæsjet 
opp med nye klær og sendt hjem til familie og 
vennekrets, som hyler over seg av begeistring 
over hvor vakre de har blitt. Også akkurat de! 
De som var så stygge! Forvandlingen er ofte 
utrolig. 
Det er ikke der feilen ligger. Feilen ligger i oss. 
Omgivelsene. Vi som lar et menneske føle at de 

ikke er som de burde være. Vi som kan fylle opp 
et menneske med mindreverdighetskomplekser. 
I den grad og til den grad at de ikke tør vise seg 
på badestranda, eller gå over gaten for å handle, i 
hvert fall ikke før de har tilbrakt en time eller to 
foran speilet. Med sminke og pudderkvast. For 
etter deres beste evne å kamuflere det de er 
overbevist om, at det  er en feil ved ansiktet 
deres. En gang så jeg "Styrk" , et diskusjons-
program på TV. Denne gangen hadde de tatt opp 
temaet "kosmetiske operasjoner". En, - i mine 
øyne, - meget pen kvinne sto frem. Hun hadde i 
tretti år levd med komplekser for sitt ansikt og 
sitt ytre. Heldigvis hadde hun lært å sminke og 
pudre seg selv. For enten ble hun bak en låst dør,
eller så sminket hun seg i to timer før hun våget 
seg ut. Grunnen var ganske enkel, hun hadde to 
store røde føflekker i ansiktet. Lettelsen var stor 
da kjæresten kom over henne usminket på bade-
værelset og kommenterte: "er det slik du ser ut? 
Er det ikke verre enn det?"
Det indre
Det er det indre som bestemmer dimensjonen 
på et menneske. Ikke dets skjønnhet. Ikke dets 
styrke eller utholdenhet. Og jeg tror heller ikke 
på dets intellekt. Jeg tror at det store, finner vi 
hos helt vanlige mennesker som gjør noe spesielt 
for andre.
Som eksempel tenker jeg meg det ekteparet som 
i et par tiår har kjørt rundt på fritiden med mat 
til de prostituerte og til uteliggere. Eller den 
damen som jeg så en reportasje om på tv, som 
brukte sin fritid og sine oppsparte midler til å ta 
seg av hjemløse katter. Hun som tar kattene med 
til dyrlegen når det trengs og gir kattene omsorg 
og mat. For hvem har sagt at det er menneskene 
som har enerett på et verdig liv her på jorden?
Mennesker som er stygge inni seg blir ikke 
mobbet. De er snarere mobberne. Det kan være 
mennesker du ikke føler deg vel i selskap med. 
For virkelig "stygge" mennesker er flinke til 
å kamuflere seg. Er du sterkere og mektigere 
enn dem, kan de få seg til å tro at de er dine 
beste venner. Men stakkars den som får et slikt 
menneske som sjef.
Ekstreme tilfeller som slike kan overfalle og 
drepe en 80 åring for noen kroner, eller andre 
forbrytere som for eksempel selger narkotika til 
Forts. side 5
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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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til oss – dette må være bakgrunnen for vårt 
virke.
Om noe av alt det som Odd Fellow Ordenen har 
å si verden i dag kan bære frukt, avhenger av 
deg og meg – det er oss, som med et moderne 
ord er ”Coachere”. Kun hvis vi klarer  å bære 
et personlig vitnesbyrd om vår Ordens grunn-
setninger, vil vi være i stand til å dra en større 
krets inn under disses virkefelt. Kun hvis vi 
forstår å skape oppmerksomhet om vår etiske 
og moralske målsetning, kan vi gjøre oss håp 
om å bidra til å nedbryte den mur av mistro og 
uvitenhet, som er en hindring for utbredelsen av 
kjennskapet til vår Ordens lære om Vennskap, 
Kjærlighet og Sannhet.
Vi skal være inspirerende og igangsettende slik 
at vi formår å se lenger ut enn til randen av de 
sirkler vi beveger oss i til hverdagen.
Ingen kan være i tvil om, at Odd Fellow 
Ordenen har sin store berettigelse i dag. Tenk 
om, hvis vi Odd Fellows kunne bli så gode 
mennesker, at vi med vår oppførsel i livet og i 
dagliglivet kunne bli gode eksempler for andre! 
– Tenk, hvis vi kunne gjøre en liten smule for, 
at det kunne bli fred omkring oss! – Tenk om, at 
vi i vår daglige ferd kunne være et eksempel på 
trygghet og forståelse! – 
Tenk, hva loger og Ordenen kunne prestere av 
det helt store og utrolige, hvis en kraftkilde av 
optimisme skyllet ut over det ganske land mel-
lom søstre og brødre.
Et dikt skrevet av bror Viggo Madsen viser oss 
veien:

 Trøst de syge! Støt de svage!
 Ræk din næstes hjælpen hånd!
 Lad det kendes alle dage,
 at du har den rette ånd.
 Bring i hjerter glæden ind!
 Vis et sandt Odd Fellowsind
 i dit liv, din færden!
 Brodernavnets store bud
 lyd det selv og bring det ud
 til den stor verden.

Forts. fra side 3
småunger, vil jeg ikke en gang komme inn på. Et 
menneske med et vakkert indre, som jeg forestiller 
meg det, behøver slett ikke være en Mor Theresa 
eller en Albert Schweitzer. Bare et menneske du 
føler deg vel sammen med. Som rekker ut en 
hjelpende hånd uten å bli spurt . Et menneske som 
overser dine lyter og roser deg for dine goder. Et 
menneske som har toleransens nådegave. Slike 
mennesker bidrar til at verden ikke er så ille som 
den ellers ville ha vært. Det er slike mennesker 
vi ønsker å bli og ønsker å ha som brødre. Men 
det er ikke lett… Det er mye egoisme som står og 
sperrer.
Men brødre – målet er satt – fremad marsj.

Vær ditt ansvar bevisst! 

En artikkel hentet fra siste nummer av det Danske Odd 
Fellow Bladet, skrevet av Bror Kapellan Jørgen Pram 
Nielsen, og oversatt etter beste evne av Redaktøren. 

Albert Schweitzer skriver et sted: ”Alle må vi 
tenke over vår tilværelse og i våre hjerter bære 
lengselen etter å nå frem til sann menneskelighet 
– Da kan vi oppleve, at det strømmer åndelige 
kraftkilder i våre liv og kan også uten å vite det gi 
andre noe, som kan bli kraftkilder i deres liv. Vi er 
ikke kallet til bare å motta, men også til å gi uten å 
merke det selv.”
Vi har påtatt oss et ansvar som Odd Fellows.  
Budskapet om å utbre vår etiske lære til andre enn 
oss selv er med på å forme oss som mennesker. 
Vi har rammen klar som er det sentrale i denne 
forming – vi har fristedene (logene), hvor 
hverdagens travle mennesker kan finne fred, smil, 
glede og harmoni, et sted, hvor man ikke puffer 
hverandre i grøften, men tvert imot rekker hånden 
ut for å hjelpe hverandre opp, hvis en er i ferd 
med å falle i.
Som Odd Fellows må vi lære å innse, at det er 
så utrolig mange verdier gjemt i ordenslivet og 
spesielt det at våre ritualer og seremonier blir 
bevart uendret gjennom tiden, gir ro og balanse i 
vår travle verden.
Det er Ordenens idè, at vi ikke skal nøye oss med 
å etterleve våre ritualer i logen, men vi skal også 
forsøke å viderebefordre innholdet at det vi suger 

Tilbake til Innhold

Tilbake til Innhold
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Seniorklubbens jubileumsskrift
FORORD
I møtet i Seniorklubben 8. januar i 2008 ble det 
enighet om at bror Ole Sørli og bror Hans Otto 
Arnesen skulle ”mimre” litt rundt dette med 
jubileumsfeiringen. Senere har det vært kontakt 
med bror Leif Nyborg om å danne en arbeidsgruppe 
for utarbeidelse av et jubileumsskriv. Bror Leif har 
i store trekk ført pennen med god bistand fra de to 
ovennevnte brødre.   
Kilder for dette jubileumsheftet er bror Ola 
Mellands bidrag til Loge Castrums jubileumsskriv 
i forbindelse med logens 25-årsjubileum. Bidraget 
omhandler Seniorklubbens tilblivelse, organisering, 
virksomhet m.m. fram til januar 1987. 
Det har ikke vært mulig å finne dokumentasjon 
mellom bror Olas skriv og fram til første 
tilgjengelige referat av 4. mai 1999. Her er kildene 
i store trekk basert på muntlige overleveringer 
fra brødrene Ole Sørli og Hans Otto Arnesen. Fra 
og med ovennevnte møte og fram til nå er det 
tilgjengelig dokumentasjon som er kilde til heftet.     

HISTORIKK
Ideen til å danne en seniorklubb ble tatt av vår 
avdøde bror Asbjørn Huse som dessverre døde før 
ideen ble realisert. Hans tanke om en seniorklubb ble 
tatt opp igjen av bror Ola Melland i begynnelsen av 
1983. Etter sonderinger med brødre fra Oslo hvor det 
var slik virksomhet i gang og med brødre fra egen 
loge, ble det enighet om å danne en egen klubb på 
Kongsvinger. 
Det første møtet ble avholdt 15. februar 1983, det 
vil si for ganske nøyaktig 25 år siden. Dette er 
grunnen til at vi nå skal ha jubileumsmarkering og 
utarbeidelse av et jubileumshefte. Det har fram til 
nå, stort sett, vært månedlig møter med unntak av 
juli og august.
Det ble holdt 15-årsjubileum i 1998 hvor brødrene 
Jan Holm, Jørgen Husemoen og Ola Melland ble 
hedret med medalje for aktiv deltagelse i klubben 
helt fra starten av.
Medlemsmassen i klubben har variert fra 11 brødre 
ved starten, 16 ved Loge Castums 25-årsjubileum til 
32 nå, en positiv utvikling av medlemsmassen.       

KRAV TIL OPPTAK
For å bli tatt opp som medlem var betingelsene 
ved oppstart av klubben at du var medlem i Loge 
Castrum og pensjonist. Hvis du var i arbeid måtte 
du være fylt 70 år. Senere er dette endret til at du 
må være medlem av en av Odd Fellow herrelogene i 

Kongsvinger og er pensjonert eller trygdet.

MØTEDAGER
Opprinnelig var møtedagene som nå den første 
tirsdagen i måneden i tidsrommet kl. 12.00 – 14.00, 
møtetid er senere endret til kl. 11.00 – 13.00 med 
visse unntak for juni og desembermøtet. Møtedagene 
bekjentgjøres i møtekortene for loge 67 Castrum 
og 122 Gyldenborg. Møtene holdes normalt i 
Festningsgt. 1. 

ORGANISERING
Klubben hadde opprinnelig ikke noe styre, men 
en kombinert kasserer/sekretær. Initiativtager til 
klubben tok på seg jobben med å være møteleder, 
dette var da henholdsvis brødrene Håkon Holst og 
Ola Melland. Disse holdt på til 1993 (noe usikkert da 
dokumentasjon mangler).
Fra vinteren 1993 overtok brødrene John Erik 
Bolneset og Arne Sorknes som henholdvis formann 
og sekretær/kasserer.
Disse to fortsatte til møtet 4. mai 1999 hvor det valg 
på nytt styre. Her ble 
bror Ole Sørli valgt til formann, sekretær bror Per 
Nordli. Disse to ble nominert ett år tidligere, og 
hadde i følge referatet drevet en intens ”valgkamp” i 
perioden.
I møtet tirsdag 7. mars 2000 ble nye vedtekter 
vedtatt. Her var det kommet inn ett nytt medlem 
i styret, nemlig kasserer. Valg på fullstendig styre 
skulle vært på maimøtet i 2001. Referatet fra 
dette møtet finnes ikke i arkivet, men i senere 
møtereferater framgår det at bror Asbjørn Holseter 
ble valgt til kasserer. 
I denne perioden og fram til nå har bror Thomas 
Talhaug tatt på seg vervet som revisor i klubben. Det 
har også i periodene etter at vi fikk vedtekter vært 
valg på nominasjonskomite hvor bl.a. brødrene Kjell 
Korvald og Kjell Wilhelmsen har fungert. 
I møtet 7. mai 2002 ble foretatt valg på ny formann, 
da bror Ole Sørli hadde frasagt seg gjenvalg etter en 
periode på ca tre år. Bror Jon Egil Andreassen ble 
enstemmig valgt. De andre styremedlemmene var 
ikke på valg.
I perioden etter dette har dessverre to brødre og 
medlemmer av styret avgått ved døden, formann Jon 
Egil Andreassen og sekretær Per S. Nordli. 
Styret etter dette har vært brødrene Leif Sværen 
som formann, Jan Hveberg som sekretær og Kjell 
Gylterud som kasserer. Nåværende styre består av 
brødrene Kjell Korvald som formann, Leif Nyborg 
som sekretær og John Gjermshus som kasserer. 
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SERVERING/KJØKKENKOMITE
I starten besto serveringen av kaffe og to halve 
rundstykker. Serveringen ble besørget av to nye 
brødre for hvert møte. 
Etter hvert ble det noe misnøye med ordningen og 
våren 1995 tilbød brødrene Kjell Joramo og Hans 
Otto Arnesen seg ansvaret for å kjøpe inn og lage 
mat til møtene, arbeidstitler var henholdsvis 1. og 2. 
sjefskokk. 
Disse to brødrene gjorde en utmerket jobb med 
tilbereding av velsmakende måltider, i hovedsak 
bestående av lekre smørbrød, men også avløst 
av forskjellige varmretter. Til julemøtene har 
tradisjonen vært servering av varm julemat med øl 
og akevitt, eller annet drikke for de som måtte ønske 
det. På sommerutfluktene våre har det vært et lett 
måltid underveis og middag på et serveringssted.
Etter at bror Kjell Joramo valgte å trekke seg som 
sjefskokk har bror Hans Otto Arnesen overtatt både 
jobben og arbeidstittel. Måltidene har ikke på noen 
måte vært av dårligere kvalitet enn da de var to, men 
arbeidsmengden for bror Hans Otto har nok vært 
større.
På 15-årsjubileet i 1998 ble for øvrig de to 
ovennevnte brødre hedret med ”Den Gylne grytes 
medalje” for sin innsats.
Til hvert møte har det vært valgt en kjøkkenkomite, 
normalt på tre personer. Til julemøtene og spesielle 
tilstelninger har komiteen vært noe utvidet.   

BESØK/FOREDRAG
Klubben har helt fra stiftelsen vært aktiv med å 
sørge for å ha et variert innhold på møtene, spesielt 
med foredrag, både fra egne rekker og fra innbudte 
foredragsholdere. Det har også vært arrangert besøk 
til bedrifter og forskjellige institusjoner.

SOMMERMØTER/UTFLUKTER
I de siste årene har det med få unntak vært arrangert 
interessante og innholdsrike sommerutflukter i vårt 
nærområde både i Norge og Sverige. Ansvaret for 
utfluktene har vært en valgt turkomite bestående av 
to personer. 
Fra møtet i juni 2000 og fram til nå har følgende 
turer vært arrangert:
2000 Soot-kanalen, Grenselosmuseet, 
Skillingsmark med servering på   Hembygsgården, 
Eda Skanse
2001 Nes Kirkeruiner, Oscarborgs Festning
2002 Hedmarksmuseet, Domkirkeruinene, 
Skibladner og Helgøya rundt
2003 Avlyst p.g.a. for liten deltagelse
2004 Høytorp Fort, Gamle Fredrikstad med 

Kongsten Festning
2005 Gamle Hvam, elvecruicebåten ”Elvekongen” 
på Vorma og Glomma
2006 Tur på Glafsfjorden med servering av reker 
og hvitvin, Eda Skans  museum, Eda Skans
2007 Innendørs skianlegget i Torsby, Båttur med 
S/S Freja av Fryken Lensmannsgården med varm 
lunsj    

ANDRE AKTIVITETER
Av andre aktiviteter i klubbens regi, må spesielt 
nevnes bruk av frivillige sjåfører til transport til 
Psykiatrisk dagsenter i Sofiesgt.5, Kongsvinger.

Kongsvinger, 21. januar 2008-01-21

Ole Sørli 
Hans Otto Arnesen  
Leif Nyborg

NYE E-POSTADRESSER

Valgte embedsmenn og noen utnevnte embeds-
menn har fått nye e-postadresser. Adressene har 
samme oppbygning over hele landet, slik at det 
nå er enkelt å kommunisere med andre loger i 
Norge.

OM  of67om@oddfellow.no
UM  of67um@oddfellow.no
Sekr.  of67sekr@oddfellow.no
Skm.  of67skm@oddfellow.no 
Kass.  of67kass@oddfellow.no
EksOM of67eksom@oddfellow.no
Storrepr. of67storrepr@oddfellow.no
CM  of67cm@oddfellow.no
Web  of67web@oddfellow.no

Tilbake til Innhold
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Tilbake til Innhold

Bror Vidar Borge ”hentet hjem” fra loge 
nr.39 Sct.Kjeld i Viborg.

Vår bror Vidar er nå ferdig med sin tjeneste i 
Danmark og går over i militærpensjonistenes 
rekker den 1.8. i år. Etter å ha oppholdt 
seg 4 år i Viborg og klar for å avslutte 
Viborgoppholdet ville brr. OM Bjørnar 
Søberg, UM Arvid Solberg, Fung.
EksOM Knut Østbøl og Storrep. i leir 25 
Glomma Kaare Henry Skaare utføre dette 
”henteoppdraget”.
Vi ble hentet på Billund av br.Vidar og inn-
kvartert i ett pensjonat som absolutt kan 
anbefales. 
Kvelden skulle vi i logemøte i loge nr. 39 
Sct. Kjeld og det ble på alle måter en svært 
minnerik, hyggelig og ikke minst rørende 
kveld da vår avdøde br. Kjell Belbo ble 
nevnt ved flere anledninger, bl.a. av br. Vidar 
ved brodermåltidet. Eksmester Jens Ulrik 
Vesterdal minnet også om br. Kjell Belbos 
store innsats å få ”plassert” vår bror i det 
trygge og hyggelige logemiljøet i Sct. Kjeld. 
Nydelige logelokaler midt i byens sentrum 
var stedet for logekvelden. Vi ble behandlet 
som ”konger” og nøt kvelden i fulle drag.
Under vårt opphold fikk vi også en veldig 
interessant tur til fots i den gamle bydelen 
hvor vi også besøkte den fantastisk flotte 
utsmykkede domkirken. Masse malerier i 
kirken var dessuten kjente motiver for oss 
fra vår barnelærdom.(Utrolig interessant.) 
Besøket i Domkirken er absolutt ett ”must” 

hvis du besøker Viborg.
Br. Vidar er som kjent fadder for en resipient 
( Fred Håvarsthun) som ved utgivelse av 
denne utgave av Støttestenen kanskje alle-
rede er innviet i Castrum.. Planen er at han 
ved sin tjeneste i Viborg skal følge i 
”logefotsporene” til br. Vidar.
Vi følte det som skjebnen da vi på tur i 
Viborgs gater plutselig sto ansikt til ansikt 
med Fred og hans kone. De ble derfor med 
oss da vi skulle innta lunsj før retur til 
Billund og Gardermoen.
Vi kom så hjem på ettermiddagen veldig 
tilfreds med nok en tur til brødre i annet land 
og ikke minst VI HENTET VIDAR HJEM.  

UM Arvid Solberg


