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Fikk lyst å begynne
med noe som kom-
mer fra redaktør
K j e l l - H e n r i k

Hendrichs hånd: Vårt dannelsesbilde
må være knyttet til gartnerperspektivet.
For det første er det svært mange for-
skjellige planter i vår Herres hage. Det
er mylder av evner og talenter. Og som
den gode gartner skal vi dyrke frem de
mange og verdifulle planter. Vi skal vir-
kelig la de hundre blomster blomstre.
Og når vi har fått en ny plante, skal vi
søke etter dens genuine egenskaper. Og
vi skal huske pedagogen Frøbels vis-
domsord (1782-1852): “Har du fått en
tulipanløk, skal du sette den i den beste
jord, gi den beste næring og riktig med
vann. Da vil du få en flott tulipan. Men
du må aldri forsøke å gjøre den til en
rose”.

AG

Fidelitas-nytt ønsker dere
alle m/familier En Riktig

God Jul og et Godt Nytt år.  

Forts. neste side

“Høst terminen og året
2014 går raskt mot
slutten, den store jule-
høytiden står for
døren. En tid for etter-
tanke, en tid til å rette
blikket mot det nye
året 2015 som ligger
foran oss, med alle
dets muligheter.

Høsten har vært hektisk i Loge Fidelitas, med
mange fine møter. Vi har forfremmet brødre til
alle logegrader, tre nye brødre har blitt innviet
i vår loge i høst. Jeg vil takke alle dere brødre
og gjester, som har funnet veien til logemøtene
i Fidelitas i året som har gått. Det har vært en
nytelse på hvert møte å se utover en fullsatt
logesal. Jeg håper logemøtene også gir dere
noe tilbake, og belyser våre verdier Vennskap
Kjærlighet og Sannhet.

Dessverre måtte vi flytte besøket fra Loge
Petrus Beyer i Thisted, fra september i høst, til
10 -12 april 2015. Håper mange allikevel
ønsker å besøke oss i denne fine vår-måneden
april. Vi lover å gjøre vårt beste for å få til en
fin Loge weekend for gjester og brødre.

Takk til alle embedsmenn, valgte som utnevn-
te og utøvere i spillene, faste og ”stand ins for
det fine samarbeidet vi har hatt. Det styrker
logen og samholdet mellom brødrene.

En spesiell takk til br. Hans Olav Solberg, som

Kjære Logebrødre!
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på kort varsel har trådt inn som seremonimes-
ter, da vår seremonimester Br. Otto
Høyendahl ble syk, han skal fungere til br.
Otto Høyendahl er tilbake igjen. Du har ikke
glemt seremonimester jobben du hadde for
over 25 år siden Hans Olav.

Til slutt vil jeg minne alle brødre om å ”ta vare
på hverandre”, gjøre sitt til at brødrene skal
trives i vår loge, og at vi alle ser fram til neste
logemøte. 

Vi er i dag 112 brødre i Loge Fidelitas. Selv
om vi har fått mange nye unge brødre med i
vår loge i år, må vi  hele tiden se etter i vår
krets om det er noen som vi mener bør bli en
Odd Fellow.  Husk det er nye brødre Logen og
ordenen skal bygge sin fremtid på.

Jeg ønsker alle brødre med familie en Riktig
God Jul og et Godt Nytt år. 

Med hilsen i V. K. og S
OM Gisle Nomme 

Kjære alle brødre!
Så har vi atter kommet
til julemåneden, og et
nytt og ubrukt år kom-
mer oss i møte.
År 2014 er snart histo-
rie. De fleste av oss er
vel egentlig optimister.

Vi har en egen evne til å skyve vekk det som
ikke var så bra og se framover og glede oss
over mulighetene til å gjøre ting bedre i et nytt
år!
Logeåret 2014 er kanskje det året vi husker

for alle våre nye brødre i vår loge. Hele 7 nye
unge brødre i vår orden. Stor takk til deres
faddere. Vi kan også glede oss over at ingen av
våre brødre er døde i år.
Vi har allerede en kandidat klar for opptak i
mars 2015 og forventer en til innen tidsfristen!

Storrepresentanten

Vi har som de foregående høstterminer hatt
meget innholdsrike logemøter med samtlige
gradspasseringer, vi har hatt mye besøk fra
andre loger og vi har klart å fylle logesalen,
takket være dyktige embetsmenn på stolene.
Jeg vil også berømme de av dere som har del-
tatt i gradsspillene. Vil også gi en ekstra takk
til vår nåværende fungerende CM Hans Olav
Solberg som sporty steppet inn ved bror Otto
Høyendal sitt sykefravær. Det er tross alt 25 år
siden Hans Olav var CM sist men det er tyde-
lig at han ikke har glemt teksten.
På årets julemøte med damer var det hyggelig
å se at så mange av de nye yngre brødrene var
til stede med sine damer. Dette ser lyst ut for
fremtiden. Takk til vår UM Leif Harald
Hansen som hadde gjort en stor jobb i forkant
og hvor vi fikk høre fine taler: Hans Olav
Solberg som holdt damenes tale og Sigmund
Kostamo som takket for maten og avrundet
det hele med å takke servitørene fra loge 24
Gregorius Dagsønn med deres OM Arne Kleiv
i førersetet.
Til slutt vil jeg benytte anledningen til å ønske
alle loge brødrene og deres familie en riktig
god jul og et godt nytt år.
Vil minne dere om Nyttårslogen 1. januar
2015. Ta med din ledsager et vennepar,
venn/venninne. En god start å begynne det nye
året.

Det kimer nå til julefest,
det kimer for den høye gjest,
som steg til lave hytter ned med nyttårsgaver,
fryd og fred.

Grundtvig

Med broderlig hilsen i
Vennskap Kjærlighet og Sannhet

Thor O Bjåland
Storrepr



Bjørn Vidar Ballestad
og Simon Hansen var
de to resipientene som
skulle motta Kjærlig-
hetsgraden dennegang.
I logesalen gikk alt
som smurt, og bror Tor
Inge Nomme og Eks
CM Hans Olav Solberg
fikk skryt for sine
fremførelser. Tross
høstferie og elgjakt var
det 53 brødre i logesa-
len.

Til serveringen var det et
nytt opplegg. Det var
satt opp et bord hvor vi
leverte våre bonger og
fikk det vi skulle ha av
mineralvann, øl og vin
som vi tok med oss til
bords. Når det gjaldt
akevitt ble det skjenket
ved bordet.
Storrepresentant Tor
Olav Bjåland gratulerte
de nye brødre av

Kjærlighetsgraden og samtidig benyttet
han anledningen til å gratulere
vår nye DSS Helge Einar
Djupvik og sa litt spøkefullt;
“Møt så ofte du kan” som det
heter.
Vi hadde et lotteri tidlig på
kvelden, som ble trukket
under middagen - det var en
kvalitetsvin som ble vunnet av
kapelan Kai Helge Timland.
Det kom inn kr. 3400,- som i
sin helhet går til kjellerstuen.

AG
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Den Edle Kjærlighets Grad

Simon Hansen en av kveldens hovedperson

Bjørn Vidar Ballestad en av kveldens hovedperson

Kveldens servitører



Det ble igjen en stor aften  da vi overvar
innvielse av 3 nye brødre. Nemlig Jostein
Sannes, Marius Slettmo Dale og Morten
Johan Løwer som skulle motta
Troskapsgraden. Tilstede var 65 egne
brødre og 10 gjester, i en fulsatt logesal.

Sermonien ble som vanlig gjennomført
med stil og verdighet. En stor takk til de
brødre som gjorde innvielsen til en opp-
levelse. En spesiell takk til CM Bror
Hans Olav Solberg som er stedfortreder i

Bror Ottos fravær. 

Nede ved brodermåltidet kunne  vår
utmerkede UM opplyse at det ble servert
Winersnitsel m/erter og garnityr. Videre
så utnevnte han Bror Hans Olav som ny
kjøgemester til Bror Otto er tilbake.

Bror OM Gisle Nomme nevnte i sin tale,
at det var en stor opplevelse for ham at 3

TROSKAPSGRADEN

OM Gisle Nomme flankert av faddere med resipienter

Bror Morten Johan Løwer holdt talen for
resipientene

Bror Rolf Magne Nyheim holdt talen for
fadderne Forts. neste side

FIDELITAS-NYTT SIDE 5
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brødre ble tatt opp samtidig. Hyggelig
var det også at så mange brødre fra loge
nr. 24 Gregorius Dagssønn var til stede.
Oppfordret så de nye brødrene til og møte
så ofte de kunne, og at de ville trives og
finne seg til rette. Avsluttet med og dele
ut nålen med de tre kjedeledd.

Vår nye Bror Morten Johan Løwer fikk
ordet, og  nevnte bl.a. om en flott infor-
masjon som de hadde fått om vår loge.
Innvielsen var også en meget sterk opple-
velse. Er stolt og glad for at vi ble en del
av dere brødre i denne loge.
Fadder Bror Rolf Magne Nyheim fikk så
ordet, og sa han hadde sett frem til denne
store dagen. Avsluttet med og si mange
pene ord til sine nye brødre, samt over-
rakte gaver.

Bror Mortensen oppfordret brødrene til
og stille på dugnad i hagen fredag 7/11 ta
med rive, det er mye løv som skal bort.

Takk for maten denne kvelden ble holdt
av Bror Arne Kleiv i Nr. 24 Gregorius
Dagssønn. Ønsket de nye brødre en fin
fremtid i logen. Takket deretter privat-

nemda for nydelig mat og utmerket ser-
vering. Avsluttet det hele med en fin his-
torie.

Etter middagen ble det servert kaffe og
bløtkake. Praten gikk som vanelig rundt
bordene til sent på kveld. Det er lett og
trives i nr. 57

AO

Fungerende CM Hans Olav Solberg
måtte også fungere som kjøgemester og

kontrollere akevitten

KJOLE OG HVITT
SÅ GODT SOM NY – SELGES!

TYPE CAVALIER
Størrelse:  C 104 ( Bukse)
Størrelse:  D 100 ( Kjole)

I tillegg følger skjorte og sløyfe
SAMLET PRIS:   KR. 2.500,-

(Ny pris: kr. 6.000,- uten skjorte og sløyfe)
KONTAKTPERSON: Hans Olav Solberg, Tlf. 90 12 14 55
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var tema på sosialaften torsdag 30.10.
Hans gode venn og kollega Bror Bjørn
Bremdal fra loge Grenmar var en enga-
sjert foredragsholder med sin genuine
interesse for Larsson og hans arbeider
innen både film og bildetaking. Larsson’s
fotokarriere spenner over et vidt felt. Det
var ikke bare fotokunsten han hadde
fokus på. Nei, han
hadde en spennvidde
innen det meste som
omhandlet fotografe-
ring – fra skole- og
konfirmant fotografe-
ring, til det å lage
film.

Han skrev dessuten
mye av musikken som
ble brukt i filmene og
fikk i sin tid fortjent
annerkjennelse og ros
av kringkastingsor-
kesteret’s kjente diri-
gent gjennom mange
ord – Øivind Berg – for musikken sin. 

Han fikk faktisk et navn som filmskaper
og bror Bjørn viste frem flere filmklipp

som illustrerte dette. Det var filmer som
viste mye av dagliglivet i Porsgrunn og
omegn gjennom mange tiår og mange av
oss, som er over konfirmasjonsalder,
kunne dra kjensel på bygg og butikker
som i dag ikke eksisterer lenger. Artig var
det også å se filmklipp fra gamle
«Viking» hvor folk svinget seg etter toner
fra James Last. Det var tider det gitt! 
Som tidligere elev ved «Tekniker’n» vek-
ket det også gamle minner da Bror Bjørn
snurret film fra tekniker-toget fra midt på
60-tallet! 

Fotobutikken til Larsson var et «lande-

merke» i Porsgrunn og på loftet her og
hjemme i privaten, bugnet det av filmrul-
ler som hadde hopet seg opp gjennom

Fotograf
Richard Larsson

Bror Bjørn Bremdal får en lite paskjønnelse for fint foredrag
m/film

Forts. neste side
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flere år. Fantastisk samling vel verdt å ta
vare på. Og til det har bror Bjørn vært en
god hjelper. 

Joda, den godeste Larsson – hans fulle
navn er Richard Werner Larsson og er
også en bror i vår orden. Han fyller 90 år
på julaften. Helsen er dessverre ikke så
god, men jeg vil tro han sitter med mange
gode minner om sitt fantastiske fotoliv
gjennom 70 aktive år. 

Fremtidige generasjoner vil nok verdset-
te at det enorme materialet han vil etter-
late seg blir tatt vare på. Det er rett og

slett en kulturskatt. 
Takk til bror Bjørn for
et interessant foredrag
som han avrundet med
en quiz hvor spørsmå-
lene var hentet fra
foto- og film. Her kom
ihvertfall undertegne-
des manglende kunn-
skaper på området
klart fram! 
« Nattravnsuppe spesi-
al» - ble servert og det
var suppe det gitt!
Bror Erling fornekter
seg ikke når det gjel-

der matlaging! Skryt til han! 
Kvelden ble rundet av med kaker & kaffe
+ utlodning med mange fine gevinster.
Bror Arnulf Semb stakk av med vinflas-
ka, mens en kunne høre «vinnerbrøl» fra
Jan Erik Flatha og andre som vant belter,
skjerf, slips og gavekort på Color Line –
reiser. 
En fornøyd leder av «Nevnd for utad-
vendt arbeid» – bror Tor Inge kunne opp-
lyse om en innbringende kveld for over-
skudd for betaling for maten + loddsalget
ga tilsammen 7900 kr!!! Skryt til oss 33
(betalende) som møtte opp! 

jme

En av gevinstene var slips, hver så god velg

Ny medlemsbok i
januar

Skjekk at tlf.nr., adr.,  
e-post og andre ting er riktig.

Gi beskjed til OM Gisle
Nomme gnomme@online.no -

tlf. 917 48 145



FIDELITAS-NYTT SIDE 9

Gratulerer

Eks Storrepresentant
Rolf Amundsen
Fyller 75 år 15.1. Vi
sender gratulasjon, og
ønsker deg lykke til
videre

Eks DSS Roar Steen
Olsen
Fyller 80 år 4.2. Vi
sender gratulasjon, og
ønsker deg lykke til
videre

Eks OM Michael Asger
Bisling
Innviet 28. januar 1987 i
Danmark. Tildeles 5.
februar 2015

Fra barnemunn . .
En ansatt er en som
bestemmer over sjefen,
når han (sjefen) ikke er til
stede.

Barn bader gjerne nakne,
mens voksne liker å skjule
sine eldre deler

Pappa kan alt han, - og
det pappa ikke vet, - det
vet mamma.

Pappas oppgave er å ta
mamma med på date

25 års Veteranjuvel

Gaver til bladet:
Ingen denne gang

Gaver til bladet kan også gis på 
gironr. 2650.02.11317

Den eneste personen som

kan ta fra deg livsgleden, er

deg selv

Teologiprofessoren:

“Hvorfor fornektet Peter

Jesus?” Student: “Kanskje

det var fordi Han hadde hel-

bredet svigermoren hans?”
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Kjære brødre!
Året går mot sin ende og det er tid for å
se både tilbake og fremover. 

Et gammelt ord sier: »Se deg aldri tilba-
ke», men noen ganger er det svært nyttig
å se tilbake på det som har skjedd for å
kunne forberede seg på hva som kommer
i fremtiden.

2014 har på mange måter vært et bemer-
kelsesverdig år. Ikke i manns minne kan
man huske en så fantastisk sommer rent
værmessig. Manns minne skal visstnok
dreie seg om ca. 30 år, men flere som er
langt over denne alderen kan heller ikke
huske noe lignende.

Vår egen loge har hatt et fremgangsrikt år
med opptak av ikke mindre enn syv nye
brødre. Det er ikke mindre enn fantastisk.
La oss håpe og tro at de vil finne seg til
rette og trives blant oss. Det er opp til oss
alle å bidra til dette. Dette er et godt bevis
på at Loge Fidelitas gjør ting riktig og at
brødrene finner det meningsfullt å til-
bringe to torsdagskvelder i måneden i
vårt Ordenshus. Oppmøtet på våre møter
er også imponerende. Jeg kan forsikre
dere at det å stå på Overstolen å skue ut
over en fullsatt sal er noe av det mest gri-
pende en Overmester kan oppleve, noe
som vår gode Overmester mer enn en
gang har bemerket i sin velkomst til brø-
drene. Fortsett å fylle salen kjære brødre,
det hjelper embedsmennene i deres arbei-
de mer enn dere kanskje aner!

En dedikert gruppe av våre brødre og søs-
tre har satt seg som mål å renovere kjel-

lerstua. Disse fortjener all ære for sitt ini-
tiativ og vår støtte i dette arbeidet, enten
av praktisk eller økonomisk art. Dette
arbeidet skal ikke gå ut over husets øko-
nomi og det betyr at de enkelte loger, den
enkelte bror og søster bør bidra etter evne
slik at målet kan nås om ikke til jul så i
hvert fall til våren.

Vi går mot en spennende vårtermin med
bl.a. nominasjoner og valg av nye
embedsmenn som skal føre arbeidet vårt
videre. Nominasjonsnevnda har nedlagt
et stort og ansvarsfullt arbeide siden 2013
for å sikre logen en god og stabil ledelse
den neste valgperioden. Til våren skal det
i tillegg til OM, UM, Sekr., Skattm. og
CM også velges Storrepre-sentant. Valg
av CM erstatter valg av Kasserer som
utgår som valgembede fra 2015. Så skal
også alle valgte nevner nomineres og vel-
ges samtidig med de andre valgene fra nå
av. Dette betyr i klartekst at nominasjoner
og valg i 2015 kommer til å ta mye tid på
de møtene dette skal foregå men ikke
desto mindre er det av aller største viktig-
het at alle som kan, stiller opp. Det bør bli
full sal også på disse møtene. Deltakelse
i valget er jo den muligheten vi har til å
påvirke hvem som skal lede vår loge  de
neste to årene.

For min egen del har det siste halve året
ført med seg både gleder og utfordringer.
Gleder som er både av privat og ordens-
messig art. Utfordringene har først og
fremst vært på det Ordensmessige plan.
Å overta stafettpinnen etter vår kjære Eks
DSS Jan Strøm har vært en ære og et tegn
på tillit som jeg ikke kan få satt nok ord
på. Jeg håper at jeg skal være tilliten ver-

Forts. neste side



På ettermøtet 4. desember holdt Loge nr.
5 Klippen orienteringsforedrag om Odd
Fellow Ordenens Leir-institusjon.
Foredraget ledsaget av tekst og bilder på
filmskjermen, var interessant og gav en
fin, og for meg ny kunnskap om hva

Leieren står for. Mye nytt, jeg
vil tro dette er den rette måten
å rekrutere til Leieren. God
informasjon som presenteres
av gode foredragsholdere som
kan det de snakker om.
Honnør til patriarkene Tydal
og Knudsen som fenget en
lydhør forsamling i bort imot
1 time. Informasjon er viktig

for den som blir kallet til Leieren, man
må vite hva man går til, både av verdier
og økonomi.
Godt tiltak til Leirens styrkelse og
ekspansjon.

GN
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dig. Og når rutinene kommer mer til sin
rett i det nye Embedet så vil det vel ikke
kreve like mye tid heller etter hvert.
Mottakelsen jeg har fått har varmet mitt
hjerte, det skal dere vite hver og en av
dere.

La oss sette vår lit til at året som kommer
bringer oss like mange gleder som det
som ebber ut!

Helt til slutt vil jeg ønske dere alle en vel-
signet og rolig julehelg og et fremgangs-
rikt og godt nytt år i 2015.

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Helge Djupvik DSS

Informasjon fra Leieren

Kjellerstuens
gavekonto

2610.18.41153
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DSS Helge Einar Djupvik tar imot
Fidelitas-nytt etter at han og hunden
Markus har hatt dagens luftetur på
Gulset  ”Jeg er en lykkelig pensjonist,
luftetur med hunden må jeg ha hver
dag det gir både meg og Markus litt
mosjon for kropp og sjel”

Den nyutnevnte DSS for distrikt 5
Telemark Helge Einar Djupvik er født
30-06-46.

Han har tilbrakt over 40 år på sjøen i
utenriks og innenriks fart. Litt landeveis
transport har han også fått med seg i sin
arbeidskarriere.

”Det var en venn som anbefalte meg å bli
en Odd Fellow, og 22. januar i 1986 ble
jeg innviet i loge nr. 6 Rune i
Kristiansund. Odd Fellow Ordenen og
dens verdier har fenget meg. Jeg gikk
gradene i loge og leir. Det startet med
CM ass. I Loge Rune var jeg Eks OM da
jeg ble pensjonist og forlot Kristiansund
for godt i 2005. Vi flyttet til Skien allere-
de i 2002. Jeg pendlet da til jobben i
Kristiansund hver 14. dag, og det passet
både med jobbturnus og logemøtene i
loge Rune, der jeg da var Overmester.

I tiden etter at vi flyttet hit besøkte jeg
jevnlig begge OF-logene i Landstadsgate.
Og valget av overgang landet på Loge nr.
57 Fidelitas, der jeg ble medlem i 2006.
Fidelitas er en loge jeg trives veldig godt
i, ikke minst fordi jeg der også fant ven-
ner fra Sjømannsforeningen i Skien.
Som regionleder for Buskerud Vestfold

og Telemark i Landssaken 2011-13 fikk
jeg god kontakt med logene i denne regi-
onen, en region som kom veldig bra ut i
Landssaken. Det var et interessant arbei-
de, og når det gav bra resultat var det eks-
tra morsomt.

Distrikts Stor Sire er Stor Sires represen-
tanter i landets distrikter, det er Stor Sire
som utnevner sine DSSer, med bakgrunn
blant annet i innspill fra distriktsrådene.

DSS Helge Einar Djupvik visste at det
Embedet han gikk til var krevende. Det å
følge opp på logenes møter er bare en
liten del av jobben. Hvert referat fra
logenes embedsmanns- og logemøter
skal verifiseres. DSS skal passe på at dis-
triktets loger blir drevet etter Ordenens
Lover og retningslinjer. Han skal veilede
og korrigere, og være Stor Sires ”forleng-
ede arm” i distriktene.

Våren og høsten 2015 blir en travel tid,
med oppfølging av nominasjon og valg i
logene, og installasjon av nye valgem-

Vår nye DSS

Forts. neste side



bedsmenn. Fire av logene skal også velge
nye Storrepresentanter i 2015, det skal
også vi i Fidelitas.

Hva så med Ordenens fremtid DSS Helge
Einar Djupvik?

Det ble på storlogemøtet utnevnt en
Spesial Deputert Stor Sire som skal stå i
spissen for planleggingen av Ordenens
styrkelse og ekspansjon. Kapellanen og
arkivarens oppgaver vil også bli vurdert
og sikkert gitt nye oppgaver.

Mitt håp er at Ordenen aldri går i retning 
av ”amerikanske tilstander.” Vi må for all
del verne om våre seremonier og vår
ordensetikette. Det som foregår i logesa-
len er viktig for forståelse av vår Ordens
verdier - Vennskap, Kjærlighet og
Sannhet. Ettermøtenes sosiale del må
ikke bli det vesentlige i vår Orden.
Med disse ord ønsker vi den nye DSS
lykke til i Embedet, og håper han frem-
deles har tid til loge 57 Fidelitas.

Vi tar med et lite klipp  fra
siste ”De Tre Kjedeledd”
der Stor Sire Morten Buan
nettopp tar for seg hoved-
satsingsområdet og sier
blant annet:

”Styrkelse og ekspansjon
er hovedsatsingsområdet i Storlogens
langtidsplan. Vi ser at det er nødvendig å
arbeide målbevisst med både å beholde
og å ta vare på de medlemmer vi har, men
og å arbeide med rekruttering av nye
medlemmer. Målet er å sikre en jevn
økning med nye søstre og brødre hvert år
i alle loger. Nye medlemmer medfører et
systematisk gradarbeid og derved også
kvalitativt innholdsrike og gode logemø-
ter. Kjernen i vårt rituelle arbeid er grad-
arbeidet, det er der Ordenens verdier og
budskap kommer frem. Jeg tror en god
langsiktig utvikling avhenger av kvalitet
blant annet i forståelsen av og fremfø-
relsen av ritualer og spill. Det seremoni-
elle arbeidet må være preget av opplevd
kvalitet og høytidelighet som igjen betyr
at vi må perfeksjonere fremførelsen av
ritualene.”

GN/HD
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Det Gode Vennskaps Grad
Bror Bjørn Wickmann og
Erik Berberg var mitt-
punktet denne kvelden



Distriktsrådet arrangerte kurs for alle OF-
logene i Telemark denne dagen.
Stor Marsjall Tore Fredrik Grüner var
invitert til å bistå under evalueringen av
de enkelte gradsspill og for å svare på
spørsmål fra deltakerne.

Fem loger hadde på forhånd fått seg til-
delt hver sin oppgave som var fordelt
slik:
17 Dag hadde åpning, forretningsorden
og lukking av logen.
57 Fidelitas foresto innvielse i Ordenen
16 Himingen hadde spillet i DEKG
145 Høgenhei gjennomførte DHSG

24 Gregorius Dagssønn skulle ha
gjennomført spillet i DGVG, men på
grunn av sykdomsforfall fra flere av de
viktigste aktørene så måtte dette utgå
denne gangen. Vi tar det for gitt at de
kommer sterkt tilbake ved neste anled-
ning.

Alle gjennomføringene av de enkelte
loger var utmerket og Br. Stor Marsjall
konkluderte med at vårt distrikt kan være
stolte av våre spill-aktører.

Sluttkommentar:
Det er åpenbart at slike kurs for ettertiden
må avholdes på et tidligere tidspunkt av
embedsperioden. Anbefalingen må derfor
bli at Rituelt kurs gjennomføres i løpet av
første vårtermin i embedsperioden, på
den måte vil deltakerne ha størst utbytte
av kurset.

Helge Djupvik
DSS
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Disriktsrådets RITUELLE kurs
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Noen samlet løvet utenforgjerdet

Noen samlet løv på eiendommen

Tusen takk til dere som stilte opp med
rake og tilhengere og hjalp til med å fjer-
ne løvet. 

Takk også til Britt som stilte opp med
kake  til gjengen. Det var surt og kalt med
snø på bakken.

Erling, som hadde med seg gressklippe-
ren som løvsamler sa at det var første
gang han hadde kjørt klipperen med  snø
på bakken. Det gikk unna så snøføyka
sto. 3- 4 timer så var det ordnet.

På Landstadsgates vegne, igjen tusen
takk.

Jon Åge

Løvfalls stund i Landstadsgate



Julen nærmer sig og mange forberedelser
skal gøres for at sikre at alt bliver klar til den
24. december. Der skal købes julegaver og
mad, der skal pyntes op. Vi skal samtidig
passe vores arbejde, børnene skal i skole og
til diverse fritidsinteresser og vi oplever at
mennesker vi møder på Herkules i stigende
grad udviser tegn på stress. 
Mine brødre, jeg skal egentligt ikke tale om
julen. Jeg har egentlig tænkt mig at tale lidt
om laks. Har vi en kok tilstede?
Jeg vil bede dig forestille dig et helt fantas-
tisk stykke laks. Ikke bare et stykke laks,
men et stykke laks man vil huske – en laks
af den højeste kvalitet. Hvordan skal det til-
beredes?

Er der andre forslag? Jeg kender selv en
japansk familie, som utvivlsomt vil mene at
laksen slet ikke skal tilberedes. Den skal fry-
ses, tøs op og skæres i passende skiver og
lægges på et leje af ris, dyppes i Soya og
Wasabi og spises som sushi. Hvor vil jeg nu
hen med alt dette? Er der en pointe? Ja det er
der.!

Vi har i dette eksempel vist at vi kan have
vore egne opfattelser af hvordan laks skal til-
beredes. Hvorfor har vi egentlig det? Fordi
vi er forskellige mennesker og har forskelli-
ge præferencer. Og hvis vi nu er ærlige så
begrænser forskelligheden sig ikke til koge-
kunsten. I alle livets forhold har vi vort eget
private syn på det liv som er vort. Jeg plejer
at sige at vi alle har en agenda, som vi til-
passer vore livssituationer og vore aktuelle
behov. 
Nu er det bare sådan at vi, der er samlet her
i aften har en fælles agenda. VI ER ODD
FELLOWS. Da vi trådte inden for murene i
vor Orden, valgte vi at påtage vi os nogle

forpligtelser – ikke kun i ord, men i hand-
ling. 

Et af de mest markante karakteristika ved os
mennesker er at vi MÅ vælge – vi har ikke
noget valg. Når vi vågner om morgenen
vælger vi at stå op, vi kunne blive liggende..
Vi vælger at gå på job, men vi kunne jo lade
være. Men nu er det sådan med det mennes-
kelige valg, at det indeholder konsekvens. Br
OM fortæller ved hvert møde at vi alle har
en forpligtelse til at tjene logen. Det er der-
for vi som Odd Fellows i særlig grad bør
tænke over vore handlinger. Vi skal forsøge
at være det gode eksempel overfor vore
medmennesker. Og når vi så fejler, skal vi
tage denne erfaring med os ud i livet og
prøve at gøre det bedre næste gang. Vi skal
stræbe efter perfektion, selvom vi godt ved
at vi aldrig nok helt i mål.

I logen lærer vi om Venskab, Kærlighed og
Sandhed. I Lejren lærer vi om Tro, Håb og
Kærlighed. Men hvordan omsætter vi disse
tanker til konkrete handlinger ? Jeg har mine
egne holdninger til det og har tænkt mig at
verbalisere det i aften:

Vi lærer om det uegennyttige venskab fri for
enhver egoisme.  Men hvad betyder det? Det
betyder at du i din omgang med dine venner
skal respektere at de har deres egen agenda
og at den en gang i mellem kan kollidere
med din. Vi skal hjælpe og støtte og tilveje-
bringe en fællesfølelse, som skaber plads til
forskellighed. Når du erfarer noget æres-
krænkende om en broder eller en anden ven,
har du pligt til at fortælle ham det også når
det er svært.

Kærligheden som begreb mellem mennesker
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Eks OM Michael Bisling holdt et juleinnslag oppe i logesalen som
kanskje noen ikke fikk helt med seg, selv om Bisling holdt det i et

rolig danskt tempo. Vi gjengir det her:
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handler om at være åben og tolerant overfor
ALLE mennesker, ven eller ej. Kun ved at
vise en ægte næstekærlighedsfølelse overfor
andre, lever du op til Ordenens krav til dig.

Sandhed handler ikke om at tale sandt, for
det må vi forvente at alle som er indviet i
Odd Fellow Ordenen gør. Det handler om at
LEVE SANDT. Med det mener jeg at leve i
overensstemmelse med den lære du finder i
vor Orden, men også at leve i fuld overens-
stemmelse med den du personligt tror på.
Og apropos tro:

Troen er for mange moderne mennesker
vældig diffus. I en verden hvor næsten alt
kræves dokumenteret er det for mange svært
at tage en tro alvorlig. Men man skal bare
huske at det jo netop er en TRO og ikke en
eksakt videnskab. Det er meget som viden-
skaben er for ung til at kunne rumme og for-
stå, men troen og videnskaben er ikke fjen-
der. De supplerer hinanden – arkæologien er
et godt eksempel på dette. Den fælles bog,
som vi kalder Det Gamle Testamente, rum-
mer mange eksempler på forhold fra bibelsk
tid, som vi i udgangspunktet kan være usikre
på. Arkæologien har dog siden 1950’erne
vist at meget har kunnet dokumenteres. Jeg
anbefaler her bogen: ”Biblen havde alligevel
ret”. Troende håber altid på at der kan føres
en slags bevis for eksistensen af et højere
væsen som verdens skaber og opretholder. 

Og hermed kommer vi så til håbet. Håbet er
det strå man klamrer sig til i svære situatio-
ner, men håbet er også det enkelte mennes-
kes bøn til en universel skaberkraft om en
højere mening med livet. En mening som
gør det værd at bære de mange byrder, vi
som mennesker må bære på igennem en
levealder. Når byrder som sygdom, ulykke
og andre smertelige problemer dukker op i et
menneskes liv er der ikke altid meget der
kan hjælpe.

Men der er en kraft i livet som kan lindre.
Og her møder vi så kærligheden igen, den
kærlighed som ser alt, tåler alt, tilgiver alt
dvs. omspænder alt menneskeligt – den kær-
lighed, som i sit væsen bærer tolerancen og
åbner døre for den som trænger. Det er også
i kærligheden vi for alvor oplever tilgi-
velsen. For det kan godt være at et andet
menneske har såret dig og at du måske ald-
rig kan glemme det som blev gjort, men til-
givelsen er at sige at du godt ved at den som
sårede dig havde sin egen personlige agenda,
men at handlingen gjorde dig ondt.
Tilgivelse er at sige at du aldrig ville kunne
glemme det skete, men at du i din sjæl tilgi-
ver det skete og at du aldrig mere nævne det
når I er sammen eller når du er sammen med
andre.

Hvis du selv har såret et menneske og har
fortrudt handlingen, ville du da ikke ønske at
den pågældende kunne tilgive dig? Gå da ud
og gør det samme ved dit medmenneske – i
kærlighedens og dermed i Odd Fellow
Ordenens navn.

Med disse tanker ønsker jeg alle en velsignet
jul og et godt nytår.
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Julefesten



SORG
En verdig begravelse fjerner ikke 
sorgen, men gjør den enklere å bære.

www.gsb.no Behjelpelig hele døgnet 35 57 33 61

Skien Modellverksted
Inneh.: Kai Lauritzen

ALT I SKIPSMODELLER

Telefon 35 97 40 41 - Kjønnøya

Alt av logeklær får du hos
Telefon 35 52 25 09
www.rosenvold.no

Rødmyrlia 6, 3740 Skien
Tlf. 35 50 39 20 - E-mail: post@bottger.no

Maling    Tapet    Parkett    Laminat    Tepper    Belegg
Langmyrveien 30, Vallermyrene, 3917 Porsgrunn - Tlf. 35 55 81 95

www.grenlandmaling.no

VVS-SENTERET
SKIEN
Kverndalsgt. 6
Tlf. 35 90 57 90

Mobilvakt: 909 50 035

Et godt råd til deg som tenker foto -
tenk

Lietorvet, Skien  Tlf. 35 52 51 20  post@rahaugen.no  www.rahaugen.no

GRENLAND MALING & INTERIØR AS



Kjøp og salg av eiendom -
utleie og forvaltning

Kontakt Runar Knudsen
Telefon 907 69 222

www.sivak.no

Det lønner seg å kjøpe
Logeklærne hos

Jernbanegt. 7
3916 Porsgrunn
Tlf.:35 55 51 51

U
nders

øk

vå
re 

pris
er

Ny Kjole - Dress

Kontoradress: Jernbaneveien 14 3716 Skien
www.skifer-natursten.no 

Kontakter: Bertil Sandmo 916 43 575 Jan Ditlev Sandmo 901 24 241

FLISARBEIDER - SKIFER - NATURSTEIN
PEISER - STØP EARBEIDER
MUR OG PUSSEARBEIDER

NYBYGG OG REHABILITERING 
Sponser TELEMARK ODD FELLOW KOR

SIVAK

Vi tilbyr undervisning i klasse:
Bil, Bil m/automat, Bil med

henger, Lett og tung MC
og Moped

SKIEN
BILSKADE & VERKSTED A/S

Bøleveien 34 - 3724 Skien Tlf.: 35 52 12 00 - 924 35 568

Oppretting - Reparasjoner - Lakkering
Utfører service og reparasjoner på de fleste bilmerker og årganger

Tlf: 35 59 56 99 - gt-trykk@online.no
Kjørbekkdalen 1 3735 Skien

SIVAK

JON ÅGE SANDMO & SØNNER AS
FLISLEGGING  .  SKIFER  .  NATURSTEINSARBEIDER  

Telefon 35 55 16 32




