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“Bror Otto Henrik Høyendahl, logen har
funnet Dem verdig til å overta dette
betydningsfulle verv for vår loge”. 

Vår nye Kjøkemester



SIDE 2 FIDELITAS-NYTT

Leder

REDAKSJON I FIDELITAS-NYTT

Redaktør Asbjørn Gløsmyr 930 95 565 gt-trykk@online.no
Medarb./Sekretæ r Morten Eriksen 908 45 753 jan.morten.eriksen@sf-nett.no
Medarbeider Gisle Nomme 917 48 145 gnomme@broadpark.no
Medarbeider Jon Å ge Sandmo 901 69 697 jaagsand@online.no
Foto Hans Petter Nomme 936 33 362 nomme@altiboxmail.no

Forrige nr. skrev jeg
at det var unormale
tempraturer for 10.
desember å væ re 10

varmegrader, nå i skrivende stund 19.
januar (ikke så lenge etter) er vi kommet
til litt over normalen syntes jeg 17 kul-
degrader.
Like før nyttår fikk vi en trist beskjed,
Arne Fosse Refsdal var gått bort. Han
var i godt humør og følte seg i fin form
på julemøte - så bare noen dager etter
var det slutt. Arne var en spennende per-
son og bli kjent med, noe vi fikk opple-
ve i logen da han holdt et kåseri, for et
spennende og innholdsrikt liv han har
levd.
Vi som legger igjen noen kroner hos
Norsk Tipping har fått et takkebrev fra
grasrotavdelingen som vi gjengir i dette
nr. av bladet
Så regner jeg med at det blir litt mer
engasjement for å vinne konkurransen
på reketuern i juni, da bror Stein Glenna
gav den store pokalen som hans hund
King vant i 1. premie - jeg får vel si ver-
densmesterskapet i Amsterdam. Dette
kunngjorde bror Stein på julemøte vårt.
Pokalen er avbildet i bladet.

AG Forts. neste side

Januar med dager med
mange minusgrader er
forbi. Vi kan nå regis-
trere at dagene blir var-
mere og lysere –  det
går mot vår.
Først av alt vil jeg rette
en stor takk til vår
redaktør Asbjørn Glø-
smyr, som gjør en stor
innsats for Fidelitas-

nytt. Det er nå den 44. årgang, en slik medlem-
sinformasjon tror jeg brødrene setter stor pris på,
det er til stor nytte for logens virke. Br. Asbjørn
har nå solgt sitt trykkeri, maskinene er solgt.
Men Asbjørn beholder et lite "hobbyrom", hvor
han bl.a. fortsatt skal sørge for at vårt Fidelitas-
nytt skal bli produsert. Asbjørn velger å nyte
pensjonist tilvæ relsen etter et lang arbeidsliv i
grafisk fag. 

En stor takk til nevnd for utadvent arbeid, med
at de kan gi kr. 10.000.- hver til Krisesenteret og
Tilja. Må også nevne at nyttårslogen ble godt
besøkt 1. nyttårsdag med til sammen 50 frem-
møtte.  
Arbeidsmøte 7. januar hadde Br. Storrepr. Geir
Hole, Eks OM Michael Bisling og Br. Ole
Magnes Teigen satt sammen et seminar med
etikk som hovedtema. Det var et interessant inn-
slag, men vi fikk for lite tid da det var mange
spørsmål. Disse brødrene vil bearbeide de
tilbakemeldinger som innkom skriftlig og munt-
lig. Kanskje dette er noe som kan gjentas ved en
senere anledning.

Kjære Logebrødre!
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Bror Otto Henrik Høyendahl ble utnevnt til
"Kjøkemester" i Loge Nr. 57 Fidelitas, på møte
21. januar til livsvarig medlem av privatnemda,
som koordinator og konsulent. Med oppgaver
som han selv måtte tilpasse i innhold og form,
men i samråd med den til enhver fungerende
Undermester. Det var Br. Bernhard Nomme som
var den første Kjøkemester utnevnt av davæ rene
Undermester Br. Gunnar Gunstrøm. Det var Eks.
OM Gisle Nomme som foretok utnevnelsen med
overrekkelse av sertifikat til vervet som
Kjøkemester med verdighet og som et synlig
bevis på sin verdighet skal Br. Otto bæ re "insig-
nium" videre. 

Det Gode Vennskaps Grad, ble tildelt Svein Arne
Lindgren torsdag 4. februar med hele 64 frem-
møtte brødre. Den Edle Kjæ rlighets Grad, blir
torsdag 18. Februar. Innvielse av en ny bror 3.
mars. Så setter vi kursen mot København 7. - 10.
april. Her skal vi besøke Loge Nr. 6 Eureka i
skrivende stund er det 42 brødre påmeldt. Den
Europeiske Stor Sire Harald Thon vil gjeste oss
under hele turen, med bl.a. holde foredrag på
turen ned til Danmark og turen tilbake til Norge.
Her er det fortsatt ledige plasser, er du interessert
å bli med –  ta kontakt med Br. UM Rolf Magne
Nyheim.
Så til slutt ønsker jeg et fortsatt godt fremmøte til
våre møter og håper at alle trives godt i vår
loge…

Liten refleksjon…

Mitt liv… .
Jeg lever mitt liv under skiftende kår,
i kraft av den filosofi at summen av alle de ting
jeg får 
er mer enn jeg evner å gi…

Med hilsen i Vennskap – Kjærlighet og Sannhet
Leif Harald Hansen

Overmester

Kjæ re bror
Nytt år og nye mulighe-
ter heter det så fint, så
da får vi bruke mulighe-
tene. 
Vi har allerede avholde
to arbeidsmøter og en
forfremmelse av br.
Svein Arne Lindgren til

Det Gode Vennskaps Grad. Alle de andre gra-
dene kommer i tur og orden i løpet av våren. Vi
skal også ha en innvielse av en ny kandidat i
mars. Noen av oss skal sammen med brødre fra
loge Høgenhei til Danmark og besøke loge
Eurika i København i april. 
Et besøk til loge Torungen er satt opp 18. april.
Vi skal også tildele en 25 års veteranjuvel til br.
Thor Olav Bjåland 19. mai. 
Vårt første møte i januar var viet etikk. Det ble
nok et annerledes møte for mange brødre. 
Br. Ole Magnus Teigen startet med å holde en
innledning. Han fikk brødrene til å komme i
vater med det som skulle skje videre. Hver
enkelt ble utfordret til å finne 5 etiske utsagn
som betydde mest. Så satt to og to seg sammen
for å finne de 5 utsagnene de kunne bli enige om. 
Kan trygt si at det summet godt i logesalen. Det
var mange som fikk startet sine tanker rundt
etikk. De temaene som var mest aktuelle kom-
mer til å bli fulgt opp som etiske temaer på
senere møter. 
Det er mange av brødrene som er medlemmer av
leiren. Det er en kjent sak at oppmøtet i leiren
kunne væ rt bedre. Oppfordrer de som er med-
lemmer i leiren til å møte så ofte de kan. Se om
dere kan finne noen å kjøre sammen med, lage
kjørelag på samme måte som vi har i logen. Er
du kvalifisert og interessen eller lysten for å bli
med i leiren - Ta kontakt med meg så skal det bli
mulig.  
Jeg tror det blir en spennende og innholdsrik

vårtermin så jeg håper vi ses ofte.

Med broderlig hilsen i 
Vennskap Kjærlighet og sannhet 

Geir Hole Storrepr.

Storrepresentanten



01.01. ble det arrangert nyttårsloge i
Landstadsgate. Det møtte 28 egne brødre
og 22 besøkende. Logen ble åpnet kl.
17.00 av overmester.
Nyttårstalen som ble fremført av over-
mester, hadde et sterkt sosialt budsskap
som berørte oss. Nyttårsritualet ble frem-
ført på en flott og verdig måte. Logen ble
lukket kl. 17.45. Etterpå var det samling
over en kopp kaffe og et kakestykke...

OMT

Talen til OM:

Kjæ re Gjester,
Embedsmenn
og Brødre
Den 31.12. hvert
år setter vi en
sluttstrek i regn-

skap, og for alt annet
som har skjedd i det året
som nettopp er forbi.
Timeglasset er nå snudd
og det siste sandkorn i
2015 har nettopp falt. Vi
står tilbake - og ser tilba-
ke på gamle minner.
Tilbakeblikket –  hvor
tungt det veier…
Alt som har skjedd har
blitt til historie…

Vi skriver januar 2016.
Måneden har fått sitt
navn fra den latinske
guden JANUS -  guden
med de to ansikter, som
både ser fremover og til-
bake. Og det er nettopp

det vi gjør ved overgangen fra ett år til et
annet. Mer enn noen annen dag i året lar
vi tankene passere revy. For noen ble det
et godt år. Sikkert mange av oss som har
opplevd mange hyggelige minner, noen
har også noen dårlig og triste minner. Ja,
det er slik livet er…
Samtidig er det naturlig å se fremover. Et
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Smaker alltid med kaker og kaffe

Forts. neste side

Nyttårslogen



ukjent landskap ligger foran. Med for-
ventninger eller uro står vi på terskelen til
det nye år, et nytt og ubeskrevet kapittel.
Det er så utrolig mange ting som har
skjedd i hele verden. Folkevandringen til
og i Europa har fylt nyhetssendingene. 
Vi har blitt servert sterke historier om båt-
flyktninger i Middelhavet. For mitt ved-
kommende var et bilde som har risset seg
inn på netthinna mi.
Et bilde vi egentlig ikke vil se. Det var
først i september at en død treåring i rød
T-skjorte på stranden på den Greske øya
Kos er et av de mest redselsfulle bildene
verden har sett på lenge. 
I flere redaksjoner for aviser og TV sta-
sjoner - kom diskusjonene … . Hva gjør vi
når vi får inn bilder av en død treåring fra
Syria som skvalper i vannkanten på en
strand på Kos?... Redaksjonen sier: Vi
publiserer dem, åpenbart… . Bak en slik
beslutning ligger det diskusjoner noe av
de vanskeligste presseetiske dilemmaene.
MEN, flere redselsfulle bilder fulgte… .

Hvem føler de empati for? Prøv å tegne et
kart med en sirkel, som ringer i vannet. 
Hvem er innenfor den innerste sirkelen? –  
Barna dine, antagelig. Den næ rmeste
familien. Kanskje noen næ re venner.
Hvem er innenfor den neste sirkelen?
Kolleger, slektninger. Ikke fullt så næ re
venner, kanskje.

Og utenfor den sirkelen, da?   Hvem er
der? –  Hvem er der?

Selv de hardeste politikere hevder at vi
ikke har noe ansvar for dem som flykter
fra IS-terroreren i Syria. Den britiske
statsminister Cameron, som aldri har væ rt
sæ rlig innvandrervennlig, ble grepet av

dette foto og bevilget straks et større
beløp til flyktninghjelp.

Noen som gjorde et stort inntrykk på meg
rett før jul, var da jeg stod grytevakt for
Frelsesarmeen på Lietorvet to dager før
selve julaften. Det kom en kar gående ut
fra Vinmonopolet i en loslitt frakk. Han
stoppet opp på god avstand fra julegryta 
å bare så med stivt blikk hvor gryta var
plassert. Jeg tenkte først –  hva er det han
glor på? Så kom han næ rmere, og dro opp
en femhundre lapp å putta den i sprekken
på gryta…  Så ser han på meg med det
tannløse gliset å sier: God Jul –
Frelsesarmeen er god å ha…  Jeg fikk
kvittert ganske fort –  å si TAKK - med å
ønske også ham  En God Jul og Et Godt
Nytt Å r.

Denne episoden berørte meg sterkt… .. Vi
har så mange fine ord vi omgir oss med.
Det viktigste for det nye året må bli, - å få
mer av alle de fine ord ut i praksis….

Med dette ønsker jeg dere igjen - alle Et
Godt Nytt Å r… .

Med et håp om året 2016 skal bli et fred-
fylt og Godt år for oss alle…   

LHH
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Stafetten!
Odd Fellow blir ofte omtalt med stor
skepsis blant ikke medlemmer.
Hva dette skyldes har selvsagt
mange forklaringer, men en
vesentlig årsak er nok at
folk flest vet  lite om hva
som foregår i ordenen.
Det ukjente skremmer
mange. Jeg må innrømme
at jeg var en av disse tvi-
lerne, men en iherdig inn-
sats fra Gisle gjorde at jeg
la tvilen til side. God støtte
og informasjon kan væ re
avgjørende for at en endrer
standpunkt. I dag kan jeg smile av
mange av vrangforestillingene folk
har om Odd Fellow. 
Skepsis til det ukjente  - og spesielt ting
som er fjernt fra vår hverdag - er imidler-
tid noe som vi ofte støter på i det daglige. 
Jeg husker første gang vi flyttet til Afrika
og ungene skulle begynne på lokal skole. 
” I Afrika er det vel bare analfabeter” var
blant uttalelsene og skepsisen var meget
stor hos mange. Sannheten var vel at sko-
len i Harare hadde mange trekk som vi
ønsker mer av –  disiplin, orden og klare
krav til elevene. Dessuten var det en trygg
skolevei (selv om det på vinterstid var
både glatt og kaldt). 
Harare er et reisedøgn unna og de har
ikke olje så omtalen i media er minimal.

I 2012 var vi på ferie i Colombia.
Narkotika og bandeoppgjør er vel det de
fleste forbinder med Colombia.
Colombia er et reisedøgn unna og pres-
sen er stort sett opptatt av å fortelle om

narkotikahandel –  det selger tyde-
ligvis godt. 

Før vi reiste hjem skulle vi
innom den lokale kjøp-
mannen for å ta med oss
lokale drikkevarer. Det
vi imidlertid ikke visste
var at kjøpesenteret lå
like i næ rheten av en
skole og i skoletiden får
en ikke kjøpt sprit eller

øl. Kanskje vi har noe å
læ re av denne delen av

kulturen.

I fjor var vi i Johannesburg og
på en bussholdeplass kom jeg i prat

med en ung sørafrikaner som syntes vi
europeere var heldige som kunne reise på
ferie til fredelige Afrika og komme bort
fra all uroen i Europa.  
Det er tydelig at avstand og generalise-
ring gir grobunn for misforståelser. 
Det er ikke krig i hele Afrika eller i Sør
Amerika heller.

Moralen må væ re at en kanskje ikke skal
væ re fullt så skeptisk til det ukjente og
det som ligger langt unna. Min erfaring er
i alle fall at en kan få mange positive opp-
levelser med et litt åpnere sinn til det nye
og ukjente. 
Jeg har mange positive opplevelser fra
tiden i Odd Fellow selv om jeg hadde en
viss skepsis før jeg ble medlem. 

Stafettpinnen sendes videre til
Jan Ditlev Sandmo
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Brukerrådet ved Menstad Bydelshus startet
våren 2015 et prosjekt basert på det danske
konseptet « Cykling uden alder» . Dette går
ut på å hjelpe eldre og yngre mennesker
som ikke selv har mulighet til å komme seg
ut, til å få kjenne « vind i håret» .
Mange mennesker er ikke i stand til å delta
i samfunnet på lik linje med befolkningen
ellers. Resultatet er ensomhet i tillegg til
faren for tidligere utvikling av demens.
Vi vet alle at et aktivt liv, virker stimule-
rende. Derfor er det viktig at alle mennes-
ker skal få mulighet til å væ re en aktiv del
av samfunnet og næ rmiljøet. Ved å ta dem
med på tur i våre sykler, gir vi dem denne
muligheten.
Vi har til nå anskaffet 8 rickshaw-sykler
(målet er 26) som er spredt rundt på flere
brukersteder i Skien kommune:
- Menstad Bydelshus/Haugsåsen bofelles-
skap - Gjerpen Sykehjem - Gulset
Næ rmiljøsenter/Gulset Sykehjem -
Lyngbakken Bo- og Omsorgssenter

Etter hvert som vi får flere sykler, skal
minst 10 brukersteder væ re med i prosjek-
tet.
Det er også flere andre kommuner i
Telemark (Porsgrunn, Bamble, Nissedal og
Seljord) som har startet opp, og flere er i
startgropa ( bl.a. Tinn, Siljan, Bø,
Notodden, Vinje, Kviteseid og Nome)

Vi trenger flere piloter!
Nå som disse syklene skal ut og rulle på
veger og sykkelstier i Skien, trenger vi
mennesker som kan « tråkke i pedalene» .
Dette er sykler med elektrisk hjelpemotor,
men helt selvgående er de ikke. Man må trå,
og på denne måten får man litt trim samti-
dig som man gjør en god (og stor) gjer-
ning.

Jeg vil takke for at jeg fikk besøke dere på
møte torsdag 21. januar med litt informa-
sjon og fremvisning av rickshaw-sykkelen.
Det var flere som viste interesse fra Loge
Nr. 57 Fidelitas for å delta i prosjektet som
sykkel piloter. Til de som har meldt sin
interesse vil vi kalle inn til et fellesmøte for
litt mer informasjon og opplæ ring. Det skal
også legges en plan for fellesturer i Skien.
Brekkeparken er et fantastisk sted for de vi
tar med på tur. Her er det mulighet til å se
vakre blomster, samt å få kake og kaffe og
nyte utsikten over byen.
Leif Harald er med i prosjektet ved
Menstad Bydelshus, og er "sykkelkaptein"
d.v.s. han kan drive opplæ ring av nye pilo-
ter. Håper vi skal få et godt samarbeide 

Med vennlig hilsen

For Sykling uten alder –  Skien
Tormod Hansen

Presentasjon av Sykling uten alder

Her ser vi vår OM Leif Harald Hansen
på tur med Einar Egeland som dessverre

døde på høsten 2015



Når det er juleavslutning med Erter Kjøtt
og Flesk er det lett å samle brødrene. Antall
brødre var 67 egne + 1 gjest. Oppe i loge-
salen ble juleevangeliet lest opp av de
respektive på stolene, og vi sang “ Deilig er
jorden” . Bror Jan Erik Grennes pratet litt
om hvordan det står til med huset vårt, og
hva som skal gjø-
res med det de
næ rmeste årene.

Nede sto damene
klare til å servere
oss med mat og
drikke. På jule-
avs lu tn ingene
pleier det å væ re
litt mer høylydt
en på vanlig
møter, vet ikke
om det kommer
av den gode
maten eller drik-

ken, men praten går.
Bror Tor Inge Nomme fortalte litt
om loddsalget både fra Reketuren

og Julemøte som
hadde gjort at vi
kunne gi kr.
10.000,- til både
Tilja og Krise-
senteret. Bror
Stein Oddmar
Glenna kom med
en diger pokal
som hans ver-
densstjernehund
King hadde vun-
net på Verdens-
utstillingen i
A m s t e r d a m
blandt 22.000
andre hunder.

(Dette er stort). Denne ville han gi som
vandrepokal til Reketuren slik at håper jeg
det blir noen flere som prøver å vinne. Det
skal bli mer atraktivt nå.å vinne konkurran-
sen.
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Vakkert dekket bord til JULEMØTE

Like før mat og drikke blir servert

Juleavslutning
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Den forrige pokalen ble vunnet til odel og
eie av Storrep. Geir Hole som har gått av
med seieren 3 ganger.

Eks OM Thor Olav Bjåland fikk kredit for
alle premiene han skaffer til våre julemøter,
det har blitt penger til gode formål for Loge
Fidelitas.
Etter maten var det kaffekos og kaker med
noe attåt og fullt kjør med utlodningen.

AG
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UM deler ut en flaske vin til de driftige
damene å får til gjengjeld en klem

Gutta i biblioteket

Bror Stein Glenna med den gedigene
pokalen
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Gratulerer

Br. Bjørn Arnesen
Fylte 85 år 31.01. Vi
sender gratulasjon, og
ønsker deg lykke til
videre

OM Rolf Haugen
Fyller 75 år 23.02. Vi
sender gratulasjon, og
ønsker deg lykke til
videre

OM Bror Mortensen
Fyller 75 år 08.03. Vi
sender gratulasjon, og
ønsker deg lykke til
videre

Br. Arnulf Semb
Fyller 70 år 14.04. Vi
sender gratulasjon, og
ønsker deg lykke til
videre

Fra barnemunn:

Når jeg tenker på far-
far som liten, ser jeg
han i svart-hvitt

Hvem er egentlig det
motsatte kjønn

Hvorfor må ungene ta
på seg ekstra klær når
mor fryser

Skilt på døren til

legekontoret: “Åpent på

grunn av sykdom”

Gaver til bladet:
Bjørn Bjørklund kr. 200,- 

Gaver til bladet kan også gis på 
gironr. 2650.02.11317

Takk fra Frelsesarmeen
Vi har mottatt en hjertelig takk for innsat-
sen ved "Julegryta" til Frelsesarmeen.
Resultatet for 2015 ble kr. 418.766,-
Det meddeles at behovet i fremtiden des-
verre ser ut til å øke. 

Leder Dan Storck håper at Odd Fellow
brødrene vil stille opp også ved neste
anledning. Det har vært en kjærkom-
men hjelp.
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Takk fra Norsk
Tipping

Norsk Tipping vil på vegne av din gras-
rotmottaker Odd Fellow Loge Nr 57
Fidelitas takke for ditt bidrag gjennom
Grasrotandelen. Takket væ re grasrotgi-
vere som deg, får ditt lag eller forening
enda større muligheter. 

I disse dager overføres over 138 millioner
kroner til lag og foreninger gjennom
Grasrotandelen. Dette er opptjente midler
for perioden 1. september –  31. desember
2015. 

Det ble generert over 394 millioner kro-
ner gjennom ordningen i 2015, og over
947 000 spillere er grasrotgivere.
Grasrotmidlene har blitt et viktig bidrag
til lag og foreninger, og benyttes til å

oppfylle små og store drømmer i hele
landet.

Om du vil bistå foreningen eller laget ditt
ytterligere, kan du hjelpe til med å rekrut-
tere enda flere grasrotgivere. Ø nsker du
mer informasjon - se  www.norsk-tip-
ping.no/grasrotandelen. 

Et uvanlig
arbeidsmøte

Iflg. "boka" skulle møtet nr. 1060 væ re et
ordinæ rt arbeidsmøte noe det slett ikke
ble.

For det første ble vår nylig avdøde bror -
Arne Fosse-Refsdal behørig omtalt og
minnet som den fine personen han var.
Han var en som virkelig satte spor etter
seg og hans genuine interesse for forfat-
teren Jakob Sande fikk vi mange ganger
erfare når han deklarerte det ene diktet
etter det andre på strak arm.
Så - for det andre - ble logesalen "kuppet"
etter at det vanlige sermonielle var avslut-
tet. "Flip-over" ble rigget og dermed var
det duket for noe så uvanlig som et semi-
nar i logesalen med påfølgende spørreun-
dersøkelse blant alle brødrene.
Storrepresentant Geir Hole, Eks. OM
Micael Bisling og Bror Ole Magnus
Teigen hadde gått sammen om et prosjekt
med fokus på "etikk". Ideen bak prosjek-
tet, er å få brødrene til å gjøre seg noen
tanker rundt dette med "etikk" - som kan

Forts. side 17
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Br. OM mine brødre. Jeg har få tt det
æ refulle oppdrag å  utnevne ny kjøke-
mester til vå r loge. Logen har jo stå tt
uten offisiell kjøkemester siden den
forrige, bror Bernhard Nomme, gikk
bort i 2005

Br Otto Henrik Høyendahl, vi De komme
frem.

I det Store norske leksikon, står det føl-
gende:
"Kjøkemester, var en av de viktigste
« embetsmenn»  ved brylluper, gravøl og
selskaper i tidligere tider. Kjøkemest-
erens ansvar var å se til at laget gikk for
seg i sømmelige former, og at alle lokale
regler for slike lag ble fulgt. Hans sæ rlige
plikt var å holde taler etter som laget
skred frem, synge og lese ved bordet og å
ha overoppsynet med servering av mat og
drikke. 

Kjøkemesteren måtte derfor ha en sterk
autoritet, som han likevel ikke måtte mis-

bruke. 
Den gode kjøkemester var en respektert
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Sin første tale som ny Kjøkemester

Den nye Kjøkemesteren



mann i bygda." 
Bror Otto Henrik Høyendahl, logen har
funnet Dem verdig til å overta dette
betydningsfulle verv for vår loge. 
De har gjennom et langt yrkesliv i hotell
og restaurantbransjen tilegnet deg alle
bordets regler og etiketter, og de sier all-
tid ja til å rettlede og undervise privat-
nemdas medlemmer.

På vegne av Loge nr 57 Fidelitas, utnev-
ner jeg dem, bror Otto Henrik
Høyendahl, til Kjøkemester og livsvarig
medlem av privatnemnda, og konsulent
for den. Med oppgaver som de selv måtte
tilpasse i innhold og form, men alltid i
samråd med den til enhver tid fungerende
Undermester. Dessuten har de rett til ikke
å delta i serveringen

Bror Otto som bevis på denne utnev-
nelsen overrekker jeg dem et Kjøkemes-
ter sertifikat, og som et synlig bevis på
din verdighet får du også et "insignium"
som skal bæ res ved de anledningene de
selv finner passende. "Insigniet" er et
målebeger for edle drikker, i en kjede til
å bæ re om halsen. Målebegeret er formet
som en miniatyr av et gammelt tinnkrus.
Med dette målebeger kan de når det pas-
ser deg kontrollere bordets drikkevarer.

Loge 57 Fidelitas har igjen en Overmes-
ter, en Undermester og en Kjøkemester
Gratulerer med deres nye verv bror Otto
Henrik Høyendal

GN
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Tormod Hansen fortalte litt om rickshaw-
sykkelen

Inspeksjon
av sykkelen
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Vår kjære bror Arne Fosse
Refsdal gikk brått bort

Med ham mistet jeg også
min gode nabo og venn.
Arne ble født i Vik i
Indre Sogn i 1939, der
han vokste opp. Kom til
Solum i 1966. Giftet seg
med Sidsel Karlsen fra
Sommerfryd og var
ansatt i Skien som land-
måler. Ved siden av
arbeidet var han sterkt
engasjert i travhester og
avel. Han hadde tidlig
mange meget gode trav-
hester, og importerte
også en verdifull traver og
avlshingst som ga gode resultater. Æ res-
medlem var han i Norsk Hesteierforbund.
Travhester drev han med til sin død.

Må også nevne hans store lidenskap for
dikteren Jacob Sande som han underholdt
med i mange fora, han kunne de fleste
dikt på rams.
Over 20 år før han ble medlem i Odd

Fellow var han meget
interessert i logen, men
vi hadde våre møter på
torsdagene og da var det
alltid travkjøring på
Klosterskogen, hvor
Arne kjørte løp. Han
støttet allikevel opp med
både hester og ryttere til
våre arrangementer, alle-
rede fra 1983 og ellers
når vi trengte det. I 2003
var endelig tiden kom-
met da han ble medlem i
Nr 57 Fidelitas.

4 dager før han døde var
han på møte i Landstadsgt. Fidelitas
hadde juleavslutning og Arne var i fin
form.
Utallige er de jakt- og fisketurene jeg fikk
oppleve sammen med Arne, og jeg vil all-
tid minnes han. Jeg vil lyse fred over
Arnes minne. Vi sender varme tanker til
hans kone og barn.

Olav Tovslid

Vennskapsdikt
Vennskap er en fin ting.
Den er akkurat som en rund ring.
Evig bånd. Som aldri slipper din hånd.
Slik er vårt vennskap.
Gyllent og skinnende.
Mitt hjerte for vårt vennskap,
er brennende

Vennskap er som et tre.
Det spiller ingen rolle hvor høyt eller
lavt det er,
om greinene er korte eller lange,
om barken er skrukket eller glatt,
om bladene er friske eller høstgule.
Det eneste som betyr noe,
er hvor dypt røttene sitter.

Ha en vennskapelig aften.
Hilsen Kjøkemester Otto Høyendahl
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Embedskollegiet for perioden 2013 –
2015 har bestått av OM Gisle Nomme,
UM Leif Harald Hansen, sekretær Terje
Vold, skattmester Thor Martin Gunstad,
kasserer Rolf Magne Nyheim, Storrep-
resentant Thor Olav Bjåland, fung. Eks
OM Geir Hole, seremonimester Otto
Høyendahl.

For perioden 2015 – 2017 består
Embedskollegiet av: OM Leif Harald
Hansen, UM Rolf Magne Nyheim,
Sekretær Johannes Sørhaug, Skattmester
Thor Martin Gunstad, Storrepresentant
Geir Hole, Fung. Eks OM Gisle Nomme,
Seremonimester Remi Redalen.

Det holdes et møte omtrent hver måned.
Møtene har væ rt holdt hjemme hos en av
embedsmennene. 
Det er i 2015 avholdt 9 møter. Antall
saker på sakslista har væ rt 48. 

Embedskollegiet har arbeidet mest med
følgende saker:
❄ Sette opp og gå gjennom terminlista
❄ Følge opp arrangementer på terminlis-
- ta, som gradspasseringer, utdeling av 

veteranjuveler, spesielle arrangemen-
ter, så som ekskursjon, reketur og 
besøk i andre loger.

❄ Forberedelse og gjennomføring av 
besøk fra loge 41 Petrus Beyer Thisted
og ekskursjon til Oscarsborg 

❄ Kontakt med andre loger
❄ Kontakt med Nevndene
❄ Kontakt med styret i Landstadsgate 41
❄ Korrespondanse med Storlogen og 

noe ekstern korrespondanse
❄ Gradsmøter er fast innslag på alle 

Embedsmannsmøter.   
❄ Behandle innkomne forslag
❄ Følge opp og holde medlemslisten à  

jour angående innbetalinger og mel-
dinger ut og inn:

Bevegelser i løpet av 2015:
3 nye medlemmer innviet
2 overganger til vår Loge
3 utmelding etter eget ønske
2 dødsfall

Antall medlemmer pr. 31.12.2015: 111 

Aktiviteter i Logen.
❄ Veterantildeling som er foretatt i 

2015:
25-års VeJu: 3 brødre
50-års VeJu: 1 bror

❄ Det har væ rt avholdt 16 terminfestede
møter i lokalene i Landstadsgate 41 i 
Skien.

❄ Gjennomsnittlig frammøteprosent har
væ rt 47,32 %. I dette tallet er medtatt
Minneloge, Nyttårsloge, Festloge i 
forbindelse med danmarksbesøk og et
ekstraordinæ rt Logemøte der det ble 
avholdt en Ballott (18 tilstedevæ rende
Logebrødre.)
På vanlige møter har antall egne tilste
devæ rende brødre variert fra 52 til 67 

Skien 19.01.2016

Johannes Sørhaug
Sekretæ r i Loge 57 Fidelitas

RAPPORT FRA EMBEDSKOLLEGIET FOR 2015
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Er Barnejuletrefestens tid forbi?
Søndag 3. Januar
var det igjen jule-
trefest i logehuset
i Landstadsgt.
Rebekkaloge Via
Nova sto for årets
arrangement og så
fram til en fin
søndagsettermid-
dag, fullt hus med
bløtkake, pølse og
julebrus til barna,
tegnefilm, julesa-
nger, gang rundt
juletre, og besøk
av nissen.
Dessverre var det
kun 10-15 barn og

Så går vi rundt om en enerbærbusk

Her er det pakker til alle sammen og mer til Forts. neste side



sies å væ re en fellesnevner for alt som er
viktig i livet - og dermed bli mer bevisst
på seg selv og det livet hver og en av oss
lever.
"Hva i all verden tilsier at et prosjekt om
"etikk" skulle væ re nødvendig?" Bror
Magnus fokuserte i sin innledning på
dette med vonde tanker og gode tanker og
det faktum at det hele er sentrert rundt
nettopp "etikk". "Du bestemmer" - fort-
satte bror Magnus - "du velger selv de
vonde eller gode tankene og dermed
hvordan livet ditt skal leves."
Etter et engasjert innlegg som skulle gi
alle en bakgrunn for prosjektet, ble det
delt ut ark med en masse punkter hvorav
hver og en av oss skulle krysse av for hva
vi selv anser som viktigst i livet.
Det var listet opp punkter om kjæ rlighet,
moral, ja kort sagt ting som betyr noe for
oss som enkeltindivider. Ikke lett å velge
kun fem punkter når alle så ut til å væ re
like viktige - ihvertfall sånn i utgangs-
punkt.
Deretter skulle vi to og to gå sammen for
å finne ut hva vi kunne enes om som de
viktigste fem punktene.
Det skal bli interresant å se hva slags

konklusjoner som kan trekkes ut ifra
besvarelsene og hva som vil skje videre i
prosjektet.
Eks OM Micael Bisling avsluttet med å
informere om at de håpet å få engasjert
brødrene i så stor grad at det vil gi seg
utslag i presentasjoner av hvordan man
selv opplever dette med "etikk" og om
hvordan man kan velge de gode tankene
istedet for de vonde. Det er egentlig som
ellers i livet - det er i stor grad opp til hver
enkelt hvordan ens liv skal leves, ja,
hvordan vi velger å leve livet!

jme
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ca. 15 voksne, som fant veien til
Landstadsgt. denne kvelden.
Vi er over 300 medlemmer i logene i
huset, og har vel barn, barnebarn, olde-
barn, eller venner som kunne fylle festlo-
kalene og gi den rette juletrefest stem-
ningen i de æ rverdige lokaler.
Jeg bare undres om de fine barneminnene
jeg har fra juletrefestene da jeg var liten
virkelig ikke skal væ re fremtidens opp-
voksende slekt forunnt???

GN

Nye storloge-
medlemmer
Foran fra v.
Bjørn Ziegemann, 27 Kong
Sverre - Tov Egil Urdalen,
36 Sam Eyde - Arne Kleiv,
24 Greg. Dagssønn - Vidar
Almquist, 47 Grenmar.
Bak fra v.
Tore Svalebjørg, 16 Him-
ingen - Ketil Lønne, 17 Dag
- DSS Helge Djupvik - Knut
Varnes, 145 Høgenhei -
Gisle Nomme 57 Fidelitas.
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Det Gode Vennskapsgrad til
Svein Arne Lindgren

64 egne brødre ble det
telt til denne gang, noe
som er meget bra. Jeg
vil fremheve skuespil-
lerne som gjorde en
fremragende innsats,
selv om de var for-
holdsvis nye i gemet.

UM Rolf Magne
Nyheim styrte bordet
nede, og for første
gang som han sa ville
han lese et dikt, noe
som vi gjenngir i neste nr. Vi sang “ Din
tanke er fri” av Alf Cranner og så var
middagen i gang. Ellers denne kvelden
hadde Eks OM Roar Steen Olsen burs-
dag. Kjøkemester Otto Høyendahl holdt
en liten tale og gikk rundt og så til at alle
hadde det bra. Bror Kai Timland pratet

litt om det som skulle skje
fremover med Odd
Fellowkoret.

Etter maten bar det ned i
SMIA, hvor det var lagt nye
tepper på gulvet, som dempet
litt av akustikken. Det er vik-
tig for de som ikke har den
hørselen som de hadde i ung-
dommen.

AG
Svein Arne Lindgren

UM leser
dikt for

første gang
som han sa

Kjøkemester Otto skaper god stemning ved bordene

☞



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
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Det lønner seg å kjøpe
Logeklærne hos

Jernbanegt. 7
3916 Porsgrunn
Tlf. 35 55 51 51
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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

Telefon 35 55 16 32

Støtt våre annonsører de støtter oss!




