
Nr. 3 Oktober 2015 43. årg.

30 års jubileum



SIDE 2 FIDELITAS-NYTT

Leder

REDAKSJON I FIDELITAS-NYTT

Redaktør Asbjørn Gløsmyr 930 95 565 gt-trykk@online.no
Medarb./Sekretær Morten Eriksen 908 45 753 jan.morten.eriksen@sf-nett.no
Medarbeider Gisle Nomme 917 48 145 gnomme@broadpark.no
Medarbeider Karl Arvid Olafsen 915 62 762 arvid.olafsen@gmail.com
Foto Hans Petter Nomme 936 33 362 nomme@altiboxmail.no

En sommer er over
og bare minnene
finns kvar, ja slik det
lyder sangen.

Vi har hatt en litt hutrende sommer å se
tilbake på, men slik er Norge med sine
4 årstider med forskjellig vær.
Vi har installert nye valgte embedsmenn
og utnevnte til de forskjellige stoler, det
blir en spennende tid for de nye og det
skal det være. Vi har vært heldige og
dyktige i vår loge med veldig godt frem-
møte på våre logekvelder, noe vi særlig
får bekreftet når vi har besøk av andre
loger.
Den populære REKETUREN har feiret
30 ÅRS jubileum - dette er noe som
skaper solskinn smil og glede - med
andre ord POPULÆRT. Her vil
Fidelitas-nytt gi en STOR takk til Eks
OM Kai Lauritzen for hans gjestfrihet.

AG
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Installasjon av Embeds-
menn i Loge Nr. 57
Fidelitas fant sted tors-
dag 3. september.
Å gå inn i et nytt embe-
de blir en ny og spen-
nende situasjon med
nye utfordringer.
Det vil alltid være mye
å sette seg inn i rituelt
og administrasjonsmes-

sig. Det er alltid hyggelig å motta hjelp og støtte
fra tidligere embedsmenn med gode erfaringer
og kunnskap.
Distrikt 5 Telemark avholdt opplæring av nye
embedsmenn lørdag 29. august i Ordenshuset i
Porsgrunn. Alle embedsmenn t.o.m. kapellan var
innkalt. I gruppen for Eks OM og OM var
Storrepr. Jan Furumo fra Loge Nr. 24 Gregorius
Dagssønn instruktør. Han tilførte mye lærdom
langt utover det som var innholdet i kurshefte
som alle embedsmenn fikk i god tid før kurset
startet. Et meget nyttig kurs.
Vårt første møte var tildeling av Det Gode
Vennskaps Grad til br. Trond Kristian Sveva.
Etter dette har vi hatt besøk fra vår vennskapslo-
ge, Loge Nr. 41 Petrus Beyer i Danmark. Det
kom tilsammen 15 gjester, embedsmenn med
ledsagere til Festloge som ble gjennomført på en
verdig og fint. 65 påmeldt til festmåltid til en
meny av gravet laks, viltfilet, hjemmelaget
iskrem med multer til dessert. Br. Erling Vik
sammen med sin datter fortjener all honnør for
en smakfull og godt sammensatt meny med til-
hørende drikke.

Kjære Logebrødre!
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Seks brødre fra Loge nr. 24 Gregorius Dagssønn
serverte oss, en takk for hjelpen fortjener også
de. Vi har en gjensidig avtale om å hjelpe hver-
andre i slike anledninger, noe som funger meget
bra. I min tale kunne nevnes at vårt vennskaps-
bånd har nå blitt opprettholdt i 53 år. Vi har et
sterkt ønske at dette må fortsette i fremtiden.
UM Hans Ravn fra Petrus Beyer understreket
også ønske om det samme. Eks OM Michael
Bisling takket for maten med mange morsomme
innspill.    
UM Rolf Magne Nyheim styrte bordet på en fin
måte.
Så kunne Br. Kai Timland varte opp med fint
sammensatt dansemusikk hvor han selv var
vokalist til flere av melodiene. Jeg tror alle
kunne gå hjem til sitt å si at dette ble en fin kveld
på alle måter. 

Terminlisten forteller at 15. oktober skal vi inn-
vie en ny bror i vår Orden, Svein Arne Lindgren.
Br. Bjørn Wickmann skal forfremmes til Den
Høye Sannhets Grad 29.10. Br. Erik Jørgen
Gløersen skal tideles 25 års Veteran Juvel 19.11,
og 26.11 skal vi besøke Loge Nr. 24 Gregorius
Dagssønn, her skal brødrene Per Erik Marki,
Jostein Sannes og Marius Sletmo Dale forfrem-
mes til Den Edle Kjærlighets Grad. Siden vi har
hele tre brødre som skal forfremmes vil Loge
Gregorius Dagssønn sette pris på å få påmelding
til dette møte.
Når vi går inn i desember måned skal Bror Leif
Sauarlia tildeles 50 års Veteran Juvel 3. desem-
ber.
Så er det julemøte lørdag 5. desember m/damer,
her kommer det nærmere melding. Så er det slut-
ten for denne termin med juleavsluttning 17.
desember.
Terminlisten for 1. halvår 2016 er under arbeide
og vil komme ut sammen med Fidelitas-nytt
neste nummer. Som vedlegg til Fidelitas-nytt
denne gang følger en oversikt resten av året 2015
og våren 2016.

Jeg håper at vi alle skal bygge Logen og
Ordenen fremover, og at alle vil trives i broder-
skapet.

Håper at vi også skal fortsatt ha et godt fremmø-
te til våre møter.

Med hilsen i Vennskap – Kjærlighet og Sannhet.

Leif Harald Hansen
Overmester

Tusen takk for tilliten. 
Takker så mye for at jeg
er valgt til storrepresen-
tant. 
Det er med stor respekt
jeg tar fatt på oppgaven
som loge 57 Fidelitas
sin Storrepresentant. 

Perioden som Storrepresentant er 2015 – 2019.
Skal etter beste evne løse de oppgaver og plikter
som jeg er pålagt. Det blir spennende med nye
oppgaver for logen. 
Må få takke min forgjenger Thor Olav Bjåland
for vel utført oppgave gjennom de siste fire
årene. Han har representert logen ut i mange
oppdrag samme med distriktsrådet. 
Jeg vil ønske det nye embedskollegiet både valg-
te og utnevnte. Gleder meg til å arbeide sammen
med dere de neste årene. 
Vi har hatt en gradspasering og gjennomført
festloge med vår Danske brødre. Besøket fra vår
vennskapsloge i Danmark loge 41 Petrus Beyer
fikk vi endelig gjennomført. 
Besøket fra våre Danske venner var meget vel-
lykket. Med en hyggelig sammenkomst på fre-
dag og en flott festloge med et herlig måltid
etterpå. Aftenen ble avsluttet med musikk og
dans. For ikke å glemme de gode samtalene ved
bordene. Får håpe det ble knyttet noen nye bånd
mellom Danske og Norske brødre. 
Vårt neste møte er en innvielse og den er nok
over når du leser dette.  
Selv om vi har godt oppmøte på logemøtene er
det noen brødre som sitter hjemme. 
Er det en du kjenner så spør om han kunne tenke

Storrepresentanten

Forts. side 16



Som før kom de fleste med buss til Bror
Kai Lauritzen og Reketurens 30-års jubi-
leum. Alle så fram til denne kvelden med
tradisjonenes 1 bolle, 1 pils og 57 reker.
Jeg kom litt ut av tellinga, og en person
påsto at jeg hadde tatt 62 reker.
Nytt av året var plassering av bordene i
mindre grupper slik at det ble lettere og
servere, og det tror jeg ble godt mottatt.
Konkurransen ble satt i gang, noen med et
voldsomt konkurranse-instinkt, andre
nesten ikke, og det er grunn for det.
Foreslår til nesete år at vi tar et sabatsår
med referatskrivningen, og f.eks. har 3
premier, kanskje med en flaske vin til
vinneren, eller at den
som blir sist, skriver
referatet, da blir det
konkurranse da.
Loge Fidelitas over-
rakte Bror Kai
Lauritzen en av våre
helt nye vaser
m/måkemotiv. Det
synes Kai var fint, for
de siste 24 år har det
samme måkeparret
kommet til Kais hus,
og da er det vår. Men i

år kom det bare en. (Her
lærte jeg noe nytt, jeg trod-
de ikke måkene dro sydover
på vinteren).
Bror Rolf Amundsen er så
glad for at Bror Kai stiller
sin eiendom til rådighet at
han overrekte ham en

pengegave fra ham selv i forbindelse med
30-års jubileet. Bror Kai ville bruke det til
nok et fadderbarn, hans tredje.
Så var det Bror Dag Stenersens tur, fjorå-
rets vinner. Her er et lite utdrag av hans
tale: Konkurransen gikk fredelig for seg,
både golfkøller og luftgevær ble bare
brukt til det formål de var ment å brukes
til. I det hele tatt virket det ikke som om
det var så forferdelig viktig å vinne. Kan
det være en av grunnene til at jeg fikk det
ærefulle oppdraget med å skrive årets
referat? En annen grunn kan være at jeg
ikke helt klarer å undertrykke konkurran-
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Verten tar imot
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30 år med reker



seinstinktet, spesielt med et gevær i hen-
dene.
Dette var 29. gang reketuren ble arran-
gert hos bror Kai, så nu når dette refera-
tet offentliggjøres er det altså 30-års jubi-
leum. Det er således en stor ære for meg
å stå her i dag og late som om jeg husker

alt som foregikk i fjor. Heldigvis er pro-
grammet ganske likt hvert år, og noen
detaljer er det like greit å unnlate.
Så er det bare å begynne å glede seg til
neste år for å høre hva som foregikk i år,
og starte på nye 30 år hos bror Kai.
Til slutt en hjertelig takk til Kai, rekeko-
miteen og sjefsrekene for et flott arrange-
ment.

Noe som ikke er helt som før synes jeg er
de som kan titulere seg
med Bror st. Bernhard,
ridder av Den Gylne
Reke. Savner litt mer
synlighet fra den kanten.

AG

OM Gisle Nomme overreker vår fine vase, vel fortjent til Eks
OM Kai Lauritzen Fjordårets vinner taler

Du verden så bra skyting

Eks DDS Jan Strøm vinner

FIDELITAS-NYTT SIDE 5
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En golfturnering mellom brødre av
logene i Telemark og deres golf-spillende
venner. 
Ut fra overnevnte møtte 12 brødre fra
logene Dag, Fidelitas, Gregorius
Dagssøn, Grenmar og Høgenhei til
vårens vakreste eventyr på Jønnevald.
Ansvarlig arrangør, OM
Magnar Brekka avgjorde i
samarbeid med de påmeldte
at turneringen skulle foregå
over 9 hull, mens de som
hadde fysiske forutsetninger
for det kunne gå full bane
(18 hull ) Liste over de svek-
kete er oversendt de aktuelle
nemder for omsorg….
Eks. det aller meste, Jan
Strøm var turneringens høye
beskytter pr. golfbil.
(Br. Strøm var i sin tid blant

de aller beste golfspillerne i Telemark,
som er født 27.02.47)
Hans nærvær virket beroligende og opp-
muntrende på deltakerne.
Turneringen ble gjennomført med verdig-
het og innlevelse i praktfullt sommervær. 

Odd Fellow Telemark Open 2015
Golf-turnering på Jønnevald Golfbane 16. juni kl 12:00

Forts. neste side
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Av spillerne bemerket br. Harboe Jensen
og Skogø seg mest, med markering av at
golf er en breddeidrett (!) og stor respekt
for banen. ( Fareway ble i liten grad
belastet )

Begge spillerne er normalt kjent for sin
perfekte sving og frapperende nærspill,
men ut fra hensynet til de øvrige delta-
kere og deres interesse for å delta i neste
års arrangement, unngikk begge på en
forbilledlig måte å dominere resultatlis-
ten.

Br. Solberg vant turneringen.

På tross av datatrøbbel som utsatte resul-
tatlisten, ble turneringen under en ufor-
mell samling i solen vurdert som meget
vellykket.

Tyngre markedsføring før neste års arran-
gement vil utvilsomt medføre enda ster-
kere deltakelse.

(Det bør kanskje vurderes og legge arran-
gementet til etter arbeidstid, vi har jo
tross alt en del brødre som er avhengig av
inntektsgivende arbeid ?)

Med vørnad 
KES
Konstituert bladfyk

Navn motatte slag poeng Plassering Hull 3 Premiering (baller) 
nærmest

Hans Olav pin
Solberg 42 18 1 3 pk
Gunnulf Foss 45 16 2 2 pk
Per Kr. Nilsen 39 15 3 7.52 1 pk (+ 3 pk nærmest pin)
Ingar Holte 22 14 4 
Erik Magnussen 26 13 5
Ole V. Rye
Kittelsen 28 13 6
Gunnar Gunstrøm 31 13 7 
Jan Wærner Hansen 33 13 8 
Knut Fosse Kersten 42 12 9 
Per Ove Sivertsen 18 11 10 
Stein Harboe Jensen 30 9 11 
Karl Erik Skogø 31 8 12 

Du har vært gift lenge, når

bikkja di kysser deg og kona

di bjeffer om morran
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Gratulerer

Br. Sigurd Ringstad
Backen
Fyller 75 år 2.11. Vi
sender gratulasjon, og
ønsker deg lykke til
videre

Br. Sigmund Kostamo
Fyller 40 år 22.10. Vi
sender gratulasjon, og
ønsker deg lykke til
videre

Br. Odd Follaug
Fylte 80 år 3.10. Vi
sender gratulasjon, og
ønsker deg lykke til
videre

En naken mann er ikke
redd for lommetyver

Alderen tar igjen den
raskeste sprinter

Bare en dårlig venn tar
æren fra deg

Det kan være hete glør
under kald aske

Det værste ved å bli
gammel, er at ens
jevnaldrende er blitt så
fryktelig gamle.

Det beste tegn på
modenhet er evnen til
å kunne smile i mot-
gang

Den lever godt som
andre kan leve med

Bror Erik Jørgen
Gløersen
Innviet 15. november
1990. Tildeles 19.
november 2015

25 års Veteranjuvel

Bror Leif Sauarlia
Innviet 3. desember
1965. Tildeles 3. desem-
ber 2015

50 års Veteranjuvel
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Årets sommerfest var blinket ut leee-
eenge før embetskollegiet i både 24
Gregorius Dagssønn og 57 Fideltas ante
ikke hva som skulle skje på Falkum med
Odd denne dagen - det var sikkert noe av
årsakene til at det ble samlet et mindre
antall festdeltagere enn ifjor. Det ble til-
sammen 80 gjester, noe privatnemndene i
de to herrelosjene i Landstadsgt var godt

fornøyde med - undermesterne i losje 24
og 57, hadde gjort et godt stykke arbeid
med sine respektive nemnder og var godt

forberedt både hva gjaldt bar, grill og
ikke minst kakelotteriet som ble til vin og
skjerf, noe gjestene var svært fornøyd
med. Det ble også loddet ut to stk hum-
mere, som omsider tok veien til to heldi-
ge vinnere - de måtte bare finnes først.

Årets sommerfest

Erik Damberg og Paal Jensen

Her pyntes det før festen

Forts. neste side



Ventepølser ble servert - før Paal Jensen 
og Erik Damberg fikk rigget opp og var
igang med Elvis sanger og gode rocke
bein fra gjestene kom igang.  Da bandet
var igang, gikk gjestene opptil flere gang-
er og forsynte seg med smakfulle kotelet-
ter og tilhørende garnityr. Selskapet og
arr. var svært vellykket uten regn, selv om
fortroppen og privatnemndene hadde
dekket opp telt. Alle gjestene så svært
fornøyde ut - da musikken og baren
stengte i 23 - tiden - Vi ser nå frem imot
høsten og nye embetskollegier og ønsker
samtlige velkommen til neste års arr.
Takk for i sommer.
Overskuddet går i år til energibesparende
tiltak for ordenshuset vårt.

Remi Redalen

Embetsinstallasjon i
Loge 57 Fidelitas

3. september var loge 57 Fidelitas rede til
å installere nye valgte embedsmenn for
perioden 2015- 2017. 
Seremonien ble gjennomført på en verdig
og fin måte av DSS Helge Djupvik og

FIDELITAS-NYTT SIDE 11

OM Leif Harald Hansen overrekker
blomster til Eks OM Gisle Nomme for

godt samarbeid

Eks storrep. Thor Olav Bjålend får
blomster for godt utført arbeid av den
nye Storrep. Geir Hole som håpet på

fortsatt godt samarbeid.

Forts. side 16
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Den NYE kjellerstuen

Kjellerstuen
har fått navnet

SMIA



OM Leif Harald Hansen
Født i Skien 2. mars
1949. Mine første år
bodde jeg i Frogner-
bakken og gikk de tre
første skoleårene på
Sneltvedt skole. 1959
flyttet familien til
Porsgrunn. Etter endt
skolegang mønstret
jeg på M/S Sagafjord

Den Norske Amerika-
linje. Her fikk jeg oppleve flere cruise i
Karibien, Stillehavet og Middelhavet.
Mange fine opplevelser for en ung gutt.
Etter endt sjøliv begynte jeg på yrkesut-
dannelse ved Glemmen videregående
skole i Fredrikstad, linje for typografer
og trykkere. Så ble det læretid hos bok-
trykker Oluf Rasmussens trykkeri i

Skien. Her avla jeg mitt svennestykke
som bl.a. inneholdt Gjerpen bygdehisto-
rie bind 1. Etter endt læretid ble det mili-
tærtjeneste med avsluttende utdannelse
ved Luftforsvarets befalskole i Stavern,
linje for sanitet. Arbeidet i avisa Varden
som rotasjonstrykker og repro teknikker i
25 år inntil jeg gikk av med uførepensjon.
Jeg giftet meg i 1972 med Thorhild. Vi
fikk to barn, Stine og Simon. Simon har
blitt opptatt som medlem i vår loge.
Jeg ble opptatt i Loge Nr. 24 Gregorius
Dagssønn i 1990, var et lite øyeblikk ute
av Ordnen. Ble gjennopptatt i Loge Nr.
57 Fidelitas i 2004. Jeg har gjennom mitt
logeliv hatt oppgaver som Indre Vakt,
Inspektør og CM. Jeg ble enkemann i
november 2008. Som nyutnevnt
Overmester gleder jeg meg til oppgaven

FIDELITAS-NYTT SIDE 13

Vårt nye embedskollegie
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og de utfordringer som måtte komme i en
veletablert loge.

UM Rolf Magne Nyheim
Jeg er født 6. mars
1967 i Skien. Har
bodd på Skotfoss i
hele mitt liv med
unntak av 4 år på
Stridsklev. Har vært
sammen med min
kone Sølvi i 30 år og
gift i 20. Vi har
Charlotte og Gøran
sammen som er 22 og 18 år. Er utdannet
Energimontør og har arbeidet i Statnett i
hele mitt liv med unntak av 3 år, hvor jeg
drev mitt eget selskap. Spilte fotball i
mange år. Først på Skotfoss, så på Odd
fra småguttelaget og til og med juniorlag.
Har drevet egne bedrifter "på si" i mange
år nå, men i dag  driver Sølvi og jeg
hovedsakelig Kulturstien Barnehage med
22 ansatte. Hobbyen min utover arbeid er
logen, som jeg ble med i 2004.

Sekretær Johannes Sørhaug
Født 1964 på Træna,
ytterst på helgeland-
skysten.
Flyttet til Oslo etter
Videregående skole i
1983. Utdannet med
grunnfag i kristen-
domskunnskap og
siviløkonom fra Han-
delshøyskolen BI, og
noe videre-/etterutdan-
ning. Gift med Ingrid Elisabeth Holte
Sørhaug som er sykepleier og helsesøster.
Overtok i 1995 hennes barndomshjem, et
gårdsbruk i Siljan. Har sammen fem gut-

ter. Jobbet i studietiden i Kirkens bymi-
sjon i Oslo, senere som kirkeverge i
Drammen, administrasjonsleder ved
Sagavoll folkehøgskole, og nå som kirke-
sjef i Porsgrunn. Har gjennom mange år
vært hobbybonde "på si" med korn, og de
siste 15 årene med en liten sauebesetning.
Som familie har vi vært med på ungenes
aktiviteter med kor, ungdomsklubb, fri-
idrett og fotball, - mange år med gode
opplevelser. Vi er glad i tur-liv til fots og
på ski, og reiser gjerne til
Helgelandskysten når det er tid til det.
Motorsykkeltur er heller ikke å forakte.
Livet er for tiden litt i endring med at de
5 guttene våre er under utflytting, og
karakteren på det vi har gjort som forel-
dre avdekkes fortløpende. Vi er også hel-
dige som har mange vi kjenner og forsø-
ker å bruke tid på å pleie gode vennskap.

Sktm. Thor Martin Gunstad.
Jeg er født i Brevik i
1946 og oppvokst på
Øya. Flyttet til Skien
på slutten av 70 tallet.
Bor nå på Klovholt,
er gift med Aud som
er jordmor og har 3
voksne barn.  Den 3
mai 1990 ble jeg tatt
opp i ordenen. Det var
etter en anbefaling av bror Rolf Haugen,
fadder var Hans Olav Solberg. Har i en
periode vært OMHA, før jeg ble valgt til
skattmester. Av utdannelse har jeg sven-
nebrev som tømrer, og tok eksamen som
bygningsingeniør ved Telemark Ingeniør-
høyskole. Etter mange år i byggebransjen
gikk jeg i 1984 over til å bli bedriftsråd-
giver i Tryg/Vesta forsikring, til jeg gikk

Forts. neste side
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av med pensjon i sommer. Av fritidsinte-
resser er det sykkel som er min greie. Var
aktiv fra 1964-1970, men har ellers hatt
mange verv i Grenland Sykleklubb.
Holder sykkelferdighetene ved like og
skal i mars neste år til Sør Afrika og sykle
verdens største tursykkelritt med 35.000
deltakere. Jeg har som pensjonist mer enn
nok å gjøre, når en har hus og hytte og
passe på. Av andre interesser kan nevnes,
glad i å reise, og når jeg har tid lytte til
klassisk musikk og lese europeisk histo-
rie. Jeg har nå vært skattmester i 2 år og
synes det har gått greit, det var derfor
ikke vanskelig å si ja til å forsette i 2 nye
år.
Jeg ser fram til å samarbeide med det nye
embedtsmannskollegiet.

Fung. Eks OM Gisle Nomme
Født i Porsgrunn i
august 1950, levde-
mine første 9 år på
Herøya, før vi flyttet
til Skien. Foto, film
og etter hvert data
(Macintosh) har hele
tiden vært min hobby,
det ble også mitt
yrke. Etter endt skole-
gang og militærtjeneste i fotoavdelingen i
luftforsvaret, begynte jeg i Fotograf R.A.
Haugens tjeneste, var der i 10 år før det
ble ledig jobb i fotoavdelingen på Hydro
Herøya. Arbeidet med foto og video i
Hydro helt til vi ble slått sammen med
Statoil i 2007. Arbeidet som fotograf i
Statoil/Hydro til utgangen av 2008 da jeg
var blant de heldige som fikk
"Gullpakka" Ledig tid går med til å over-
føre smalfilm og video til DVD og digi-

talfiler for de som ønsker å ta vare på sine
minner. Jeg giftet meg med Åse fra
Nevlunghavn 1976, har 2 sønner Thomas
og Hans Petter, som begge er med i vår
loge. De har to barn hver. Jeg ble tatt opp
i vår loge i feb. 1980 samtidig med min
bror Tor Inge. Loge Fidelitas har gitt meg
mange fine stunder, det å jobbe i bak-
grunn og har holdt på med Fidelitas-nytt
har gitt meg god kjennskap til loge og
brødre. 
Årene som UM og OM har lært meg mye
om Odd Fellow ordenen og dens grunn-
tanker og virke. Når jeg nå skal innta sto-
len som Fung. Eks OM, ser jeg fram til å
kunne bivåne det hele fra et nytt litt min-
dre hektisk hjørne. Jeg skal nå etter fire
hektiske år nyte våre ritualer og seremo-
nier på en helt ny måte.

Storrepr. Geir Hole
Født i Bergen 11.
oktober 1958. Var
medlem av Brann i
mange år. Men drev
ikke med fotball men
alpint.Tok videregå-
endeskole og ble
utdannet elektriker på
Siemens i Bergen.
Avtjente verneplikten i
marinen og har etter det vært i HV som
sambandsoffiser og tjenesten avsluttes i
år. Flyttet østover i 1981 og fortsatte å
arbeide for Siemens i Skien. Har siden
1994 vært distriktssekretær i EL & IT
Forbundet Vestfold/Telemark. Er gift
med Giske og vi har en sønn sammen. Vi
har begge barn fra tidligere forhold.
Sønnen startet med alpint og da var også

Forts. neste side



hans Storembedsmenn Stormarsjall
Tormod Knudsen fra Loge 17 Dag , med
Eks OM Rolf Haugen, Roar Sten Olsen,
Thor Olav Bjåland og Gunnar Gunstrøm.
Ny installert UM Rolf Magne Nyheim
Ønsket gjester og brødre velkommen til
et pent dekket bord. Det ble servert
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CM Jens-Remi Redalen 
Født i Porsgrunn 29.
Juli 1972.
Jeg er eldstemann av
to som er født av min
mor, som dessverre
altfor tidlig gikk bort
i en alder av 58 år her
for noen år siden.
Året etter døde min
yngre søster av en
overdose. Jeg gikk Grunnskolen på
Stridsklev barne og u. skole, 3 årig
Handel og Kontor - Barnevernspedagog,
3 år i forsvaret på Gardermoen og på luft-

forsvarets befalskole i Stavern. Deretter
flyttet jeg til Oslo og  bodde der i 16 år,
jobbet da både med hardware og software
løsninger. Vi gikk lei av alt mas og kjas i
Oslo og tok 1,5 sabatår i Spania før hjem-
lengselen ble for stor til Porsgrunn. Fikk
en fantastisk fin nabo, som også til slutt
ble  min fadder i 57 Fidelitas, Tor Olav
Bjåland. Er samboer og forlovet med
Marianne Nerli, til sammen har vi 4 barn
i alderen 7 til 23, to bor hjemme og de to
eldste har flyttet ut henholdsvis Oslo og
Tønsberg. Stortrives i logen og har fått
mange nye og fine venner og gleder meg
til fortsettelsen.

seg å komme på neste møte. Kanskje bare det er
den lille dytten som mangler på at han kommer
på møte. 

Med broderlig hilsen i 
Vennskap, Kjærlighet og sannhet 

Geir Hole Storrepr.

Forts. fra side 3
Forts. fra side 11
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Bankekjøtt og kålstuing. OM Leif Harald
Hansen takket i sin tale for tilliten og
håpet han kunne føre Loge 57 Fidelitas
videre på samme støe kurs, han overrakte
avtroppende OM blomster og takket for
hans innsats på OM stole.
Ny-installert Storrepr. Geir Hole takket i
sin tale avtroppende Storrepr. Thor Olav
Bjåland for hans  store arbeid for
Fidelitas, og overrakte han blomster. Br.
Søren Sem ble også overrakt blomster av

OM som hilsen fra logen til hans 80 års
dag dagen etter. Br Jarle Rørvik takket til
slutt for maten med en fornøyelig avslut-
ning.
Det ble en fin Installasjons-kveld i Loge
57 Fidelitas

GN

OM overrekk blomster til bror Søren
Sem som var 80 år dagen etter

Den største vanskeligheten

jeg står ovenfor i møte med

en problematisk situasjon, er

å innse at jeg selv er en

betydelig bit av problemet.



Må si at vi må være fornøyd med fram-
møte. Det var det første møte etter ferien,
og Odd spilte i Tyskland mot Borusia
Dortmund et av de beste lag i verden. Så

52 egne brødre og 1 gjest var bra.
Veteran-seremonien var meget bra noe
veteranen selv sa etter begivenheten.

Utdrag av OM Gisle Nommes tale: Br.
Micael Asger Bisling, - 25års Veteran-.
Du kom til oss for noen år siden. Du er
alltid så glad, hilser med en god klem og
et vennlig klapp på skulderen. 
Din vandring i Odd Fellow Ordenen har
gitt deg meget god kunskap om Ordenen,
en kunnskap du deler med dine brødre. 
Du er en god logebror for Fidelitas. Du
møter i logen så ofte du har kunnet, og
tilfører oss din kunnskap 

25-års Veteranen Michael Asger Bisling
holdt en gripende og følesesladet tale,
som jeg har tatt noen bruddstykker fra:
Han ble innlemmet i logen av sin far som
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Michael Asger Bisling 25-års Veteran

Storrepresentant Thor Olav Bjåland, 25-veteran Micael Asger Bisling, OM Gisle Nomme

Forts. neste side
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ble skilt fra hans mor da han var 4 år.
Hans far var en karismatisk personlighet.
Han hadde ikke så tette bånd til sin far til
å begynne med, men det ble bedre etter
hvert. Hans far fikk overbevist sin sønn at
han ville passe i logen. Michael ville ikke
være en pappagutt, så han ville inn i en
annen loge enn sin far, for der å bli påvir-
ket og påvirke. Han ble innlemmet i en

loge i utkanten av København loge nr. 85
Furesøen. Det ente med at hans far var
ofte på besøk og i 1990 ble han innlem-
met i sin sønns loge og da med Michael
som seremonimester.
En av hans største opplevelser som OM
var da han fikk besøk av Sovereign Grand
Master (Ordenens internasjonale leder fra
USA) og måtte utføre et logemøte på
engelsk.
Avslutningsvis takket han br. John
Hjortland, for at han åpnet dørene til
OFO igjen - takket for hans vennskap. Og
en stor takk til min norske fadder Geir
Hole, som jeg føler meg priviligert over å
ha møtt. - Men takk til dere alle!. Jeg er
stolt av og være bror i loge Fidelitas og
føler at jeg her har innledet et nytt kapitel
i mitt Ordensliv.

Bror storrepresentant Geir Hole takket
for maten og lærte oss litt om laksens his-

torie. Atlanterhavslaksen kan bli 1,5 m.
lang og veie mer enn 40 kg. Den største
laksen tatt i Norge var i Tanaelva tatt av
Nils Walle i 1951 og veide 32.5 kg.
“De maa hugsa at halvparten i elvi med
laksevarpi skal høyra til garden Sele til
eiedom og til odel.” Dette sto på en rune-
stein fra ca år 1100.

Han avsluttet med en fornøyelig historie
om en liten gutt som ønsket seg 1000 kr
og sendte det til GUD, Oslo.

AG

Bror Dag Stenersen mottok gave på hans
70 års dag som var 29/8

Gaver til bladet:
Bjørn Bjørklund kr. 200,- 

Gaver til bladet kan også gis på 
gironr. 2650.02.11317

Alle er kloke. Noen før og

noen etterpå.



Torsdag 17. september var Loge Fidelitas
klar til å foreta forfremmelse til Det Gode
Vennskaps grad av bror Trond Kristian
Sveva.  Møtene i høstterminen fortsetter
med fullsatt loge sal.  Denne aftenen var
logens nye Embedskollegiums første
store oppgave. Bror  Trond Kristian
Sveva fikk sikkert en fin følelse av gra-
dens fine spill og seremoni. Spill utført av
dyktige aktører.

Vi embedsmenn på stolene lærte samtidig
at det kreves ØVELSE og leseprøver for
å bli de beste, og formidle det budskap vi
er  valg til å videreformidle på en levende
og fin måte.

På ettermøtet ble det servert Gulasjsuppe
med brød, en fin høstrett som smakte for-

treffelig, servert av en ny privatnemd,
med ny giv og nye forenklede rutiner. For
første gang på mange år var det i kveld
”free seating” for  alle embedsmenn på
dette logemøte uten Galla. Bra!

Som vanlig fin stemning på ettermøtet, vi
dro hjem med mange positive impulser,
rede for nye oppgaver etter en god natte-
søvn  GN

...fra sidelinja.....
På logemøtet 17. september satt jeg i
logesalen og fulgte med da Bror Trond
Kristian Sveva, som jeg er fadder til, mot-
tok sin regalie for  "Det Gode Vennskaps
Grad". Bror Trond er flittig til å møte og
det er utrolig hyggelig at han tydeligvis
har funnet seg godt til rette i logen vår.
Som UM alltid avslutter møtene med -
"du vil alltid ta med deg noe hjem..."
underforstått, det er alltid noen gode tan-
ker å ta med seg hjem etter et logemøte.
Rart det der! Selv etter mange år så opp-
lever man uvilkårlig å dvele ved et
uttrykk eller et utsagn. Så også denne
gang. 
"Vennskap er vår grunnvoll" - det hadde
jeg nok ikke festet meg spesielt ved tidli-
gere, men nå traff det skikkelig. Det å ha
et godt vennskap til enkeltpersoner rundt
seg er det ikke noe automatikk i. Det er
ikke noe "som går av seg sjøl" og det er
ikke noe man skal ta som en
selvfølge.Vennskap må pleies og hvordan
det gjøres er selvfølgelig individuelt for
hver enkelt - ulike som vi er. Men, den
"røde tråden" må være å delta, være til-
stede, være et medmenneske rett og slett.
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Vår nye bror av Det
Gode Vennskaps

grad

Trond Kristian Sveva
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Endelig  etter et års utsettelse (dobbelt-
booking av Landstadsgate)  var  dagen
kommet da våre danske brødre med led-
sager, inntok Skien og Landstadsgate.
Etter innsjakking på hotell og hos ver-
skap, var det uformell samling i

Landstadsgt, der bror Erling Vik servert
nydelig Gulasjsuppe med brød, til alle
som fant veien til vårt logehus. Etter god
mat  hyggelig prat og noe å leske strupen
med dro man hver til sitt, noen hjem,
noen på byen for å nyte frdagskvelden i
Skien.

Lørdag kl11.00, satt en full lastet mini-
buss  kursen til Ulefoss hovedgård, der vi
fikk omvisning på gården av guide fra
Telemark Museum, som på en meget
proffisjonell og kunnskapsrik måte gav
os Aal familiens hel historie, fra de dan-
ske anene og fram til de siste av slekten
som bodde på gården frem til våre dager.
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Noen ganger er det befriende å kunne
være sammen med gode venner å føle
trygghet og føle at ja, en er sammen med
mennesker som vil deg godt.
Bakvaskelse - det giftigste av alle våpen.
Under seremonien blir dette også foku-
sert på og det er noe vi bør ha i tankene
hvis vi skulle høre negative ting om men-
nesker vi bryr oss om. Det er da det gode
vennskap viser sin verdi.
Tanker som er fint å ha med seg i hverda-
gen egentlig.......!

jme

Besøk fra vår vennskpsloge 41 Petrus Beyer
fra Thisted 2-4. Oktober

Forts. neste side
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Det er en fantastisk gård med nydelig 
inventar, malerier og tepper. Liggende på
en høyde med nydelig utsikt.

Når det gjelder resten av festlogen henvi-
ser jeg til OM på side 2 og 3

OM overrekker blomster til Petrus Beyer

Bror Kai Timland sto for musikkenEks OM Michael  Bisling takker for maten

En forventingsfull gruppe



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

GRENLAND MALING & INTERIØR AS



Det lønner seg å kjøpe
Logeklærne hos

Jernbanegt. 7
3916 Porsgrunn
Tlf. 35 55 51 51

U
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Ny Kjole - Dress

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

Telefon 35 55 16 32

Støtt våre annonsører de støtter oss!




