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Kom mai du skjøn-
ne milde. Det er en
fin tid vi går i møte,
hvor fuglene kvitrer,

blomstene spirer og kroppen får en inn-
sprøyting av vår og sommer. Kanskje
det ikke er like hyggelig for alle, da ten-
ker jeg på de som er plaget med allergi
og pollen. 
Fortsatt går det så det suser i Loge 57
Fidelitas, med stadig tilgang med nye
resipienter og meget godt fremmøte.
Fidelitas-nytt vil gratulere vår skatte-
mester Thor Martin Gunstad som mot-
tok 25 års veteranjuvel torsdag 7. mai.
Noe spesielt i den forbindelse var at
hans kone hadde bakt en enorm bløtka-
ke, tror den var over meteren, og den
smakte fortreffelig. Veteranen ymtet litt
frempå at han hadde vært litt med på
kaka han og, pisket kremen kanskje.
Oppfordrer brødrene og være med å
støtte Fidelitas ved å medvirke til kjær-
kommende kroner på Gras-rotandelen

AG

Forts. neste side

Våren er her og somme-
ren står for døren. Vi
har i dag gjennomført
det siste ordinære loge-
møte for vårterminen
2015, og det nest siste
møtet for dette embed-
skollegium. Dette blir
med andre ord mitt sist
overmester innlegg til
Fidelitas-Nytt. 

Nye embedsmenn for perioden 2015 til 2017 er i
dag valgt. Nye embedsmenn som skal føre
”skuta” Fidelitas sikkert videre på tidens hav. Jeg
ønsker dere lykke til!
Tiden fra vi overtok ”stolene” i logen og fram til
dagens møte har gått enormt fort. Mye har
skjedd, nye brødre har blitt ønsket velkommen
inn i vår kjære loge Fidelitas. Noen har dessver-
re falt fra. Loge Nr. 57 Fidelitas har blitt en stor
loge, med trofaste brødre som fyller opp logesa-
len hvert eneste møte. For meg, som overmester,
har det vært enormt inspirerende å se utover en
fullsatt logesal. Takk brødre for at dere velger
logemøtene hver 1. og 3  torsdag i måneden.
På ”sluttrepet” vil jeg si at årene i embedskolle-
giet, først som UM og så OM har gitt meg mye.
Det har vært mye arbeid, men det å styre
Fidelitas i den flotte medvind vi har, har gitt meg
mulighet til å studere vår ordens ritualer og ret-
ningslinjer nøye. Våre verdier: Vennskap,
Kjærlighet og Sannhet, og vår grunnlegger
Thomas Wildeys  grunntanker, blir mer og mer
tydelig for meg. De er like aktuelle i dag som da
Thomas Wildey levde.

Kjære Logebrødre!



FIDELITAS-NYTT SIDE 3

Mitt høyeste ønske for Loge Nr. 57 Fidelitas er
at logen skal være en nisje i hverdagens jag og
mas, der vi kan finne ro, godt kameratskap og
leve opp til våre verdier: Vennskap, Kjærlighet
og Sannhet.
Med disse ord takker jeg for meg i denne spalte,
og sender pennen videre til vår nye Overmester
Leif Harald Hansen.
Jeg ønsker alle brødre med familie en god
Sommer. Nyt livet og ta vare på hverandre!

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

I mitt første innlegg
som Storrepresentant i
Fidelitas NYTT nr. 3,
oktober 2011 skrev jeg
at helt fra vi er små blir
vi opplært til å si takk.
Som den gang står de
ordene like sentralt i

mitt ordensliv pr. dato etter 4 veldig egen-utvik-
lende år innen vår orden. Takket være den flotte
brødregjengen har det vært en glede å være
logens Storrepresentant i denne 4 års perioden
fra høsten 2011 og frem til min etterfølger instal-
leres på min fødselsdag 3. september d.å. Med
en slik oppslutning som dere har vist på møter
og ettermøter, er det en stor inspirasjon for oss i
Embedskollegiet.
Jeg hadde gleden av å være en av to represen-
tanter fra Distrikt 5 Telemark på Storloge møtet
i juni 2014 på Sundvollen, (det var under fjorå-
rets reketur) Vår daværende DSS Jan Strøm del-
tok selvfølgelig også. Storlogemøtet er jo som
kjent hvert 4. år. Her traff jeg mange kjente fra
mine hyppige besøk rundt i landet. Og hvor den
andre representanten ga seg over hvor mange
personer jeg har truffet på mine mange loge
besøk. Alle Stor Sirene fra Norden var der også.
Jeg hadde blant annet truffet Stor Sire fra Island
dagen før på flyplassen i Reykjavik, hvor jeg
hadde vært på en ukes ferie med min kone Elsa.

Vi ble stående ved siden av hverandre ved inn-
sjekking og han så min leierring og mitt jakke-
merke og han fortalte han skulle på
Storlogemøte i Norge. Jeg fortalte at da møtes vi
der, og sånn ble det. Snakk om tilfeldigheter!
I perioden har jeg også hatt gleden av å repre-
sentere loge 57 Fidelitas ved 100 års jubileet til
vår venneloge i Thisted, Petrus Beyer, påsken
2014. 140 gjester var tilstede. Hele den Danske
Storloge med deres Stor Sire i spissen deltok.
Danske Stor Sire og jeg har blitt meget gode
venner. 
I min 4 års perioden har jeg hatt gleden av å være
tidligere DSS Jan Strøm sin DDSS og Stor
Marsjall ved flere anledninger ved 40 og 50 års
juvel tildelinger rundt i Distrikt 5 Telemark.
Samt fungert to ganger som DDSS ved
Storlogegrad tildelingen til våre nye Fung. Eks
OM, som er hvert annet år. Neste tildeling blir
12. februar 2016. Stor glede har jeg også hatt ved
å tildele egne brødre i loge 57 Fidelitas 25 års
veteran juvelen og senest til gode venn og bror
nåværende Skattmester Thor Martin Gunstad
7.mai d.å.
Noen skuffelser har det også vært. Det gjelder
blant annet vårt terminfestete besøk fra loge
Petrus Beyer høsten 2014 som måtte utsettes
grunnet dobbel booking ved utleie av
Landstadsgt. Håper de kommer i høst!  Logens
markering av 57 års dagen, som vi måtte avlyse
grunnet meget dårlig påmelding. Rebusløpet
som vi skulle arrangere med loge 24 Gregorius,
høsten 2014, det ble utsatt til 30.mai d.å. men pr.
dato er der kun påmeldt 5 biler! Det er i alle
disse tilfeller mye forberedelser i forkant
(Fritid!)
Vil ønske 3 nye medlemmer velkommen til loge
57 Fidelitas i denne vårtermin: Brødrene Per
Erik Marki, Trond Kristian Sveva og Anders
Werner. Vi håper dere vil finne dere godt mottatt
av brødrene (det ser slik ut etter fremmøte dere
har!) Jeg og logen ser frem til 2.gangs nomina-
sjon og valg 21.mai og ønsker min etterfølger og
logens nye valgte Embedsmenn lykke til. Jeg ber
dere notere følgende datoer hvor det skal være
kurs for nye utvalgte Embedsmenn: lørdag 29.

Storrepresentanten

Forts. side 6



Selv med vinterferie og VM på ski var det
overraskende mange brødre som møtte
opp. Denne gangen hadde det ikke vært
øvelse dagen før, noe jeg tror er veldig
skjeldent, men med de rutinerte på hver
plass gikk det
som det pleier å
gå, jeg får si
nesten feilfritt.
For CM stoppet
foran kapellan,
noe som sto i
hans bok - CM
kunne derfor
ikke belemres
for at han hadde
ikke fått den nye
ritualboken.
Nede under bro-

dermåltidet holdt OM Gisle Nomme som
var fadder en tale til Bror Bjørn Vidar
Ballestad og sa blandt annet at nå hadde
han mottatt alle logens grader, og fra idag
har du alle logens rettigheter. Jeg er helt
sikker på at du vil få mye igjen for et
aktivt logeliv i Vennskap, Kjærlighet og
Sannhet - jeg snakker av erfaring.
En representant fra Leieren Arve Boger
var til stede og forklarte litt om Leieren
til resipienten.

Bror Johannes Sørhaug takket for maten
og skrøt av hvor fine bordene var med
fine servietter og blomster på hvert bord.
Når det gjelder maten så har jo alle smakt
den, så det var ikke noe vits å prate om
den sa han med et glimt i øyet. Kjøttkaker
med kålstuing og tyttebær - det var en
ved bordet, sa Sørhaug, som ville ha det
annenhver gang. Eva i Edens hage var
ikke redd for at svigermor skulle lage
bedre mat en henne.

AG
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Bjørn Vidar Ballestad ny bror av
Den Høye Sannhets grad

Fadder od OM Gisle Nomme taler til  bror
Bjørn Vidar Ballestad

Bror Johannes Sørhaug takket for maten 



Igjen ble det  en stor aften  da vi overvar
innvielse av 2 nye brødre. Nemlig
Anders Werner og Trond Kristian Sveva.
Logesalen var helt fullsatt med 73 brødre
derav 8 gjester. Spent var også noen nye
brødre som for første gang fikk se den
gripende sermonien i fra sidelinjen.

Sermonien ble som vanlig gjennomført
med stil og verdighet. En stor takk til de
brødre med fungerende Eks Ceremoni-
mester Hans Olav Solberg som igjen
gjorde denne kvelden til en fin opple-
velse.

Nede ved brodermåltidet kunne vår
utmerkede UM ønske alle velkommen til
bords, samt utbringe en skål til de nye
brødrene. Opplyste at menyen var Stekt

TROSKAPSGRADEN

Her ser vi de nye resipientene med hver sin fadder helt til høyre og venstre i bildet. Det
kan se ut som Eks Storrepresentant Gunnar Gunstrøm overdriver en smule  

Fadder Jan Morten Eriksen hold tale til
bror Trond Kristian SvevaBror Anders Werner hold tale

Forts. neste side
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Ørret i rømmesaus og salat.
Bror OM Gisle Nomme nevnte i sin tale,
at det er en stor opplevelse for ham at 2
nye brødre ble tatt opp, og ønsket de vel-
kommen inn i vår loge. Selv hadde han
vært medlem i 35 år, og enda var det noe
nytt og lære. Oppfordret så de nye brø-
drene til og møte så ofte de kan, da dette
er viktig for og bli godt kjent i logen.
Avsluttet med og dele ut de tre kjedeledd,
og 50-års jubileumsboken. 
Faddere til de nye resipienter er: Bror Jan
Morten Eriksen til Trond Kristian Sveva
og Bror Jens-Remi Rendalen til Anders
Werner. Bror Jan Morten Eriksen sa i sin
tale til Bror Trond Kristian at spenningen
ved sin innvielsen var den samme den
gangen som du opplevde i kveld. Sa
videre at han var hans fadder under
dåpen. Derfor er det en stor opplevelse
for meg og kunne stå her igjen og være
fadder for deg i vår loge. Videre sa han
noen pene ord om vår avdøde logebror

Erling Sveva som var Trond Eriks far.
Delte så ut slips og håpet at de vil trives
sammen med deres nye brødre i logen.
Vår nye Bror Anders Werner fikk så
ordet. Takket for en flott sermoni, fortal-
te så videre litt om sin familie, og av yrke
er fengselsbetjent. På fritiden var han
glad sjølivet. Avsluttet med en takk for
den tillit som dere har vist meg ved og bli
opptatt i denne loge.
Takk for maten ble holdt av Bror Terje
Berglund som er pølsemaker av yrke.
Nevnte i sin tale at fisk er fisk men kjøtt
er mat. Takket så for et nydelig pyntet
festbord og flott servering.
Etter middagen ble det servert kaffe og
kaker. Praten gikk som vanelig rundt bor-
dene til sent på kveld. Det at flere søker
til vår loge viser at 57 Fidelitas er en loge
som alle trives i.

AO

Bror Terje Berglund takket for maten

august i Porsgrunn og rituelt kurs lørdag 07.
november i Skien.
Så vil jeg takke de av dere som har vært med
Embedskollegiet i perioden 2013 -2015 som
nå enten fortsetter eller går på nye oppgaver.
Eller som jeg selv, blir en av brødrene som
gjør som vi har gjort i mange år nå; å fylle
salen!

VÅREN ER SÅ VAKKER
AT SELV DEN STRENGESTE

VINTEREN SMELTER FOR DEN.

Til slutt vil jeg ønske alle brødre med familie
en riktig god sommer.

Med broderlig hilsen i
Vennskap Kjærlighet og Sannhet

Thor O Bjåland
Storrepr

Forts. fra side 3
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Denne kvelden hadde vi besøk av Loge
nr. 107 Torungen så det ble folksomt
oppe i logesalen, hele 79 brødre, 13 av
dem var fra Loge Torungen. UM Leif
Harald Hansen var for kvel-
den Fungerende OM - noe
han utførte med bravur.
Nede ved taffelet måtte Eks
CM og Fungerende Kjøge-
mester Hans Olav Solberg
godkjenne akevitten, men
han måtte ha en i begge
beina for å godkjenne. Det
var Wienersnitzel med tilbe-
hør denne kvelden noe som
er programfestet når vi har
besøk fra Torungen.  Vi blir
servert kokt torsk når vi
besøker dem.

Eks. OM Odd Rasmussen holdt en tale
om hvordan vennelogen Torungen ble
opprettet, og at Eks Storrepresentant Rolf

Det Gode Vennskaps Grad
Bror Marius Slettmo Dale og Jostein Sannes 

Fadder Fungerende OM Leif Harald Hansen, bror Marius Slettemo Dale, Jostein
Sannes og fadder bror Rolf Magne Nyheim

Forts. neste side

Her viser Eks OM Per Jørgensen hvor stor ansjosen
var i en munter takk for maten tale
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Amundsen skulle ha en stor takk, det var
han som satt det hele igang.

Bror Karl Arvid Olafsen mottok blomster
fra Fungerende OM Leif Harald Hansen i
anledning hans 70-års dag 14.3.

Eks OM Per Jørgensen takket for maten.
Han var litt skuffet, at når vi var der nede
fikk vi fersk fin torsk - men her var det
bare en liten ansjos, hadde det ikke vært
for det store kjøttstykke den lå på hadde
det ikke vært noe særlig.

Loge Torungen hadde med seg sitt husor-
kester som underholdt etter maten - de
var virkelig gode med sprudlende sang og
godt spill.

AG

Husorkesteret til Torungen underholdt oss med smektende toner

Sår fra sverd kan
heles, sår gitt på grunn
av ord er vanskelig å
hele

Ein treng´kje vera
galen - om ein pratar
med seg sjølv - ein kan
berre mangle sang-
stemme!

Freistar ein å kaste fer-
ske kuruker etter folk
luktar det som regel
verst av eins eigne
hender - etterpå!
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Gratulerer

Br. Søren Sem
Fyller 80 år 4.9. Vi
sender gratulasjon, og
ønsker deg lykke til
videre

Eks OM Gunnar
Olav
Gunstrøm
Fyller 80 år 30.6. Vi
sender gratulasjon, og
ønsker deg lykke til
videre

Br. Frode Lie Ballested
Fyller 60 år 31.7. Vi
sender gratulasjon, og
ønsker deg lykke til
videre

Br. Knut Fosse Kersten 
Fylte 75 år 8.5. Vi 
sender gratulasjon, og 
ønsker deg lykke til 
videre

Br. Ole Elnan
Fylte 90 år 15.5. Vi 
sender gratulasjon, og 
ønsker deg lykke til 
videre

Br. Arne Andreas 
Rugstad
Fyller 85 år 4.6. Vi 
sender gratulasjon, og
ønsker deg lykke til

Br. Kåre Magnar 
Slåttedalen
Fyller 75 år 15.6. Vi 
sender gratulasjon, og 
ønsker deg lykke til 
videre

Br. Hans Olav Solberg 
Fyller 70 år 28.6. Vi 
sender gratulasjon, og 
ønsker deg lykke til 
videre

Br. John Alfred
Hjortland
Fyller 40 år 22.8. Vi
sender gratulasjon, og
ønsker deg lykke til
videre

Br. Dag Stenersen
Fyller 70 år 29.8. Vi
sender gratulasjon, og
ønsker deg lykke til
videre
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Tildeling av Den Høye Sannhets Grad til
Bror Per Gunnar Serigstad Gjeruldsen
medlem av Loge nr. 47 Grenmar og Bror
Simon Hansen medlem av Loge nr. 57
Fidelitas i Loge nr. 47 Grenmar`s lokaler
i Sverresgt i Porsgrunn, Onsdag 25. mars.

Dagen var kommet da
Bror Simon Hansen
skulle ha sin 3. grad.  
Hans egentlig dato var
satt sammen med Bror
Bjørn Vidar Ballestad
som fikk sin 3. grad 19.
februar. 
På bakgrunn av at dette
var midt i vinterferien,
var familien Hansen
bortreist. 
Spenningen til Bror
Simon Hansen var å føle
på ved første håndtrykk
og det var selvsagt også
spesielt å foreta dette i

en annen loge enn sin egen, med endel
nye fjes. 

Vi var til sammen 15 brødre fra vår loge.
De hadde også sin egen Bror Per Gunnar

Det var godt besøk denne kvelden da bror Simon Hansen fikk sin tildeling i Loge Grenmar

Far og Fadder UM Leif Harald Hansen taler til sin sønn
og bror

Den Høye Sannhets Grad i Loge nr. 47 Grenmar

Forts. neste side
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Serigstad Gjeruldsen som også skulle få
sin 3. grad.
Oppe i logesalen foregikk alt svært bra og
kollegiet gjorde en fenomenal jobb, med
tanke på at både UM og OM var funge-
rende for anledningen.  
Ved taffelet fikk vi servert svinestek som
smakte helt utsøkt og undertegnede fikk
det ærefulle oppdraget med å holde takk
for maten talen. Vi spiste og koste oss
godt, og talelisten var lang og samtlige
brødre fikk utlyst sin glede over dagens
fine seremoni.

Vi gratulerer Bror Simon Hansen og Bror
Per Gunnar Serigstad Gjeruldsen med
sine 3. grader og ønsker dem alt godt.

Remi Redalen

Forts. fra forrige side

Gaver til bladet:
Bjørn Arnesen kr. 200,-

Bjørn Bjørklund kr. 200,- 

Gaver til bladet kan også gis på 
gironr. 2650.02.11317

Eks OM Micael Anger
Bisling
Innviet 28. januar 1990.
Tildeles 27. august 2015

25 års Veteranjuvel
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Denne gangen var det ingen gjester, noe
som er litt unormalt hos oss, enda var det
64 egne brødre som fylte logesalen, noe
som antagelig mange loger misunner oss.
Stadig er det nye aktører med i spillet,
noe som er bra for kontinuiteten.
Nede ved taffelet godkjente Eks CM
Hans Olav Solberg akevitten for kvelden,
men ikke før han hadde fått en i hvert
bein. Så avsluttet han med en vits som
seg hør og bør. Maten denne gangen var
noe nytt Biff Borgogne, tror ikke vi har

hatt det før. OM gratulerte resi-
pientene med kjærlighetsgra-
den. UM Leif Harald Hansen
styrte bordet på en utmerket
måte, og nevnte blant annet at
egentlig skulle det være blå
roser på bordet i henhold til far-
gen på Den Edle Kjærlighets
grad, men blå roser fins jo ikke,
det beklaget han. Så avsluttet
han med følgende vits:
Drømmer på et to manns rom

på gamlehjemmet
To eldre herrer som bodde på samme rom
på hjemmet. De fortalte alltid hvordan de
hadde det på godt og vondt. Begge var
veldig opptatt hva de hadde drømt om
natten. Da sier den ene: I natt hadde jeg
en fantastisk drøm. Hva var det du drøm-
te? Jo jeg var på sykkeltur til Stavanger i
det fine vår-været, fine blomster langs
veien, og mange hyggelige menneske traff
jeg på, og for ikke å glemme det fine
været. Så sier den andre: Jeg hadde også

en fin drøm i natt. Hva
drømte du? Jo når vi
hadde gått til sengs i
går kveld, kom det to
frodige og flotte damer
inn på rommet vårt, og
vi hadde det så hygge-
lig gjennom hele nat-
ten. Men, hvorfor i all
verden vekte du ikke
meg svarte den andre,
Nei det var ingen vits
fordi du var jo på syk-
keltur til Stavanger.

Den Edle Kjærlighets grad
Bror Bjørn Wickmann og Erik Berberg

Så er det like før serveringen er i gang



Vi har mange 25-års veteraner i Loge
Fidelitas og i logemøte 7. mai kunne vi
plusse på en til da Bror Thor Martin
Gunstad fikk sin veteranjuvel.
25 år er lang tid, men samtidig når man
på en sånn dag tenker tilbake, spør man
seg uvilkårlig - hvor ble det av alle de

årene? Det gjorde
da også Bror Thor
Martin da han holdt
sin tale ved midda-
gen. 25 år! Men,
som han sa, "jeg
husker meget godt
den dagen jeg ble
innviet". Det er epi-
soder i livet som sit-
ter, mens andre går i
glemmeboken. Bror
Thor Martin dro
fram flere gode

eksempler hvor minnene sitter dypt i.
Sånt er artig å høre og det viser da også at
et 25-års langt logeliv setter sine spor i
positiv forstand.

Oppe i logesalen ble den høytidelige
seremonien ledet av vår Storrepresentant
Thor Olav Bjåland som med sin rutine og
ro gjennomførte det hele på en fortreffe-
lig måte. 
For jubilanten var selvfølgelig seremoni-
en også spesiell noe som  Bror Thor
Martin understreket etterpå. Opplevelsen
blir mye sterkere fra plassen ute på gulvet
enn når man sitter på stolen! 
Det var masse fint som ble lest opp av de
forskjellige embedsmennene under sere-
monien, men det er ikke gitt å få med seg
alt. Kan hende er det bare i beskjeden
grad en fanger opp noe av det, men sånn
er det bare. Imidlertid er det jo sånn at
hver gang man bivåner en seremoni så er
sjansen absolutt tilstede for at en fester
seg ved noe som høres ut som "nytt" For
mitt vedkommende var det et emne som
UM nevnte som fenget meg og det hand-
let om mot. Mot - modig, det er forskjel-
lige måter å se det på og UM tok for seg

FIDELITAS-NYTT SIDE 13

NY 25 ÅRS
VETERAN

Veteran Thor Martin Gunstad og hans fadder Eks CM Hans Olav
Solberg flankert ov OM og Storrepresentanten

Vetaranens tale Forts. neste side
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to sider av det -"Innvending mot" og
"Utvendig mot".
Innvendig mot? Det bør virkelig dveles
ved og når man går inn i begrepet inn-
vendig mot og hører at det handler om sin
egen bevisstgjørelse av hvordan en selv
ønsker at man skal oppføre seg som per-
son, ja da kan man kanskje se konturene
av noe en kan være med å forme nettopp
ved å være bevisst på valgene man tar. Så
det å ta de rette og modige valgene over-
for seg sjøl, er innvendig mot - enkelt
sagt.
Utvendig mot - er det noe forskjell fra
innvending mot? Vel, to sider av samme
sak kan man kanskje si, men jeg oppfattet
det som at man omsetter og praktiserer
det som man har bestemt seg for å være
som person. Med de rette valgene, ja da
står man modig opp for andre. Å vise mot
kan vel sies å være et produkt av valgene
man tar "innvendig" - at man har tatt de

rette valgene m.h.t. hva slags person en
ønsker å være!
Dette her føyer seg inn i rekken av det
som vi som Odd Fellow'ere forsøker å
praktisere - å bli mer menneskekjærlige.
Loge 57 Fidelitas er en aktiv loge med
god tilvekst av nye brødre, og en stabil
medlemsmasse hvor brødrene tydeligvis
"slår rot" Det må vel bety at folk trives.
Riktignok leste OM opp et brev om en
utmeldelse av logen, men det hørtes tyde-
lig ut som utmeldelsen skyldes private
omstendigheter og ikke var grunnet i at
vedkommende ikke trivdes. 
Derimot fikk vi en ny bror som hadde
søkt overgang til vår loge og vi kunne
ønske Bror Per Erik Marki velkommen til
oss. 
Under brodermåltidet overbrakte DSS
Helge Djupvik en hilsen til jubilanten fra
StorSire som tydeligvis følger godt med
på hva som rører seg i distriktene. Verdt å
nevne var at vi fikk servert laks med
agurksalat og Sandefjordsmør med gode
poteter attåt og til kaffen fikk vi bløtkake
bakt av jubilanten (?) med god hjelp av
kona. Velsmakende alt sammen.
Tilstede i logesalen var 66 egne brødre og
tilsammen 7 gjester fra Loge 16
Himingen, 47 Grenmar og 145 Høgenhei,
altså totalt 73 brødre som fylte godt opp i
salen.
Nok en trivelig "57"-kveld!

jme

Det var også innmeldelse av en ny bror
Per Erik Marki denne kvelden
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Velykket tur til Oscarsborg

9. april, 75 år etter invasjonen på Norge,
arrangerte Loge 57 Fidelitas ekskursjon
til Oscarsborg festning ved Drøbak. Full
buss med brødre, søstre, ledsagere og
venner som hadde satt av dagen til denne
historiske reise. Det ble virkelig en
minnerik tur. Fra tidlig på morgenen
hadde det vært minnemarkeringer på
Oscarsborg festning, stedet hvor det
tyske slagskipet Blücher ble senket.
Ved ankomst ble vi servert en nydelig
lunsjbord på restauranten, før vi gikk ut
på en omfattende og interessant omvis-
ning, med Tor Hovland som guide, han
har tidligere vært kommandant og skole-
sjef ved Oscarsborg festning. Hovland
kunne virkelig sin krigshistorie, klart og

tydelig forklarte han Oscarsborgs historie
opp gjennom tidene.
I anledning 75års markeringen gjenskap-
te skuespillerene Gard Øyen, som Oberst
Eriksen og Noralf Teigen, som
Kommandørkaptein Andersen, minuttene
før kanonene og torpedoene som senket
Blücher ble avfyrt. Dette var en minnerik
og sterk opplevelse. Etter omvisningen
ble Tor Hovland takket av undermester
og arrangør Leif Harald Hansen på ekte
Telemarks vis, med en ”krukke tungt-
vann” og en ”krukke isvann” til innvortes
bruk Mange trette ben fikk hvile i bussen
på veien hjem til Grenland. Bak rattet i
bussen satt Bjørn Ellefsen en logebror fra
Sandefjord, som førte oss trygt hjem.
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Frivillige ved Brukerrådet ved Menstad
bydelshus har startet prosjektet med spesi-
alsykler. Målet er å få ensomme, handi-
kappede i og utenfor institusjoner, som
sjelden eller aldri har fått anledning til å
komme seg ut i det “fri” - ut på sykkeltur.
Radio, TV og aviser har omtalt dette pro-
sjektet på en fin måte, dette har gitt fin dra-
hjelp ved at mange frivillige “sykkelpilo-
ter” har meldt seg til tjeneste. Det som nå
er en utfordring er penger til flere sykler.
Heldigvis har responsen begynt ved bl. a.
at KIWANIS har skjenket kr. 50.000.- til
kjøp av en sykkel i kjølevannet av media-
omtalene.
Brukerrådet vil fremover søke økonomisk
støtte fra banker, forsikringsselskaper,
næringslivet og organisasjoner. På denne
måten vil flere av byens Bydelshus på Lie
og Tamburlund bli knyttet til prosjektet.
Alt bygges på frivillighet og ønsket er at vi
i løpet av året har et sykkeltilbud på flere
institusjoner i byen.
Br. Leif Harald Hansen er knyttet til pro-
sjektet ved at Einar Egeland har hatt flere
sykkelturer.
“Det er deilig å få luft og komme seg ut av
“buret”, sier Einar. Det er han som kaller
seg selv “Speedway-Kalle”, og det er med
et stort smil han er ute på sykkeltur med
Leif Harald.

Ensomhet i Norge er et usynlige folkehel-
seproblem. “Ensomhet er like farlig som å
røyke”
Ensomheten er også større en frivillighe-
ten. Dette er et stort paradoks i et så velut-
viklet land som Norge. Ensomhet er en
viktig årsak til tapt livskvalitet og for tidlig
død. Dette må vi ta mer på alvor. 
Ensomhet er likevel ikke synonymt med

mangel på kontakt. Flere føler seg
ensomme - selv i samvær med andre. Det
er fullt mulig å være ensom med mennes-
ker rundt seg og med mange venner på
Facebook. Likevel er det mulig at sosiale
medier enten kan lindre ensomhetsfølelsen
eller for andre forsterke den. I sosiale
medier treffer du mennesker med samme
interesse som deg selv, uavhengig av hvor
du bor. Samtidig presenterer folk et glans-
bilde av seg selv. Vi kan få inntrykk av at
hele Norge baker, at alle har det så fantas-
tisk og er ute på spennende ting hele tiden,
kan det føre til at en opplever ensomheten
enda sterkere?

“Den største gleden man kan ha, er å
gjøre andre glad” - “Hvis din lykke er hva
andre gjør, antar jeg at du har et problem”

LHH

Prosjekt: “Sykling uten alder - rett til vind i håret”

Einar har fått vind i håret, og Leif Harald
har fått en god trim.

Foto: Hanne Longvik NRK Østafjells
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Bror Kjell Folkestad døde 23. mars 2015
nær 75 år gammel

Bror Kjell Folkestad
er død

Br. Kjell Folkestad hadde mange års
medlemskap i loge Fidelitas
Han ble innviet i Ordenen 4. april 1978.
Han var  sammen med sin fadder og svo-
ger br. Odd Follaug, ivrige logebrødre i
mange år. Mange yngre brødre fikk ikke
stifte bekjentskap med Bror Kjell. På
grunn av sviktende helse de senere år
hadde han vanskelig for å møte i logen. 
Vi som var så heldige å bli kjent med br.
Kjell Folkestad, vil huske han som den
varme stillferdige bror, alltid med et
vennlig smil på lur.
Mange husker også Kjell for hans entusi-
asme for biler og sine Volver. Familien og
barna med sine familier var alt for br.
Kjell.
Gården i Bø sto også hans hjerte nær.
Bror Kjell Folkestad var virkelig en Odd
Fellow på hjemmebane. 
Br. Kjell Folkestad har fått sitt siste hvi-
lested ved Bø kirke.

Vi lyser fred over Bror Kjell Folkestads
minne!

Åpning av "Sykling
uten alder"

Snorklipping av
varaordfører Geir
Arild Tønnessen



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



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 - STØPEARBEIDER
MUR OG PUSSEARBEIDER

NYBYGG OG REHABILITERING 
Sponser TELEMARK ODD FELLOW KOR

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

henger, Lett og tung MC
og Moped

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

JON ÅGE SANDMO & SØNNER AS
FLISLEGGING  .  SKIFER  .  NATURSTEINSARBEIDER  

Telefon 35 55 16 32

Støtt våre annonsører de støtter oss!




