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Overmester har ordet 
 

Kjære alle Brødre 

Vi har hatt en aktiv høst med innsettelse av 

nye embedsmenn, valgte og utnevnte 

nevner. I tillegg har vi hatt kollegiemøter, 

samt felles embedskollegiemøte. I 

høstterminen har vi videre hatt innvielse av 

en ny bror Espen Gundersen. Jeg har en 

god følelse for at vi ved neste innvielse i 

mars vil få flere nye brødre i vår loge. Bror 

fungerende Eks OM og jeg vil i den 

nærmeste fremtid ha møter med flere 

aktuelle kandidater. 

Vi hadde i forbindelse med innsettelsen av våre nye embedsmenn 

besøk av vår venneloge Loge nr. 70 Tyrgils Knutsson fra Mariestad. 

Dette var en hyggelig visitt hvor vi hadde flere gode samtale som 

førte til at vi avtalte et besøk hos dem allerede nå i november. Den 

28. november reiste vi til Mariestad hvor vi fortsatte våre samtaler. 

Fra vår Loge reiste Eks OM Per Svestad, Fungerende Eks OM 

Svein Hanssen, bror Frank Bjørnstad og undertegnede.   Hensikten 

med møte var å få et tettere og mer langsiktig arbeide for å kunne 

utveksle erfaringer og lære av hverandre. Tyrgils Knutsson er en 

gammel Loge som faktisk runder 100 år i 2019. Følgende temaer 

ble drøftet: 

Informasjon i medlemsavis, deres (BUDKAVLEN og vår 

GYLDENPOSTEN.) Vi ble enige om at vi i første omgang sender 

vår Gyldenposten over til dem, slik at de kan legge den inn på sin 

hjemmeside. Det samme vil de gjøre for oss så raskt de fikk dette 

ordnet med sitt trykkeri. 

Medlemsverving var det neste området som ble behandlet, de 

påpekte at vi hadde bedre rekruttering enn de hadde i de senere år. 

Dette var et spennende tema som vi kommer til å se nærmere på 

sammen. Vi ble enige om at vi måtte bli mer synlige i lokalmiljøet, 

våre loger bidrar begge i form av bidrag og støtte til fellesskapet, 

noe som vi må få synliggjort bedre enn i dag. 

Gjennomføringen av møtene ble også inngående drøftet. Det er 

viktig at vi legger vekt på trivsel og kunnskapsutvikling i våre møter. 

Vi var enige om at her skal vi lære mer av hverandre for å kunne 

tiltrekke oss større oppmerksomhet, og utvikle våre Loger videre. 

Vi planlegger et nytt møte hos oss rett etter ferien 2014. Da 

planlegger vi å gjennomføre en festloge II hvor også ledsagere kan 

delta. 
Til slutt vil jeg takke for den gode mottakelsen vi fikk av alle brødrene vi 

hilste på med OM Rune Kjernald i spissen. Dette var et spennende og 

lærerikt møte som vil bidra til videre samarbeid og utvikling for våre loger. 

Vi har i skrivende stund kommet inn i desember og Julen står for døren. 

Først skal vi ha en 3. gradspassering den 2. desember. Det er bror Peter 

Rapstad som denne gangen får vår loges høyeste grad. I tradisjonens tro 

serveres denne gangen Lutefisk som vår bror Jens Erik Onsrud har 

tilberedt  for oss. Den 16. desember har vi vårt siste møte i 2013. Da 

serveres det i tradisjonens tro julemat med Ribbe og pølse, og med mange 

gode fortellinger under måltidet fra brødrene. 

Jeg vil også benytte anledningen til å få takke alle våre brødre for deres 

deltakelse i logearbeidet  både embedsmenn, medlemmer i nemnder og 

alle som stiller opp når vi trenger ekstra hjelp. Jeg vil spesielt takke de 

som har deltatt i privatnemnden i denne terminen. Vi setter alle stor pris 

på den hyggelige atmosfæren dere skaper i forbindelse med 

brodermåltidene. 

Som OM ønsker jeg alle brødre og deres familier en riktig god og fredfull 

jul. Jeg ser frem til igjen å ønske dere alle brødre hjertelig velkomne til 

våre logemøter og andre arrangementer som vi gjennomfører utover 

vinteren, våren og forsommeren 2014. Jeg håper at dere alle får ett godt 

nytt år i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. 
 

Finn Nilsen 

OM 

 

 



Storrepresentanten har ordet 
 

 Kjære brødre! 

 

Den første innvielsen til det nye 

embetskollegiet er overstått. Ragnar 

Bjertnes og undertegnende hadde gleden 

av å skulle evaluere seansen. Og du 

verden så stolt jeg ble av å være en 

Gyldenborger.    Den greske filosofen 

Aristoteles sa en gang: <Lykke er så viktig 

at det overgår alle verdslige hensyn> Sånn omtrent måtte 

kollegiet følt  det etter innvielsen.  Dette var veldig bra, og da 

jeg kunne registrere hvor fornøyde alle var, så tenkte jeg på det 

investeringseksperten James Montie en gang sa. 

<Materialistiske mål er ikke en vei til vedvarende lykke. Det er 

massiv dokumentasjon for at mennesker som har 

materialistiske mål, er mindre lykkelige enn de som har 

immaterielle mål, som for eksempel relasjoner og personlig 

utvikling> 

Det er nettopp dette jeg tror er Odd Fellows styrke, eller skal 

vi si en fordel. Det å gi engasjement gir engasjementslykke. 

Man føler lykke når man blir utfordret og derfor skal vi ikke 

være redde for å ta på oss oppgaver i Logen. 

Og nettopp derfor er det viktig at vi inviterer vår venner til 

informasjonsmøter, kanskje de også vil oppdage hvor fint det 

er å nå et immaterielt mål. 

Så til slutt et visdomsord: 

Storhet er ikke å overgå andre. Sann storhet er å overgå 

sitt tidligere jeg. 
 

Einar H. Hernes  Storrepresentant 

 

Undermester har ordet 
 

Kjære brødre 

 

I skrivende stund har vi kun et møte igjen 

på første termin av 2013. Tiden har gått 

veldig fort siden høstens første møte og 

embetskollegiet ble installert.  

Vi har på denne tiden hatt både innvielser 

og flere gradspassering på programmet, 

noe som har gått veldig bra.  

Det er gledelig at nye brødre tar på seg oppgaver i denne 

forbindelse, det er til gagn og glede for logen og ikke minst for 

Br. CM. 

 

Vi har på ettermøtene hatt både foredrag av Anita Krok og 

musikalske kromspring med Øyvind Roos. Vi jobber nå med et 

spennende program for vårtermin. 

Ellers syns jeg organisering av privatnemd har fungert fint. 

Husk bare å avtal brødre i mellom om dere må bytte ”vakter”.  

Vil rette en stor takk til dere brødrene som bruker av sin fritid 

til borddekking. Alltid vakkert, stilfullt og kreativt. Dere er til 

stor hjelp for travle arbeidsfolk. 

 

Ønsker dere alle en fredfull og god jul. 

 

En hilsen i V, K & S 

 

Morten S. 

UM 



Meny Loge Gyldenborg  Vår 2014. 
 

06.01.14. Nyttårsloge. 
Urtestekt kalv, dampet gulrot og rosenkål, fløtesaus og kokte poteter. 

 

20.01.14. Regn./budsjett, rapport nevnder. 
Smørbrød. 

 

25.01.14. Nyttårsfest m/ ledsager. 
Eget arr. 

 

03.02.14. 
Viltgryte, tyttebær, frisk salat, dressing, brød og smør. 

 

17.02.14. Arb.m. 
Rakfisk 

03.03.14. Galla. 
Urtemarinert oksestek,  sellerirotpure, dampet gulrot, timiansaus og 

ovsnstekte båtpoteter. 
 

17.03.14. Arb.m. 
Smørbrød. 

 

07.04.14. Arb.m. 
Bachalao 

 

05.05.14. Arb.m. Musikkaften. 
Timianstekt lam, gulrotpure, dampet rosenkål, smørfrest 

sjampinjong, urtesaus og ovnsstekte båtpoteter. 
 

12.05.14 Info.m. 
Smørbrød. 

 

17.05.14. 17. Mai kaffe. 
 

19.05.14. Arb.m. 
Spekemat i trau. 

 

31.05.14. Sosialaften. 

Etisk post 

v/Per Olaf Nordli 
 

Etikk i trafikken 

 

Hvorfor endrer vi adferd ut fra hvilken rolle vi har i trafikken 

som bilist, syklist eller fotgjenger? 

 

Etikk er en moralfilosofi som refererer til velbegrunnede 

normer for rett og galt som foreskriver hva mennesker burde 

gjøre, vanligvis i form av rettigheter, forpliktelser, fordeler til 

samfunnet, rettferdighet, eller bestemte dyder 

 
Jeg skal prøve å si noe om at etikken tolkes forskjellig ut fra 

hvilken rolle vi har i trafikken. Myndighetene har gitt oss 

retningslinjer på etikk i trafikken ved at alle som er ute på 

veien er underlagt reglene i vegtrafikkloven. Det være seg om 

en er bilist, syklist eller fotgjenger. Utgangspunktet for 

veitrafikkloven, som gjelder alle de nevnte, er at den gir 

retningslinjer for hvordan en skal opptre i trafikken og at en 

kan straffes hvis en opptrer uaktsomt i sine handlinger bak 

rattet, på sykkelen eller som gående. 

 

Begrepet uaktsomhet defineres med at en opptrer på en måte 

som en ansvarlig borger ikke ville ha opptrådt. Det er kanskje 

vanskelig å definere hva en ansvarlig borger er. Det er ikke 

bestandig at det loven eller domstolen krever av ansvarlighet, 

er den samme som folks rettsoppfatning.  Derfor vil det alltid 

følge med noe som heter forarbeider med loven.  Forarbeidene 

sier noe om hva lovgiver har ment med loven og i 

vegtrafikkloven har de beskrevet hvordan en aktverdig borger 

ville ha handlet.   



Det er her etikken kommer inn.  Etikk i trafikken er god adferd 

og ansvarlighet. God adferd er en læring av ansvarlighet som 

begynner nesten rett etter fødselen. Foreldre, søsken, venner, 

barnehage, skole, media, Odd Fellow losjen med mange flere 

og det Norges lover pålegger oss, former personens 

ansvarlighet eller etiske normer.  Spørsmålet er om denne 

ansvarligheten som hver enkelt av oss besitter, er den samme 

som den normen uaktsomhetsbegrepet omfatter. Domstolene 

har sin tolking og den enkelte borger i trafikken har ofte sin 

egen ut fra hvilken rolle en har.  Forskjellen er at hvis en blir 

tatt av lovens lange arm, så er det domstolens tolking av loven 

som gjelder. Det er et stort MEN her, en må bli tatt på fersken 

for å bli straffet. 

 

Alle har vi vært igjennom en ganske omfattende opplæring av 

våre foreldre, søsken og skole før vi kunne gå alene i trafikken. 

En ble innprentet hvor farlig det var å ikke følge reglene. 

Konsekvensen av å bli påkjørt er store. Alle husker reglen om 

at hvis en skal krysse en vei, stopp, se til venstre, så til høyre 

osv. Men for mange gjelder denne ervervede kunnskapen helt 

til en setter seg på et sykkelsete. Som syklist kreves egentlig å 

ha de samme kunnskaper når en skal ferdes i trafikken, men 

ofte er den eneste opplæringen man får, er at balansen er 

viktigst. Kunnskapen en tar med ut i trafikken, formes som 

regel av den vennegjengen en sykler sammen med.  Senere i 

livet virker det som om den kunnskapen en ervervet om 

sykling, overstyrer den kunnskapen en får ved å ta førerkort. 

Konsekvensene ved en ulykke er som regel like store som for 

fotgjengeren, men dette virker fjernt for mange. For å kunne 

bli en sjåfør, må en gjennom en omfattende opplæring om 

trafikkregler, hvilke lover som gjelder, hvilke konsekvenser 

det kan få ved å bryte regler, være innblandet i trafikkulykker 

og ha god adferd mens du ferdes på vei.   

  

Jeg skal prøve å si noe om hvorfor den enkelte tolker god 

adferd og ansvarlighet vi har lært, ulikt i forskjellige 

situasjoner ut fra hvilken rolle vi har i trafikken. Jeg skal 

komme med en del eksempler:   

 

En bilist reagerer nesten alltid negativt på en trafikkbot. Særlig 

hvis boten er pga parkering på tidsbegrenset plass, eller i en 

parkering forbudt sone eller på et fortau når en bare skulle 

ordne noe raskt. Eller enda verre hvis det skulle vise seg at en 

står 50 cm for nære et vegkryss eller fotgjengerfelt. Sinnet blir 

ikke bedre når en får fartsbot på en vei som hadde tålt en 

hastighet på 120 km minst. Men er det ikke slik at vi vet at det 

ikke er lov å kjøre for fort eller parkere ulovlig. Blir det 

oppdaget, så vanker det en bot.  Likevel tar en risikoen og blir 

en oppdaget, blir de fleste sinte og kanskje skjeller ut 

parkeringsvakten eller UP-betjenten. Men hvis noen parkerer 

på hans parkeringsplass på arbeidsplassen, i oppkjøringen til 

boligen hans eller foran garasjen han eier, da blir de fleste enda 

sintere. Hvis en syntes at mange bilister kjører for fort i det 

boligstrøket en bor i, så reagerer de fleste negativt.  De ringer 

politiet for å få fartskontroller.  Det merkelige da er at det er 

nesten bare de som har klaget som blir tatt.  Det er ofte slik at 

det som går utover allmennheten, ikke er så farlig. Men går det 

utover meg og mitt område, så blir jeg forbannet. 

 

Så har vi syklistene. Syklister er noen egoistiske bøller, synes 

bilistene og fotgjengerne.  Hvor mange ganger har en ikke 

irritert seg over at de hindrer trafikken ved å ligge for langt ut i 

veibanen. De sykler mot rødt lys og tar ikke hensyn til verken 

biler eller fotgjengere.  Sykler på fortau og tar gjerne en tur 



over privat eiendom hvis de får sjansen. De bryter 

trafikkreglene notorisk og skaper mest irritasjon blant de andre 

trafikantene.  Bilistene tuter på dem, snitter dem i det en kjører 

forbi, eller retter dysen på vindusspyleren ut til høyre, slik at 

en kan gi syklisten en velfortjent dusj når de kjører forbi. 

Fotgjengerne overøser syklistene med ukvemsord da de 

kommer syklende forbi i stor fart på fortauet.  Men ofte er 

også disse bilistene og fotgjengerne syklister og da skifter de 

rolle og oppfatter bilister og fotgjengere som nevnt.. 

 

Bilister og syklister irriterer seg over fotgjengere som skal 

presse seg over fotgjengerfelt fordi de har retten på sin side, 

eller at de går på en slik måte at de er vanskelige å komme 

forbi.  Det er lett at en hiver seg på hornet eller ringeklokken 

for å skremme fotgjengeren mest mulig. Og for ikke å glemme 

de trege fotgjengerne, de med stokk eller gåstol og som bruker 

10 sekunder lenger tid over veien. En burde snitte dem, slik at 

de ble så skremt at de holdt seg hjemme.  Fotgjengerne 

derimot mener at bilistene og syklistene kjører på en slik måte 

at en skulle tro at de eier veien og fortauet og mangler respekt 

for fotgjengere. Dette gjelder helt til fotgjengeren blir bilist 

eller syklist. 

 

Jeg tror de fleste kjenner seg igjen i de eksemplene som er 

beskrevet. Det merkelige er at rollen vi er i styrer ofte de 

handlingene vi gjør. De aller fleste vet når de gjør noe ulovlig, 

men hvorfor reagerer de forskjellig ut fra hvilken rolle en er i. 

Jeg tror det bunner i hvilken læring den enkelte har fått 

gjennom oppveksten, kunnskap om konsekvens og eget ego. 

 

Ut fra det jeg har beskrevet, så endrer vi roller ut fra hvem det 

går ut over.  Hvis det går utover andre, er det på en måte greit, 

men går det utover en selv, er det ikke bra i det hele tatt.   

 

Hvordan skal en kunne opptre i trafikken i de forskjellige 

rollene som er nevnt og samtidig holde seg innen lovens 

rammer? Da mener jeg at man kan minne seg selv om etikkens 

læresetning nummer en: Du skal være mot andre som du selv 

forventer at andre skal være mot deg.  Da opptrer du som en 

aktverdig borger i trafikken. 

 

Takk for meg. 
 

 

Nytt fra Seniorklubben. 
Generelt. 

Seniorklubbens møter holdes den første tirsdag i måneden kl. 

11.00. Vanlig uformelt antrekk. 

 

Av faste poster nevnes: 

Velkomstord ved formann, åpningsangen, eventuelle hilsninger, 

enkel bevertning og takk for maten sang. 

Ettermøte med aktuelle tema. 

 

Årsmøte 7. mai 2013 

Formann Rolf Brun fremmet følgende forslag til årsmøtet: 

« I anledning Seniorklubbens 30 års jubileum gir årsmøtet 

styret anledning til forsiktig subsidiering av klubbens 

sommertur». Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Til nytt styre stod formann og kasserer på valg. 

Som ny formann ble valgt Kaare Henry Skaare og som 

kasserer Erik Haug. 

Sekretær Asbjørn Holsæter var ikke på valg. 



Som nytt medlem av valgkommiteen ble Per Jullum valgt. 

Per Svestad var ikke på valg. På årsmøtet deltok 25 

seniorbrødre 

 

Medlemsmøte 3. sept. 2013 

Det var 29 brødre som deltok. Dessuten hadde vi besøk av 3 

brødre fra vår venneloge i Sverige, «Tyrgils Knutson» i 

Mariestad. 

 

Ex. overmester Svein Hanssen fremførte minneord og lyste 

fred over bror Kåre Fløiten. 

 

Medlemsmøte 1. okt. 2013 
Det var 30 seniorbrødre tilstede. 

Det var fordrag av bror Knut Østbøll fra Loge 67 Castrum. 

Hans tema var « Norske veteraner i internasjonale 

organisasjoner.»  

 

Julemøte  3. des.2013 

Seniorklubbens årlige julemøte ble avholdt tirsdag 3.12.2013. 

kl. 16.00. Det var rekordstor deltagelse med hele 44 

medlemmer pluss 3 gjester, Organist Bakken, overmesterne 

Oddvar Høgberg fra Castrum og Finn Nilsen fra Gyldenborg. 

Møtet startet med samling i logesalen med velkomstord fra 

formann i seniorklubben Kaare Henry Skaare, hvoretter bror 

Thomas Tallhaug ga oss noen velvalgte ord for anledningen. 

Seansen i logesalen ble avsluttet med juleevangeliet lest av 

bror Finn Krog etterfulgt av ” Deilig er jorden.” 

 

Møtet fortsatte så nede i lobbyen med aperitiff og deretter 

julemiddag på tradisjonelt vis. 

Under middagen var det innlegg fra de to overmesterne. 

En hyggelig overraskelse fikk vi da bror Finn Krog presenterte 

en nyskreven sang som fortalte oss hvor vi var, nemlig i 

senioralderen. 

Festen fortsatte med kaffe + + i god stemning, men ikke lenger 

enn at alle var hjemme til kveldsnytt. 

 

             
 

Johnny Kristiansen og Finn         OM Høgberg takker for Krog 

ledet an i sangen ved bordet        maten, mens OM Finn Nilsen     

Bordet.            følger nøye  med. 

 

Sildebord 4. november. 

Denne kvelden var det Br Erik og Per som hadde ansvaret for 

maten på ettermøtet. Det ser ut til at DSS Per Arild Nesje og 

vår OM Finn Nilsen koser seg ved sildeglassene. Etter å ha 

smakt oss gjennom 15 ulike varianter av sild kom Øyvind 

Roos for å underholde oss. Igjen en hyggelig kveld etter et fint 

møte i salen, god mat og fin underholdning 

 



Nytt fra sekretær 
Gradspasseringer i Losje 122 Gyldenborg 

Den 18. oktober ble brødrene Terje Olav Rundtom, Halfdan 

Jahr og Espen Fladberg forfremmet til Den Edle Kjærlighets 

Grad. 

Den 21. oktober ble Bror Espen Gundersen innviet i vår orden. 

 

Gradspasseringer i Leir 25 Glomma 

20. november ble Jan-Ole Wais og Roar Gusterudmoen 

opphøyet til Den Kongelige Purpurgrad og fikk sin leirring. 

 

Jubileer 

Den 25. august.2013 fylte Bror Terje Trandem 80 år. 

Den 22. oktober 2013 fylte Bror Vidar Rognstad 60 år. 

 

Redaksjonen gratulerer alle disse brødrene med opprykk og 

jubileum. 

Turforslag 
 

Mitt turforslag er Bjørnstadberget på Brandval vestside. 

Herfra er det utsikt over Glommadalføre fra Kirkenær i nord til 

Kongsvinger med Vingersjøen og Festningen i sør. Østover ser 

man skogåser helt inn i Sverige. For å komme til 

Bjørnstadberget er det enklest å kjøre hjem til meg, Bjørnstad 

gård, og parkere på tunet. Det er merket sti opp til gapahuken 

på toppen, hvor utsikt og medbrakt kaffe kan nytes. Stien har 

noen bratte partier og et sted heter det fra gammelt av  

Blodrenna. Om det har vært kamp mot svenskene, en 

tømmerhogger som har skadet seg, eller rett og slett et blodslit 

i bratta som har gitt navnet, vet jeg ikke. For mange turgåere 

passer det siste best. 

En god del brødre og søstre har allerede gjort turen og jeg 

anbefaler den for resten av dere. 

 

Jeg utfordrer Ingar Eidsmo til å komme med neste turforslag. 

 

Børre Børresen 

 

  Fra leir 25 Glomma 

 

Leir 25 Glomma startet igjen etter ferien med 

embedsmannsinstallasjon den 18.9.2013 i logehuset på 

Strømmen. Installering av nye embedsmenn ble gjennomført 

av bror DSS Per Arild Nesje og hans storembedsmenn på en 

stilfull og verdig måte. Vår storrepr. Einar Hernes fungerte 

som Storvakt ved installasjonen. Som ny HP for perioden 2013 

– 2015 ble innsatt Knut Østbøll fra loge 67 Castrum. Blant de 

valgte og utnevnte embedsmenn finner vi fra vår egen loge, 

122 Gyldenborg, følgende brødre. YP Kåre Rogne, Skm. Svein 

Hanssen, 1. teltvakt hos YP Jens Erik Onsrud, 2. teltvakt hos 

YP Bjørn Roar Thomassen og Inspektørassistent Bjørn 

Humborstad.  

Leirens møteprogram er nå tatt inn i vårt møtekort. 

Transport til og fra leirens møter har vært et tema den siste 

tiden. Nettbuss har nemlig bestemt at det ikke kan leies ut buss 

til Nettbuss sine sjåfører. Dette betyr at dersom vi skal fortsatt 

sette opp buss til møtene i leiren, må dette gjøres på ordinær 

måte gjennom å bestille buss m/sjåfør direkte fra Nettbuss. Det 

er forhandlet med Nettbuss om pris, og leirens embedskollegie 

behandlet dette på et møte forut for leirmøte på Kongsvinger 

den 16.10.2013. I leirmøte ble det orientert om 



embedskollegiets vedtak i sakens anledning. Det skal settes 

opp buss til alle leirens møter, både møter på Strømmen og 

møter på Kongsvinger. Med andre ord transport til og fra 

leirmøtene anses som et viktig tiltak for å legge forholdene til 

rette slik at så mange som mulig deltar på leirens møter. Videre 

ble det orientert om at embedskollegiet hadde bestemt at 

bussbilletten for hver enkelt patriark skal være kr. 150,- per 

logemøte. Resterende kostnad dekkes av leir 25 Glomma.  

På logemøtet den 16.10.2013 ble det i tillegg orientert om 

arbeidet med en besøkstur til leir 24 Sct.Erik i Stockholm. HP 

Knut Østbøll ville ha patriarkenes synspunkt på om dette var 

noe en skulle jobbe videre med. Det ble gjennomført en 

avstemming blant patriarkene, og resultatet ble positivt med 

tanke på videre arbeid med dette. Ut i fra mottatt møtekart fra 

leir 24 Sct.Erik ble det antydet at marsmåneden 2014 kunne 

være et aktuelt  tidspunkt for et besøk i Stockholm.  

 

Den 20.11.2013 var det møte i leir 25 Glomma på Strømmen. 

Kveldens høydepunkt var opphøyelse til Den Kongelige 

Purpurgrad. Fra loge 122 Gyldenborg var det to brødre som 

fikk denne graden og sin leirring. Dette var Jan-Ole Wais (t.v.) 

og Roar Gusterudmoen. 

 

Fung. Eks.OM Svein Hanssen 

 

 

 

Ønskediktet 
 

 

NORD 
Av Rolf Jacobsen 

 

Se oftere mot nord. 

Gå mot vinden, du får rødere kinn. 

Finn den ulendte stien. Hold den. 

Den er kortere. 

Nord er best. 

Vinterens flammevirvel, 

sommernattens mirakel. 

 

Gå mot vinden, klyv berg. 

Se mot nord. 

Oftere. 

Det er langt dette landet. 

Det meste er nord. 

 

 

 

Redaksjonen takker Bror Jens Erik Onsrud som har sendt oss 

dette diktet.  Med dette utfordrer han Jon Birger Hangaard til å 

komme med sitt favorittdikt i neste nummer av Gyldenposten. 

 

 

 

 

 



Julefortelling 
 
No sit sikkert mange og lurer på kvifor vi skal måtte høyre 

denne historia år etter år, enn til framført på nynorsk.   

 

Eg kjenner ein som bytte frå nynorsk til bokmål då han 

begynte på vidaregåande.  I dag er han einsam, ugift, 

arbeidslaus, alkoholisert og ute av stand til å gjere greie for seg.  

I tillegg ser han ikkje ut.  Luktar gjer han også. 

 

Alle eg kjenner som heldt på nynorsken då dei begynte på 

vidaregåande, har i dag interessante og godt betalte jobbar, 

mange gode venner og eit eksremt stimulerande kjærleiksliv.  

Dessutan ser dei veldig bra ut, alle som ein.  Eg berre nemner 

det. 

 

Jul i gamle dagar. 
Det er `kje noko stas med julefeiringa heller, nå lenger.  No har 

alle oljekaminar og elektriske varmetrådar i tak og vegger, så 

dei veit ikkje kva for ei helg og høgtid som følgjer med det å 

hogga juleved.  Nei, før, då hogg me juleved, då.  Me stod der 

i skuten og knarta og hogg ifrå februar til langt ut i desember.  

Eit år måtte me byggja på huset forå få plass til den juleveden 

eg hogg. 

Etterpå takka eg med hua i handa og bukka mest nakken 

or ledd for den femøringen eg fekk for jobben.  Me var`kje så 

kravstore før.  Og det var gildt å komma på butikken med ein 

så stor peng i neven.  Butikkmannen reiv av ein snippapose og 

fyllte han med brystsukker og eple og karamellar og 

kamferklutar til å ha på brystet når me var forkjølte og bonger 

og sjokolade og to – tre brusflasker – ikkje literflasker, må du 

tru, me var fornøgde med så lite før.  La han så eit par julenek 

på toppen av posen, var det ekstra gildt.  Det var ikkje måte på 

kva me kunne få for ein femøring før. 

 

Julenek måtte me ha.  Det var fint å tenkja på småfuglane når 

det var jul.  Og me var fornøgde med små fuglar då.  Men eg 

hugsar ein gong me fekk besøk av ein sanktbernhardshund i 

juleneket.  ” Sjå, der sit det ein sanktbernhardshund i 

juleneket,” sa me då. 

 

Det var mykje meir stas med juleførebuingane på skulen og, 

då eg var liten.   Nå vil dei helst klippa englar og korger av 

papir som er farga på førehand.  Nei, me, me hogg våre eigne 

julekort, me.   Alle hadde med seg ei steinhelle heimanfrå, og 

så sat me der og hogg inn jule-helsingane våre.  Det var det 

yngste runealfabetet vi brukte i mi tid.  ”Glædelig Jul og 

Vælsignet Godt Nyttår” var teksten me brukte.  Jentene, dei 

spøta ullunderbukser til negrane på Madagaskar og i Kamerun, 

så mykje dei skulle forstå det var jul, negrane og småjentene 

og. 

Det kunne henda at ikkje postmannen var ferdig med å dela ut 

julekorta våre før ut i mai, men så brukte dei sykkel, 

postmennene i den tida, ikkje automobil og trikk, sånn som nå. 

 

No for tida er det mange som tykkjer dei må vaska seg kvar 

einaste dag.  Me var`kje så kravstore før.  Me greidde oss med 

julebadet då.  Men så var det nå stas og, når mor fyllte den 

store trestampen og sette han midt på stovegolvet.  Me ungane 

hoppa opp i med det samme, me, veit du, og mens me sat der 

og plaska, så kom far og mor oppi, og eit par gamle tanter som 

budde hjå oss.  Var det uår, hende det me inviterte nokre fattige 

naboar, og.  Ja, og så Blakken.  Det var viktig å væra god mot 



dyra før når det var jul, og du kan tru me ungane koste oss når 

Blakken kom opp i stampen til oss. 

 

Etterpå støypte me julelys av fettet som flaut på vatnet i 

stampen. 

Nå skal det helst vera juletre, nå.  Men det hadde me ikkje råd 

til før.  Så det blei til at me pynta stålampen med kuler korger 

og glitter og flagg og stjerne i toppen.  Så kveikte me lysa og 

tok kvarandre i hendene mens me gjekk rundt og song: 

”Så går vi rundt om ein stå-å-lampe, stå-å-lampe.” 

 

Størst stas var det når klokkene ringte helga inn. Då henta far 

julegrisen og hengde dombjeller på han.  Og så kjøyrde me til 

kyrkja.  Etterpå kjøyrde me heim att og slakta julegrisen. 

 

Ja, så var det å sitja og kosa seg utover kvelden, då.  Me 

hadde`kje elektrisk TV då eg var liten.  Mor fyrte oppunder før 

me reiste til kyrkja, og det begynte ikkje å gløda før i åttetida. 

 

Så sat me der og koste oss, då, og såg på Børt Erik Thoresen – 

og kona hans – og søstera hans…..  Me var fornøgde med så 

lite før. 

 

Julebrennevinet høyrde med. Men me ungane måtte`kje få for 

mykje, det var viktig.  Berre ei flaske kvar.  Men så var me 

fornøgde med så mykje mindre før.  Ikkje slik som nå. 

 

 

Fortellingen er skrevet av Ingvar Moe i fra Etne i Hordaland 

og sendt inn av XOM Kåre Rogne som også ønsker alle 

brødrene en riktig God Jul og Godt Nytt År. 
 

Nye Brødre i Loge 122 Gyldenborg 
 

 

Navn.  Espen Gundersen 

Adresse: Gulliveien 2208 kongsvinger 

Telefon: 95981125 

Yrke  Energimontør Eidsiva 

Medlnr. 138 – innviet 21. okt 2013 

Født:  12. januar 1980 

Sivil status: Samboer 

Hobby: Husbygging, friluftsliv        
 

 

Navn.  Jan Halgeir Bekkholt 

Adresse: Dølisjøveien 337 2110     

  Slåstad 

Telefon: 62965628 

Yrke  Driftsplanlegger Eidsiva 

Medlnr. 137 – innviet 28. nov 2012 

Født:  4. januar 1959 

Sivil status: Gift 

Verv i losjen Privatnemda. 

Hobby: Ski/friluftsliv  

   

 

Bildet er fra installasjon av Espen Gundersen 21.okt 
 

 

 

 

 

 



 

Br. Peter Rapstad fikk sin 3. grad 2. desember 
 

En stolt fadder holder tale til sitt fadderbarn.  Bror UM var litt 

stolt over at han hadde vandret gjennom logegradene med sitt 

fadderbarn, 

som CM gjennom de første gradene, og nå som UM ved Den 

Høye Sannhets Grad. 

 

Bror OM under kveldens hovedtale, der han gratulerte Peter 

Rapstad med forfremmelsen til Den Høye Sannhets Grad. 

Han oppfordret bror Peter om fortsatt å være en aktiv og 

engasjert loge bror under våre møter. 

Bror OM snakket også om at bror Peter nå var berettiget til å 

være fadder og minnet om viktigheten av denne oppgave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eks Storrepresentant Børre Børresen overbrakte leirens hilsen 

og snakket videre om forholdet mellom loge og leir. 

Han orienterte bror Peter om at han om ca. 3 år ville bli kallet 

til leiren og oppfordret til å tenke nøye gjennom dette når den 

tid kommer. 

 

 

 

 

 

Lutefiskaften 2. desember 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etter en stilfull forfremmelse av Br. Peter Rapstad til Den 

Høye    Sannhets Grad serverte Br. Jens Erik Onsrud sin 

hjemmelagde lutefisk.  

All ære til Br. Jens Erik som har brukt 3 uker på luting og 

utvanning av fisken og ”hele” dagen før møte til steking av 

flesk, koke ertestuing (her var det ingen ferdigpose)  og 

bearbeidelse av fisken.          

 

 

 



 

Vennelogesamarbeidet med loge 70 Tyrgils Knutsson. 
Fra vår venneloge, loge 70 Tyrgils Knutsson, hadde vi besøk når vi 

installerte nye embetsmenn den 2. september 2013. 

Vennelogesamarbeidet med loge 70 Tyrgils Knutsson i Mariestad har 

eksistert i over 20 år. Vi har besøkt hverandre ved 

embedsmannsinstallasjoner og andre anledninger. Ved besøket hos 

oss den 2. september d.å. benyttet vi anledningen til å diskutere 

utviklingen  av vennelogesamarbeidet. Vi var enige om at dette 

arbeidet skulle tas   opp til vurdering, med tanke på å få knyttet enda 

sterkere bånd mellom våre to loger. Fra loge 122 Gyldenborgs side  

ga vi uttrykk for at vi ville besøke loge 70 Tyrgils Knutsson en gang 

før jul 2013.  

Den 28. november 2013 reiste fire av våre brødre til loge 70 Tyrgils 

Knutsson i Mariestad. Dette var OM Finn Nilsen, Eks. OM Per Tor 

Svestad, Bror Frank Bjørnstad og fung. Eks. OM Svein Hanssen. I 

forkant av    besøket hadde det vært en korrespondanse av e-

postmeldinger mellom logene. Hos oss er det Vennelogekomiteen 

som har hatt dialogen med Loge 70 Tyrgils Knutsson. Vi ankom 

Mariestad, og var klare til avtalt     møte i logehuset kl. 17.00. OM 

Rune Kjernald orienterte om diskusjonene som har funnet sted i 

embedsmannskollegiet og logen i Mariestad. Han informerte om at de 

nå så på muligheten til å sette ned en komité  (utskott), på linje med 

vår vennelogekomite, som skulle arbeide med   disse spørsmålene. Vi 

hadde en fin dialog, og et av resultatene var at vi  ble enige om å 

besøke hverandre annet hvert år. Vi i loge 122 Gyldenborg skal 

invitere brødrene fra loge 70 Tyrgils Knutsson med ledsagere til en 

festloge med påfølgende brodermåltid den 23. august 2014. 

Kl. 19.00 var det tid for loge 70 Tyrgils Knutssons logemøte. Møtet 

denne dagen var et innholdsrikt arbeidsmøte. Det var en nyttig og 

spennende opplevelse for oss også å få overvære et arbeidsmøte hos 

vår venneloge. Etter møtet oppe i logesalen var det duket til 

brodermåltid nede i festsalen. Denne gangen var det småbord, som 

var pyntet flott og stilfullt. Bror OM Rune Kjernald og undertegnede 

holdt hver sine taler, og la stor vekt på resultatet av vårt forberedende 

møte denne kvelden. Vi så fra begge logenes side lyst på det videre 

arbeidet med vennelogesamarbeidet. Det ble etter hvert presentert 

vittige vitser under måltidet. Her kan vi trykt si at vår OM bidro 

ganske bra.  

 

Svein Hanssen  

Fung. Eks. OM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.oddfellow.no  
 

Har du vært på disse sidene? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Følg med på hva som skjer i vår egen og andre losjer 
 

På disse sidene finner du ”alt” om vår losje. Klikk deg inn, velg 

losjer/  leire på den grå linjen, deretter klikker du på 122 Gyldenborg. 

Her      finner du møteprogram, viktige kontakter og de tre utgavene 

av Gyldenposten som er laget digitalt. Ønsker du tilgang til  

matrikkel, lover osv, må du logge deg på med medlemsnummer (står 

på baksiden av ”De tre kjedeledd”) og fødselsdato som passord.    

Eks: 1234 som medlemsnummer og 17052013 som passord. 
 

 

 OM Finn Nilsen, ansvarlig redaktør. 

         

        I redaksjonen. 

  

Svein Erik Børslungen, redaktør 

Hans Petter Børrud, redigering 

Erik Haug, elektronisk redigering 

Terje Børrud, etisk post mm 

Terje Sletholen, annonser, ettermøter mm 
  

Denne utgivelsen vil også bli å finne under 122 Gyldenborg  

sin fane på www.oddfellow.no   

 

Vi ønsker også bidrag fra brødrene som vil være aktuelle innlegg. 

 

Vi takker våre annonsører 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oddfellow.no/
http://www.oddfellow.no/


    
 

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 
 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Hvem vil du ha besøk av? 
En elektriker eller brannmann på jobb? 
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