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I skrivende stund
står det 10. desem-
ber på kalenderen
og det er 10 varme-

grader ute. Det er ikke som i gamle
dager - noe har skjedd på de årene. Det
skjer forøvrig mye i vår loge for tiden.
Å pning av kjellerstuen som har fått nav-
net “ Smia“ . Det er noen ildskjeler her
som skulle hatt en stor påskjønnelse for
en enorm innsats for å få dette til. Vi må
sette umåtelig pris på å ha slike mennes-
ker i vår loge. Fidelitas-nytt tar et æres-
tegn for dere. Vi har fått 2 nye veteraner
siden sist - 50 års veteran Leif Sauarlia
og 25 års veteran Erik Jørgen Gløersen.
Det tyder på at vår loge drar på årene.
Grasrotandelen for dette år er oppe i kr.
8489,80. Totalt kr.27488,78 siden star-
ten.
Et visdomsord til slutt: “ Virkelig glede
av sitt arbeide får bare den som går inn
for å gjøre mer enn sin plikt”

AG
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Å ret 2015 går mot  slut-
ten, dermed er den før-
ste perioden for de nye
Embedsmenn gått over
i historien. Vi har hatt
en termin med innvi-
else, gradspasseringer,
og tildeling av 25 og 50
års Veteranjuveler. Må
heller ikke glemme
hyggelig besøk fra vår

vennskapsloge Petrus Beyer. Dette ble en helg
med besøk på Ulefoss Hovedgård og Festloge.
Besøket var til stor glede for oss alle. Vi har også
deltatt i kurs for nye Embedsmenn og Rituelt
kurs, samt Distriktsrådsmøte sammen med de
øvrige loger i Telemark. Gjennom dette ble det
tilført mye god kunnskap.
Å ret som har gått har vi vært vitne til mange gru-
somme terrorhandlinger, tragiske ulykker og en
stor flyktningsstrøm til hele Europa. Hittil i år
har over 30.000 asylsøkere kommet til Norge, og
mottakene er overfylte. UDI planlegger å bruke
passasjerskip i Nord-Norge og brakkebyer i Sør-
Norge for å huse alle asylsøkerene.
Det er trist å lese i avisene at flere hus hvor asyls-
søkere bor har mistanken gått i retning av at
brann kan være påsatt. Senest kunne jeg lese i TA
at en person truet med å sette fyr på asylmottaket
på Skinnarbu i Vinje. Skinnarbu Høyfjellshotell
har en kapasitet på 300 flyktninger. Mitt store
spørsmål er: "Hvor medfø lende er vi, - egent-
lig"?
Vi lever i en utfordrende tid. Disse tragiske
hendelsene gir oss virkelig store utfordringer,

Kjære Logebrødre!
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ondskapen må bekjempes. Adskillig mer kre-
vende er det å få tatt det nødvendige oppgjøret
med de underliggende, grumsete holdningene,
med den skjulte forakten.

Det nye året byr på et spennende besøk til Loge
Eurika i København i april, et samarbeid med
Loge Høgenhei. Det er stor interesse blant brø-
drene for å bli med. Besøk til vår vennskapsloge
Torungen mandag 18. april bør vi også merke
oss. Må også nevne at to brødre skal bli tildelt 25
års Veteranjuvel, torsdag 15. mars, tildeles OM
Leif Harald Hansen, og torsdag 19. mai skal Eks
Storrepr. Thor Olav Bjåland bli tildelt Juvelen.
Noe vi begge gleder oss til.
Så vil jeg minne om Nyttårslogen 1.
Nyttårsdag kl. 17.00. Nyttårslogen er en fin
start på det nye året. Ta deg tid til denne høyti-
delige stund på årets første dag. La tankene få
hvile, la deg mettes av de kloke ord fra
Nyttårslogens budskap. Ta gjerne med noen du
mener vil ha glede og interesse av å delta på
møtet.

Fra Storlogens utvalg for styrkelse og ekspan-
sjon har vi blitt oppfordret til i løpet av vårtermin
å gjennomføre informasjonsaften basert på en ny
manual for gjennomføring. Dette opplegget har
fått navnet Venneaften og har vist seg å ha en
positiv effekt med økte søknadstall.

Vi må ikke glemme at Odd Fellow Ordenen er en
verdibærer av tidløs, etiske verdier. Det er disse
verdiene som danner grunnlaget for vår eksis-
tens og vårt arbeide.

Jeg ø nsker alle en Riktig God Jul og Et Godt
Nytt Å r.

Med hilsen i Vennskap –  Kjæ rlighet og Sannhet.

Leif Harald Hansen
Overmester

Kjæ re bror
Da er det første halvåret
til det nye kollegiet
snart over. En ny bror
har vi fått i høst. 

Høsten har også gitt oss
to nye veteraner i logen.

Jørgen Erik Gløersen fikk sin 25 års veteranjuvel
i møtet 19. november. Hyggelig å kunne tildele
veteranjuvelen til en bror for langt medlemskap. 

På møtet vårt 3. desember tildelte DSS Helge
Djupvik 50 års veteranjuvel til Leif Sauarlia.
Fantastisk med en bror som har vært medlem
neste like lenge som loge Fidelitas har eksistert.
Svært så hyggelig med mye besøk til ære for
veteranen. 
Det er satt opp et arbeidsmøte 7. januar hvor
tema blir etikk. 
Vi er tre brødre som har forberedt tema. Så har
du lyst til å oppleve et litt annerledes møte så ta
turen denne kvelden. Dette blir spennende, både
for dere som kommer og for oss som har plan-
lagt det. Håper vi sees.  

Logen har hele tiden behov for nye brødre.
Rekruttering er noe vi må arbeide med hele
tiden. En må ofte bearbeide kandidaten en stund
før vedkommende inviteres til et informasjons-
møte. Det er oss brødre som må se om vi har en
som kan bli en ny bror. 

Det er i følge statistikken en snittalder i vår loge
på 64 år. Den laveste snittalder i Telemark har
145 Høgenhei, med 60 år. Med noen nye yngre
brødre til så får vi ned snittalderen. 

I Norge er det loge 149 Børvasstind som har den
laveste snittalder med 53 år. Det skal sies at det
ikke er mange av de 155 logene som har snittal-
der under 60 år. Snittalderen i Norge er 63 år. 
Vi kan se frem til en spennende vår termin med

Storrepresentanten
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Det ble invitert 44 stk - 26 kom, ikke
værst på en mandag kl. 20.00. Fingermat
og litt godt å drikke, så stemningen var
bra.

En av ildsjelene Jan Erik Grennes ønsket
velkommen og
tok en skål for
Smia. Historien
begynte for ca 3
år siden da Jan
Strøm og Rolf
Amundsen satt og
pratet om gamle
dager - Husker du
det og husker du
det o.s.v. Det var
da kjelleren kom

opp - og da sa Jan
Strøm at han syns det
var synd at bardisken
han hadde gitt bort
ligger under  alt skro-
tet. Da var det gjort
og de to sammen med
Jon Å ge Sandmo og
Jan Erik Grennes
hang seg på. 
To personer ble spesi-
elt takket for bidrag.
Det var Jan Erik
Hassel fra Gregorius
Dagssønn som kom
med et gavekort fra
sin arbeidsgiver
Carlsen & Fritsøe
pålydende hele kr.
48.000,-. Så var det

Kai Runar Knudsen fra Høgenhei som
hadde gitt i gave alle stoler og bord.  
Så ble ordet overlatt til husets formann
Thorbjørn Solberg som fikk overrakt en
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Nøkkelen til Smia blir overrakt til husets formann Thorbjørn
Solberg av Jan Erik Grennes

Første samling i kjellerstuen etter mange år i opplag
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Dugnadsgjengens innvielse av
Kjellerstuen (Smia)



nøkkel til Smia. Han
holdt en fin tale og kom
bl.a. inn på dugnadsån-
den som hadde kommet
tilbake i logen etter en
døperiode. Den gangen
gjorde Conrad Linheim
som var til stede en stor
innsats.

Så avsluttet Solberg siste
vers av et dikt av Henrik
Ibsen som det forøvrig er
bilde av på veggen i kjel-
lerstua noe Solberg var
litt misunnelig på. Her
kommer diktet:

Nu er jeg stålsatt, jegfø lger det bud
der byder til losjen at vandre.
Mitt uteliv har jeg levet ut,
for her nede i Smia
finns frihet og Gud
Der ute famler de andre.

Ibsen / Solberg

Vår OM Leif Harald Hansen holdt til
slutt en fin takketale på vegne av oss alle.

AG

Den flotte bardisken

Vår OM Leif Harald Hansen talte
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2 av de som har en stor del av æ ren for
at SMIA har blitt til. Ambolten som de
står ved ble annonsert på “ Finn” . En

kar fra Langesund hadde en, da han fikk
høre hvem som skulle ha den, syns han
at vi skulle få den 100 kg tunge ambol-

ten gratis.
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Stafetten!
Da det viser seg at bror Frank
Wefald Herregården har skre-
vet om seg selv fø r i Fidelitas-
nytt. Har vi for å få denne
spalten i gang igjen, fått
han til å endre litt fra sist
og sende stafettpinnen
videre.

Hei alle sammen
Jeg har fått stafettpinnen
og vil fortelle litt om min
tid i logen. Jeg er nå blitt 53
år, samboer med Sissel
Louise og vi har en datter på 24
år som heter Marthe. Hun er nyut-
dannet siviløkonom. Jeg har siden inn-
meldingen skiftet jobb, er nå prosjektle-
der i ISS Facility Services med ansvar for
prosjekter og vedlikehold av bygnings-
massen til Telenor.
Har nå vært med i logen i snart 3 år og ser
tilbake på en spennende og fin tid sam-
men med alle brødrene. Jeg har fått alle
gradspasseringene og vært med mange
spennende og gode møter med bl.a tilde-
linger av ulike veteranjuveler til brødre

som har vært trofaste mot vår
loge i mange år. Jeg er også

medlem i privatnemda og er
med og serverer på møter.
Synes det er artig og
være med på dette og bli
kjent med brødrene i en
annen sammenheng, og
vi har det artig på kjøk-
kenet og i oppvasken.
Dette er noe som skaper

ett godt miljø.
En ting som jeg vil trekke

frem er det gode fremmøte,
det viser at alle trives i denne

loge og all ære til de embeds-
menn som alltid stiller opp og gjør

sin plikt slik at møtene blir slik de er.

Jeg vil til slutt takke alle brødrene for
hyggelige møter og samlinger og setter
stor pris på det samholdet som er i vår
loge

Stafettpinnen sendes videre til
Ove Sunde
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60 egne brødre + 3 gjester. Denne gangen
var utførelsen veldig bra oppe i logesalen.
Noe som  resipientene sikkert hadde stort
utbytte av.

Talene for kvelden nede ble holdt av OM
Leif Harald Hansen, fadder Jarle Rørvik,
fra Leier Nr. 5 Klippen Eks HP Yngvar
Jacobsen. Bror Hans Olav Solberg takket
for maten.   
Resipientene fikk med seg mange fine og
lærerike ord på veien, bla.a.: Nå kan det
virkelige ordensarbeide begynne, kan
også nå bli faddere. Dere trenger ikke
lenger gå på gangen oppe i logesalen. Si
ikke nei hvis dere blir spurt om arbeide i
logen. Så ble de også skikkelig innfor-
mert hva Leieren står for.
Dette ble en litt annerledes kveld - etter
middagen og talene som ble holdt til de
nye brødrene skulle ettermøte for første
gang foregå i kjellerstuen SMIA.

Må si at det har blitt SKIKKELIG
bra på alle måter, noe mange ga
uttrykk for. Så all honnør til de
som satt i gang dette store arbeid.
Nok en fin men litt annerledes
kveld i Loge 57 Fidelitas.

AG

Den Høye Sannhets Grad

Baren er det ikke noe å si på

Bror Bjørn Wickmann og Erik Berberg med OM

Her sitter tre av de som har gjort
en stor innsats for SMIA. Eks OM
Jon Å ge Sandmo, Bror Jan Erik

Grennes og
Eks OM Rolf Amundsen



grads passeringer og innvielse. Håper vi klarer å
få to nye brødre. Det skal også tildeles to 25 års
veteranjuveler, håper vi ses. 

Ø nsker dere alle en fredfull Jul og et God nytt
år. 

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjæ rlighet og Sannhet

Geir Hole Storrepr.
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En begivenhet - Første møte i Smia for Loge Fidelias

Bogskinke er laget av bog.

Hvordan lager man families-

kinke?

Gaver til bladet:
Ingen denne gang! 

Gaver til bladet kan også gis på 
gironr. 2650.02.11317
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Gratulerer

Br. Kai Sveistrup
Andersen
Fyller 75 år 26.01. Vi
sender gratulasjon, og
ønsker deg lykke til

Men sant:

Erfaring er det de fles-
te kaller sine feiltrinn.

Det er lettere og bøye
kroppen enn viljen.

Det sikreste med fram-
tiden er usikkerheten.

Kast ikke bort nye
tårer på gamle sorger.

“Da kommer jeg til middag på

torsdag, men ikke gjør det

enkelt for min skyld”
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På vårt møte nr. 1153 den 15.10 ble Svein
Arne Lindgren innviet i logen med 62
egne brødre og 2 fra loge 24 Gregorius
Dagssønn tilstede.

Det er trivelig når så mange møter - ikke
minst må det være trivelig for den nye
bror å oppleve at  salen er ganske så full
av interesserte brødre som på denne
måten ønsker en ny bror velkommen.
Noen feilskjær i gjennomføringen over-
skygget ikke budskapet i seremonien som
fokuserer på Odd Fellow's idealer som
virkelig er noe å strekke seg etter for oss
"små" mennesker. 
"Samfunnets eldste"-rollen, denne gang i
bror Kai Lauritsen's skikkelse - er for
meg toppen i hele seremonien. Det som
fremføres i den rollen og som bror Kai
forøvrig gjorde på en fremragende måte,
rommmer "alt"!

Det er ikke gitt at en ny
bror klarer å få med seg
alt som blir sagt under
en innvielse. Det er sna-
rere mer naturlig at det
må oppleves både en og
to ganger fra sidelinja i
ettertid før en forstår
det hele fullt ut. Men,
helheten og rammen
rundt det hele, det er
noe man opplever der
og da!

Litt tilbake til "samfun-
net's eldste". Det som
her sies må man lytte til
- hver gang man er til-

stede ved en opptakelse. Lytt og la tan-
kene dvele ved innholdet - lenge!
Og sett to streker under hovedbudskapet;
"Vær mot andre som du vil at andre skal
være mot deg" 

Som skikken er,
fikk vår nye
bror tildelt nål-
en med de tre
kjedeledd under
broder måltidet,
og i sin tale,
oppfordret bror
OM han til å
møte så ofte han
kan

samtidig som
han utrykte håp
om at han ville
finne seg til rette i logen. Akkurat det å
finne seg til rette i logen - og trives, det er

NY BROR!

Vår nye bror Svein Arne Lindgren flankert av fadder
Sigmund Kostamo og OM Leif Harald Hansen

UM hadde kontroll
over ettermøtet
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mye opp til oss andre brødre - ikke glem
det!
I sin tale fortalte vår nye bror litt om seg
selv og takket for en fin opplevelse opp i
logessalen. Fadder, bror Sigmund
Kostamo, uttrykte i sin tale, glede over å
ha fått bror Svein Arne med i logen.

Etter et godt måltid hvor Biff Borgogne
stod på meny-
en, takket Bror
Bror Morten-
sen for maten.
Han tok den
utfordr ingen
på strak arm til
tross for meget
kort varsel.
"Neste gang
jeg blir spurt
om å takke for
maten sånn på
strak arm, vil
jeg gjerne ha
14 dagers var-
sel" sa han til
stor munterhet

rundt bordet.

Gratulerer med dagen vår nye bror Svein
Arne og velkommen til oss!

jme
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Vår nye bror Svein Arne Lindgren hol-
der tale - hans fadder Sigmund Kostamo

lytter.

Takket for maten sør-
get Eks OM Bror

Mortensen for.

En jeg kjenner er verdens-

mester på skøyter, en annen

er stasjonsmester på ski.



59 brødre og 1 gjest var vi da bror
Gløersen skulle få sin 25-års Veteran-
juvel. Det var lagt opp til at nevdene skul-
le konstituere seg før begivenheten.
Veterantildelingen ble fremført bra med
noen småfeil, noe de fleste ikke la merke
til. Eks OM Bjåland mente det måtte øves
mer. Veteranen fikk
som seg hør og bør
fem stjernen og æres-
tegnet, noe han satte
stor pris på.
OM Leif Harald
Hansen og Veteranens
fadder Arne Rugstad
holdt sine taler med
godt innhold.
Veteranen selv bror
Erik Jørgen Gløersen
begynte talen med å

fortelle litt om seg
selv, han sa da at
oppmøte de siste
årene hadde vært
litt dårlig grunnet
mye jobbing i
Oslo. Nå holdt
han på med inn-
spurten på Garde-
moen flyplass
som skal stå fer-
dig i 2017. De
første 13 årene
møtte han jevnlig,
men veldig spora-
disk etter hvert.
Men nå var det
ikke lenge før det

blir honnør på bussen og da kommer opp-
møte til å bli bedre igjen. Når det gjelder
hobbyer er det gamle motorsykler, sjøen
og seiling. Han har en Harley 40-modell
og en Replika politimotorsykkel.
Bror Johannes Sørhaug holdt en fornøye-
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Ny 25-års Veteran i vår loge
Erik Jørgen Gløersen

Storrepresentant Geir Hole, fadder Arne Rugstad, Veteran Erik
Jørgen Gløersen og OM Leif Harald Hansen

Veteranen - Fadderen - Takk for maten taleren
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Torsdag 25. november hadde loge
Fidelitas terminfestet besøk til vår
moderloge 24 Gregorius Dagssønn. Ca.
20 brødre fra Fidelitas med OM Leif
Harald Hansen i spissen fant veien til
Landstadsgt 41 denne kvelden. Fire brø-
dre skulle tildeles Den Edle Kjærlighets
grad, to av dem var brødre i Fidelitas,
nemlig Marius Slettemo Dale og Bjørn
Wickmann, Tom Rune Bjørntuft fra loge

17 Dag, og Per Artur
Larsen fra loge
24 Gregorius Da-
gssønn. Det er
vel antagelig før-
ste gang i loge-
husets historie at
fire brødre fra tre
forskjellige loger
i distriktet samti-
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Stor dag i Landstadsgate 41

lig “ takk for maten tale” . Fisk hadde han
greie på født på Helgelanskysten som han
er. Han var tett på fisk så fort han kunne
gå, som 7 åring begynte han å agne line.
Vi hadde jo steinbit og laks på menyen
denne kvelden, noe som smakte fortreffe-
lig. Men steinbit i den tiden han var liten
var en ufisk å ble kastet. Makrell ble bare
brukt som agn. Merkelig nok var det ikke
så mye laks da han vokste opp, men det
var noe som ble kalt skomakerlaks (Sei).
Så de spiste fisk nesten hver dag - søndag
var det fiskekaker i brun saus.

AG

dig har blitt for-
fremmet til Den
Edle Kjærlighets
grad. Seremonien
ble gjennomført på
en verdig og fin
måte, som resipien-
tene og en fullsatt
logesal sikkert vil
huske lenge.  
Laks med Sande-
fjord smør smakte
godt ved broder-
måltidet, stemning-
en ved bordet var
god og praten gikk

høylydt. Eks OM Thor Olav Bjåland fra
vår loge holdt tale til de nye brødre av
den Edle Kjærlighets Grad.
Nestekjærlighetens og vennskapetets
grunnprinsipper er viktig på veien til for-
ståelsen av hva Odd Fellow Ordenens
grunntanker er. Thor Olav Bjåland opp-

Det var brødre fra tre forskjellige loger som ble tatt opp i
Kjæ rlighetsgraden

Forts. neste side

Eks OM Thor Olav
Bjåland holdt tale
til resipientene
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fordret også brødre til å besøke andre
loger enn sin egen, det gir gode opple-
velser. Han snakket av erfaring.
Ved kaffen etter bordet, ble det en fin
anledning til å utvide bekjentskapet med

brødre i vår moderloge.

Igjen en fin logekveld i vårt ærverdige
logehus.

GN

Bror Marius Slettemo Dale til høyre var en av resipientene
fra vår loge.

UM Jordbakke var
Toastmaster

Fidelitas-nytt ønsker alle brødre med familie



Å rets julegryte for Frelsesarmeens inn-
samling i desember er i gang. Grytene er
plassert på Herkules –  Lietorvet og
Handelstorvet. I skrivende stund har Br.
Rolf Haugen - Br. Otto Hø yendal og
Br. Leif Harald Hansen påtatt seg å
være grytevakter på flere av stedene.
Mandag 7. desember kom leder i
Frelsesarmeen Dan Storek innom
Herkules for en liten prat.
Han ville bl.a. utrykke en stor takk til
brødrene fra Loge Fidelitas som stiller
opp som grytevakter.

Julen –  en hyggelig hø ytid? 
For de fleste av oss er julen en hyggelig
høytid, men slik er det ikke for alle. For
noen betyr julen vonde minner med en

voldelig far eller mor som
valgte å drikke seg full
lenge før julegavene ble
åpnet. For andre er julen
et økonomisk prosjekt
som aldri går opp i opp.
Hvert år redder Frelses-
armeen jula for et hundre-
talls familier og enslige
gjennom sine mange til-
bud. De deler ut matposer,
hjelper familier i krise, og
ikke minst, de viser
omsorg for alle som treng-
er det uansett status, alder
eller sosial tilknytning.
Julen er for mange først
og fremst en familiehøy-
tid. Derfor er det lett å
glemme de i samfunnet
som ikke har det så greit.
Det er lett å glemme de
barn som kanskje ikke får
noen julegave under jule-

treet i år fordi mamma eller pappa ikke
har råd. Det er også lett å glemme de som
blir sittende alene på julaften, og ikke får
ta del i julens mange flotte tradisjoner.
Frelsesarmeen slagord "suppe –  såpe –
frelse" handler om å ha omsorg for hele
mennesket. Her er noen tall fra
Frelsesarmeens arbeid i Norge i 2014:
70458 matposer/esker ble delt ut til
trengende, 32870 overnattinger ved
behandlings- og rehabiliteringstilbud i
rusomsorgen. 3143 fikk et besøk og en
samtale med en fra Frelsesarmeen, 65
barn og unge var innskrevet ved barne-
verninstitusjoner, 84032 besøk ble regis-
trert ved dagsentra for rusavhengige,
155000 kilo tøy ble samlet inn av Fretex,
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" Håp i ei gryte"

Forts. neste side



SIDE 16 FIDELITAS-NYTT

31442 dagsverk ble utført av rusavhengi-
ge på jobben, 4000 samtaler ble
gjennomført med innsatte i norske fengs-
ler, 454 kom seg ut i ordinært arbeid med
hjelp fra Fretex.
Bak disse tallene ligger det utrolig stor
innsats fra alle Frelsesarmeens avdeling-
er i Grenland/Telemark. Det står stor
respekt av det arbeid Frelsesarmeen gjør.
Innsamlingsresultatet i Skien for 2014

ble ca. kr. 500.000.-. Pengene som ble
samlet inn ble brukt til matposer o.a. til
vanskeligstilte mennesker i jula i Skien.

Våre tre viktige ord:
Vennskap – Kjærlighet og Sannhet, det
handler ikke å se hverandre – men å se i
samme retning – sammen!

Leif H

På dagen 50 år etter han ble tatt opp i
Fidelitas, kunne Bror Leif Sauarlia motta
sin vefortjente 50-års veteranjuvel. Et
stort øyeblikk for vår loge og ikke minst
for veteranen selv vil jeg tro. Det er ikke
mange som oppnår et så livslangt med-
lemsskap så det ble uvilkårlig en merke-

dag for alle oss 66 brødre - herav 11 gjes-
ter - som var tilstede i logesalen. Verd å
nevne er at gjestene kom fra 5 forskjelli-
ge andre loger i tillegg til at Leiren også
var representert ved HP Ole-Henrik
Lund.

3.12.1965  -  3.12.2015

50 års veteranen Leif Sauarlia flankert av fra venstre Storrepresentant Geir Hole,
DSS Helge Djupvik  og OM Leif Harald Hansen

Forts. neste side
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Seremonien for utdeling av veteranjuve-
len er en enkel, men stilig og fin seanse
som ble gjennomført  "etter boka" på en
profesjonell måte. Det hele ble ledet av
DSS Helge Djupvik med Storrepresen-
tant Geir Hole som fungerende Stor
Marshall. De kan sine saker de guttene
der.
Hvilken tanker gjør man seg så ved en
slik anledning? 50 år!! Et halvt sekel. En

menneskealder! Man kan nesten bli litt
andektig der en sitter og lytter til det som
sies under seremonien .
"Rettferdighet" - "Mot" - "Måtehold" -
"Visdom"  Fire ord som danner grunnla-
get for ODD FELLOW's virke. Her kan
"Rettferdighet" kanskje sies å være alfa
& omega - nærmest et fundament og en
grunnmur for all vår virke. Uten å prakti-
sere og oppleve rettferdighet i vårt dagli-

ge liv, så faller bunnen ut av
det som vi alle streber etter -
et godt liv! "Vær mot andre
som du vil andre skal være
mot deg"! Det kan aldri
understrekes nok!
Men, jeg har lyst til også å
peke på dette med "Mot", for
her kommer vi inn på hold-
ninger og de valg som man tar
igjennom livet. Det å vise ytre
mot kan vel sees på som et
speilbilde av indre mot. Man
velger selv hvilken vei en vil
gå i livet og det å gjøre de rette
valgene kan ofte være kre-DSS Helge Djupvik  overrakte veteranen fortjente

blomster Forts. neste side
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vende og vanskelige. Da er det viktig å
vise mot når de store utfordringene kom-
mer.
Det er selvfølgelig vanskelig å få med seg
alt som sies i en seremoni som denne her,
men det er alltid noe som fester seg. Og -
jeg føler meg sikker på at bror Leif vil
sitte igjen med mange fine inntrykk fra
denne minnerike kvelden samt dvele ved
sitt logeliv gjennom alle disse årene!
Bankekjøtt med kålstuing stod på meny-
en til brodermåltidet og det var tydeligvis
blink. Og, som vanlig, ble det holdt taler
til ære for jubilanten. DSS Helge Djupvik
kom i sin tale inn
på på Fidelitas-
sangen hvor det
står "I Ordenen vi
søker vårt ideal" -
disse ordene bærer
i seg verdighet,
respekt, toleranse
og kvalitet. Dette
er også viktige ele-
menter å ha med
seg i sin hverdag
såvel innenfor som

utenfor logen sa Bror Helge som også
kunne overbringe en hilsen fra Stor Sire
som på vegne av Ordenen takket Bror
Leif for 50 års trofast medlemsskap. Det
ble så overrakt blomster som hilsen fra
Fidelitas
Bror Leif Sauerlia kan beskrives som en
hederskar som vi er stolte av å ha som
medlem i vår loge sa Bror OM i sin tale
og han føyde til:
"Takk for at du valgte å tre inn i ODD
FELLOW-ordenen for 50 år siden kjære
bror Leif"!
Han kom også inn på det morsomme fak-
tum at siden han og jubilanten har samme
fornavn, så kan de med stolthet si at de
begge er etterkommere etter kjente men-
nesker som Leif Juster og Leiv Eriksson!
Bror Reidar Norschau kom i sin tale inn
på de utallige kjøreturene han og bror
Leif har hatt fra Nome til logemøtene
hvor diskusjonene i bilen har vært ditto
mange. Til slutt takket Bror Rolf Haugen
for maten med muntre innslag om mat og
drikke.
Kaffe og bløtkake avsluttet denne minne-
rike kvelden.

Gratulerer med hederstegnet Bror Leif!
jme

Takk for maten talen sørget Eks OM Rolf Haugen

Bror Reidar Norschau holdt både en tale
for Veteranen og seg selv
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