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Uvirksomhetens timer 

Uvirksomhetens timer! Alle ord
og handlinger forstummer: Ingen vind
få r kruse sommerkveldens glatte fjord.

Det er en skjæ rgå rdsstillhet i ditt sinn,
der sund og viker ligger oljeblanke

og fanger skumringens forventning inn.

To nelliker ved stranden stå r som slanke
og bleke alterlys, i kveldens tent

for ditt tilbakeblikk, din eftertanke.

Og alt i deg er aktivt innadvendt,
og alt i deg er friskhet, frø  og kilde,
og alt tar del i kveldens sakrament.

Det er som allting i naturen vil det:
at du skal hvile! Mykt som i pastell
flyr må ken over vannet - lik et bilde

på  sjelens havblikk-mø te med seg selv.
. . . En seiler glir i sundet. Kjø lvannsstrimer

er alt som skjelver i den vare kveld.

Å, skjø nne er uvirksomhetens timer!

André Bjerke

Foto: Ove Sunde
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SOMMER SOM-
MER SOMMER -
dette er begynnelsen
på en sang, jeg tror

fortsettelsen er: Det blir liv i dal og li. Vi
går nå en fin tid i møte, du kan formelig
se at blomster og grass vokser. Det å bo
i Grenland er fantastisk, har vi fortsatt
lyst på en skitur er det fortsatt godt med
snø i Telemarksfjella (10/5), og som
kontrast er det snart badetempratur i sjø
og vann.

Denne gangen fikk  jeg enormt med bil-
der å velge mellom fra den velykkede
turen til København, så det ble vanske-
lig å velge - mange bilder måtte utebli.
Tirsdagstreffet hadde avslutning 11/5 -
25-års Veteranjuvel til Thor Olav
Bjåland har akkurat skjedd. Etter det
Ekskursjon og reketuren. Så en velfor-
tjent ferie for de fleste.

AG

Forts. neste side

Første halvår 2016 går
snart over i historien.
Nå er det vår og vi kan
markere slutten på vin-
teren og starten på
sommeren. For mange
er våren den fineste
årstiden full av forvent-
ninger om tiden som
skal komme.
Av begivenheter hittil

må nevnes at 3. mars ble det innviet en ny bror i
vår Loge. Morten Lund. Han ønskes velkommen
i håp om at han vil trives i vårt broderskap.
Loge Fidelitas og Loge Høgenhei var invitert til
å besøke Loge nr. 6 Eureka i København 
7. - 10. april. Her ble det innviet en ny bror til
loge Eureka. Besøk og omvisning i det gamle og
mektige Paleet ble også et høydepunkt. Eks
Europeiske Stor Sire Harald Thoen var med
under hele turen. Henviser til tekst/bilder fra
turen som Br. Jens-Remi Redalen har tatt med
i bladet vårt.
Besøk til vår vennskapsloge Torungen mandag
18. april er også et høydepunkt som Br. Morten
Eriksen gir et referat i tekst og bilder.
Logens mangeårig organist Ole Elnan døde 1.
april og ble fulgt til hans siste hvilested på
Gjerpen kirkegård 8. april.
Torsdag 21. april kunne brødrene Marius
Sletmoe Dale og Per Erik Marki motta for-
fremmelse til Den Høye Sannhets Grad.
Så kan vi se mai måned på kalenderen med 1.
mai –  Kr. Himmelfartsdag –  Frigjøringsdagen
1945 –  Pinsen og 17. mai Nasjonaldagen. 

Kjære Logebrødre!
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Eks Storrepr. Thor Olav Bjåland kan motta
sin velfortjente 25 års Veteranjuvel 19. mai.
Dette blir logens siste offisielle møte i første ter-
min. 
Så gjenstår det 26. mai med Ekskursjon og 8.
juni med reketur til Br. Kai Lauritzen på
Kjønnøya, som blir den 31. reketuren i rekken.
Etter dette får vi en velfortjent sommerferie.
Jeg må dessverre meddele at jeg p.g.a. sykdom
må trekke meg fra mitt Embede som Logens
Overmester. Dette var en meget tung og van-
skelig beslutning. Det var 1. april jeg fikk en
alvorlig vending i min mangeårige Diabetes syk-
dom, med stor utfordring med bl.a. overheng-
ende fare for senkomplikasjoner.

God venn i helsearbeide har gitt meg flg. illus-
trasjon: " - Du Leif Harald kjø rer et livsmø nster
som kan sammenliknes med å  kjø re bil i 300 km
på  autobanen uten sikkerhetsbelte. Nå  må  du
slakke på  farta å  kjø re inn i næ rmeste rundkjø -
ring og finne en avkjø ring så  du kan finne balan-
sen. –  Husk det er ikke mange klipp på  kortet
ditt, for å  få  livet i gave igjen" Sammen med hel-
sepersonell og familie fant vi ut at det er mest
riktig å prioritere helsen. Mitt håp er at jeg fort-
satt vil være en aktiv logebror også i fremtiden.
Jeg var med i starten av "Sykling uten alder" ved
Menstad Bydelshus, dette vil jeg forsøke å følge
opp på best mulig måte. Logen fikk en presenta-
sjon av Tormod Hansen fra Sykling uten alder-
Skien 21. januar. Det meldte seg ca. 15 brødre
som interesserte i å delta som sykkelpiloter. Den
første samlingen møtte 7 brødre for mer infor-
masjon, prøvesykling og innføring av bookings-
ystemet "GO" Vi har navn/adresse/telefon og e-
post adresse til de påmeldte. Disse vil få tilsendt
informasjon fra Thormod Hansen "Sykling uten
alder –  Skien. Jeg tror det kan bli mye spennende
ting som kan synliggjøre hva vi som Odd
Fellows kan gjøre for andre mennesker. Målet er
at flest mulig skal få komme ut på tur. Ensomhet,
isolasjon og sosial tilbaketrekning er et stort pro-
blem i dag –  både blant hjemmeboende med
nedsatt mobilitet og mennesker på institusjon. 
Kort sakt: Vi kan hjelpe disse til en bedre livs-
kvalitet.

Det er tidligere gjort kjent at distrikt nr. 5
Telemark at Telemark Odd Fellow kor skal være
arrangør for den 13. Korsang-festivalen innen
Odd Fellow sang og musikkforbund, 3. - 5. juni
i Skien. Det vil sikkert komme mer informasjon
om programmet, så vil jeg ønske lykke til med
arrangementet og håper det blir en god oppslut-
ning, og en vellykket festival weekend.

Til slutt vil jeg ønske alle brødre med familie en
Riktig God Sommer.

Med broderlig hilsen i
Vennskap Kjæ rlighet og sannhet

Leif Harald Hansen
Overmester

Kjære bror
Da går vi med storm-
skritt mot en ny som-
mer. Det betyr at vi er
ferdig med hele vårter-
minen når dette leses.
Takker dere alle for

fremmøte og deltagelsen så langt. Det logemø-
te som gjenstår, er 25 års veteranjuvel til Eks
OM Thor Olav Bjåland. Men vi må ikke glem-
me at det kommer en reketur og ekskusjon. Før
vi starter opp høstmøtene skal vi sammen med
loge 24 ha sommermøte. 

Vi kan se tilbake på en flott tur og møte i
København. Det var 49 stk. som reiste på besøk
til loge Eurika for å overvære en innvielse.
Turen nedover startet med foredrag på båten
med Eks Europeiske Stor Sire Harald Thoen. 

Det er en sak som kommer til å prege arbeidet i
logen i flere år fremover. Det er bestemt at vi
skal ha en landssak i ordenen. Denne landssa-
ken skal avsluttes samtidig som ordenen mar-
kerer sitt 200 års jubileum i 2019. Det er tenkt

Storrepresentanten

Forts. neste side
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Bror Ole Elnan er død
Bror Ole Elnan døde 1. april og
ble under stor deltagelse
begravet på Gjerpen kirke-
gård fredag 8. april. Logen
vår var godt representert
med rundt 15 brødre og
bror Kai Lauritzen og
bror Sigurd Backen stod
æresvakt under seremo-
nien i kapellet. En flott og
høytidelig markering.
Vi som har vært med i
logen en stund, minnes bror
Ole som en markant kar og
flink musiker. Han ble tatt opp i
logen 17.02.1972 og i mange år hadde
han ansvaret for musikken oppe i logesa-
len og ved brodermåltidene trakterte han

pianoet til stor glede for oss
andre. Vi mistet noe den

dagen bror Ole ikke lenger
kunne møte i logen av
helsemessige årsaker.
Bror Ole var genuint
opptatt av logen og fant
stor glede i å kunne
følge med i det som
skjedde til enhver tid bl.a

gjennom Fidelitas-nytt.
Vi vil minnes Bror Ole

Elnan som en respektert og
fin person som vitterlig satte

spor etter seg i loge 57. Han ble
nær 91 år gammel.

jme

at markeringen skal vise hva Odd Fellow står
for også i handling. Det er presentert tre kandi-
dater som vi kan velge mellom. Av de tre, er det
to saker som støtter barn og en som gjelder red-
ning til sjøs. Redningsselskapet er den ene hvor
vi allerede  har to båter. Om vi støtter de kom-
mer den nye båten til å hete Odd Fellow III.
SOS barnebyer er neste kandidat, deres sak er
støtte til barn som blir forlatt ved livets begyn-
nelse. Dette prosjektet er for barn i Kosovo
hvor en støtter eksisterende programmer og
starter nye. 

Den tredje er UNICEF med prosjektet ” Den
1ne” hvor en hjelper vanskelige barn. Barn som
har det vanskelig i livet gis her en støtte
gjennom en voksen som den ene som ser og
forstår. 

Jeg som storrepresentant, skal delta i avstem-
mingen på hvilket prosjekt ordenen skal støtte.

Jeg ønsker din tilbakemelding på hva du synes
er den beste saken å støtte. 

Målet for landssaken er at for hvert år skal hvert
medlem bidra med minst kr. 300. 

Gaveoverrekkelsen skal skje i april 2019 koor-
dinert med Odd Fellow Ordenen sitt 200 år
jubileumsmarkering. 

Vårt første møte i januar var viet etikk.
Resultatet fra møtet er bearbeidet videre, de
temaene som var aktuelle, arbeides det videre
med. På vårt første møte i høsttermin skal vi ha
det første foredraget om etikk. 

Jeg ønsker alle en riktig god sommer. 

Med broderlig hilsen i 
Vennskap Kjæ rlighet og sannhet 

Geir Hole Storrepr.



Den 18. februar ble vår bror Trond
Kristian Sveva tildelt Den Edle
Kjærlighets grad. Det var en fin forestil-
ling med fullsatt Logesal, av både
embedsmenn og skuespillere, og forhå-
pentligvis minnerikt for bror Trond. Som
vanlig var det et hyggelig ettermøte og
denne gangen Vilt Lasagne på menyen,
med noe godt drikke.
Gratulerer hjertelig med graden bror
Trond.

Jon Åge
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Bror Trond Martin Sveva med sin fadder
bror Morten Eriksen

Den Edle Kjærlighets grad til
Trond Kristian Sveva



SYNG MED OSS
Med Telemark Odd Fellow Kor. Som tid-
ligere år, ble det også i år (12. Februar)
arrangert sang og musikkkveld i
Sverresgate 9, i Porsgrunn.
Vi hadde besøk av et lite, men «stort»
kor/band av brødre fra Loge Torungen,
Arendal. De bærer det klingende navnet
«Østre Gab» med utspring fra en farled
med samme navn på kysten utenfor
Arendal.
De hadde mye festlig og klingende fin
sang og musikk å bidra med, noe vi i
Koret og våre gjester satte stor pris på.
Telemark Odd Fellow Kor sitt program
denne kvelden var med hensikt satt sam-
men av gamle gode sanger fra tidligere
«SYNG MED OSS», noe vi tror og håper
falt i smak hos våre gjester.
Det ble en fin kveld med mye sang og
musikk, karbonade-smørbrød og kaker
med kaffe i pausen,- og selvfølgelig en
liten utlodning med fine gevinster. 
Tusen takk til «Østre Gab» som beæret
oss med sitt sangens og musikkens bidrag

som var til stor glede for oss alle. Tusen
takk til gjester, søstre og brødre som satte
av denne kvelden for å ha det hyggelig
sammen med oss i Sverresgate 9,-, og
hjertelig velkommen tilbake til «Syng
med oss» i Februar 2017.

Jon Åge Sandmo
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I dag traff jeg en frisk 

hypokonder

Jeg kan aldri bygge opp selv-

tilliten hvis jeg hele livet

unngår risiko
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Stafetten!
Kjære Brødre i Loge 57 Fidelitas
Det kom meg for øret at stafett-
pinnen var overlevert meg, og
da må jeg jo som hør og bør
plukke den opp og si litt om
meg selv og hva jeg driver
med. Jeg ble jo for noen år
siden tatt opp i logen sam-
men med Bror Mikael Li.
En spennende dag med
mange inntrykk å fordøye.
Med tiden har man jo lært
litt mer om hva det vil si å
være medlem i logen og hva
de forskjellige grader betyr,
men det er fremdeles mye å lære
føler jeg. Så litt om meg selv også
da. Etter endt videregående skole bar det
over Atlanteren til USA for å gjennomfø-
re min trafikkflygerutdannelse. Ett meget
intenst år med iherdige studier gav meg 6
ulike flygersertifikater. Nå ble det dessver-
re slik at krigen mellom Irak og Kuwait
ødela mange flyselskaper i USA da terror-
frykten stod på som verst. Vanskeligheter
med å få gode jobber førte meg derfor til-
bake til Norge hvor jeg endte opp i forsva-
ret først som jegersoldat på grensen til
Sovjet. Deretter ble det ett år for FN i
Libanon og en periode for FN i det tidli-
gere Jugoslavia. Tjenestegjorde der i
Zagreb, Sarajevo og Beograd. Da jeg kom
tilbake til Norge ble det videre skolegang
før jeg endte opp i Borgestad Fabrikker
der jeg jobbet 8 år i eksportavdelingen. Da
den keramiske avdelingen i Borgestad ble
solgt til konkurrenten endte jeg opp i Jon
Å ge Sandmo & Sønner AS og murerfaget
noen år. På nåværende tidspunkt er jeg
engasjert i kanskje et av de mest spen-

nende prosjektene i Grenlands-
området gjennom min stilling

som daglig leder i Steuler
Solar Techno-logy AS. Vi

arbeider med utviklingen
av en ny smeltedigel for
solcelleindustrien. Et
helt nytt materiale som
vil gi mange produk-
sjonsmessige fordeler i
tillegg til at kvaliteten på
solcellene vil øke bety-

delig. Vi jobber i tett sam-
arbeid med Sintef og

NorSun gjennom et EU-
finansiert prosjekt for å nå våre

målsetninger som blant annet
innebærer byggingen av en fullskala
fabrikk på Herøya. Største delen av mar-
kedet vil være Asia og i hovedsak Kina. Vi
har derfor det siste trekvart året jobbet
med å etablere nødvendige nettverk i mar-
kedene. Meget spennende arbeide som
forhåpentlig vil kunne gi mange nye
arbeidsplasser til Grenlandsområdet. Jeg
er for tiden separert og far til 3 barn som
selvfølgelig krever sitt av oppfølging både
med hensyn til skole og fritidsaktiviteter.
Jeg prøver så godt det lar seg gjøre å flet-
te dette sammen med logearbeidet, men
det kan til tider være krevende merker jeg.
På fritiden har jeg gjennom mange år spilt
fotball, men etter hvert som man blir eldre
har aktivitetene mer dreid seg om sports-
fiske og sykling på sommerstid og alpin
skikjøring i vinterhalvåret. Det har blitt
mange turer på Hardangervidda og noen
turer både til Finnmark og Island for
fiske. Vinterstid blir det som regel en tur

Forts. side 20
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31. mars ble det arrangert sosi-
alaften i "Smia" i ordenshuset
vårt. Temaet for kvelden var
hjemmebrygging og øl som
hobby - et tema som burde ha
fått flere enn 25 medlemmer til
å møte. Det virker som det er
gjennomgående vanskelig å få
flere enn 25-30 brødre til å
møte på disse kveldene, og en
kan jo spørre seg om grunnen til
det. Det er vel ikke loddsalget
som skremmer? Bare suppa til
bror Erling burde være grunn
nok til å komme. Den er jo et
kapitel for seg, og denne gangen var den
også ekstra godt krydret, noe som gjorde
oss ekstra klare til smaksprøvene som etter-
hvert ble servert av kveldens foredragshol-
der Vegard Knutsen fra "Humle & Malt".

"Humle & Malt" holder til på Bjørnstad.
Det er en butikk for folk som er glad i øl og
som har ølbrygging som hobby. Her kan

man få kjøpt absolutt alt som trengs for å
brygge sitt eget øl. Forøvrig er butikken en

del av Grenland Bryggelag som arrangerer
kurs og foredrag i kjellerlokalene på butik-
ken.
Vegar Knutsen var en trivelig og kunn-
skapsrik foredragsholder med - selvfølgelig

- øl som sitt særområde. Med gode
historier rundt ølets opphav og
historie, tok han også for seg det å
brygge øl - fra det helt enkle med
en stor kjele på ovnen til mer
avansert, elektronisk styrt utstyr
hvor man har full kontroll på tem-
peratur og alkoholinnhold. Vegar
Knutsen refererte til "Renhets-
loven" som de fleste ølsorter bryg-
ges i henhold til den dag i dag -
nemlig den tyske renhetsloven fra
1516.
Grunnen til at den loven oppstod
var nemlig at vannet på den tiden
generelt ikke var bra, mens der-
imot øl brygget etter de rette prin-

sipper sikret folk mot sykdommer. I gamle
dager var det også sånn i Norge at den

SOSIALAFTEN

Her har vi to som syntes ø let var knakande godt

Bror Jarle Rø rvik overrekker Vegar Knutsen en flaske
vin for kunnskapsrikt foredrag.
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Hovedingredienser i øl
Vann stå r for over 90 prosent av innholdet i ø l. En god tommelfingerregel er hvis

vannet er bra å  drikke, er det nesten alltid greit for brygging av ditt eget ø l. Et unn-
tak er destillert vann, som ikke har mineralinnhold, noe gjæ r er avhengig av. De

andre hovedingrediensene i ø l leser du om under.

MALT
Malt er den viktigste bestanddel som

brukes for å lage øl. Den mest populære
maltet som brukes i hjemmebrygging er
Pale malt. Mengden av malt som brukes
i et brygg påvirker fylde, smak og alko-

holnivået av ølet.

HUMLE
Humle gir øl bitterhet, smak og aroma.

Humle hemmer også dannelsen av visse
bakterier som kan ødelegge øl. Det fin-
nes mange forskjellige typer humle som
gir forskjellig smak, aroma og intensitet

av bitterhet.

GJÆR
Gjær er ansvarlig for å skape alkohol og
karbondioksyd som finnes i øl. Det fin-
nes mange forskjellige typer gjær som
brukes for å gjøre øl; og forskjellige

typer gjær gir hjelp til å gi øl alle sine
forskjellige smaker.

enkelte bonden var pålagt å brygge en viss
mengde øl i året. Dersom ikke pålegget ble
fulgt, kunne bonden risikere å bli fratatt
gård og grunn. Dette viser noe av ølets
plass i menneskets historie.
Øl brygget iht renhetsloven er brygget
avmalt, humle, vann og gjær! Ingenting
annet! Og - ved å variere mengden av
humle og gjær, får man lys pils eller mørk
bayer og en mengde varianter. Se oversik-
ten nedenfor.
Vegar Knutsen serverete smaksprøver på 6
forskjellige øltyper - fra et lyst, ufiltert
(grumset) hveteøl fra Belgia som hadde en
fruktig smak, til et mørkt øl fra norske Æ gir

- Naglfare - som har en fremtredende nøtte-
smak. Det sistnevnte ble undertegnedes
favoritt - det ølet passer like godt til en real
biffmiddag som attåt en søt bringebær-shot
til dessert.
Konklusjon: Ølet er et mangfoldig produkt
som gir ølbryggeren mange muligheter til å
lage øl med sitt personlige preg.
Vegard Knutsen fikk overrakt - av alle ting
- ei flaske vin som takk for sitt engasjerende
foredrag - og ikke minst, nydelige smaks-
prøver.
Ca. 5000,- kom det inn på loddsalget iflg.
bror Tor Inge. Hurra for oss 25 fremmøtte.

jme
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Gratulerer

Br. Ingar Edvin Holte
Fyller 70 år 15.06. Vi
sender gratulasjon, og
ønsker deg lykke til
videre

Br. Magne Roger Holt
Fyller 70 år 30.08. Vi
sender gratulasjon, og
ønsker deg lykke til
videre

Br. Thor Gunnar
Sundbø
Fyller 70 år 30.08. Vi
sender gratulasjon, og
ønsker deg lykke til
videre

Eks OM Olav Tovslid
Fyller 90 år 24.09. Vi
sender gratulasjon, og
ønsker deg lykke til
videre

Br. Torbjørn Åsolfsen
Fyller 75 år 27.09. Vi
sender gratulasjon, og
ønsker deg lykke til
videre

DS Helge Einar
Djupvik
Fyller 70 år 30.06. Vi
sender gratulasjon, og
ønsker deg lykke til
videre

Br. Thor Martin
Gunstad
Fyller 70 år 02.07. Vi
sender gratulasjon, og
ønsker deg lykke til
videre

Br. Stephen Robert
Larsen
Fyller 75 år 13.08. Vi
sender gratulasjon, og
ønsker deg lykke til
videre

Br. Tom Svein Pedersen
Fyller 70 år 21.08. Vi
sender gratulasjon, og
ønsker deg lykke til
videre

25 års Veteranjuvel

Eks OM Thor Olav
Bjåland
Innviet 16. mai 1991.
Tildeles 19. mai 2016



Morten Lund ble innviet i
logen den 3. mars Det var
57 egne brødre som overvar
innvielsen, seremonien ble
gjennomført på en fin og
verdig måte. Br. UM Rolf
Magne Nyheim ønsket brø-
drene velkommen til bro-
dermåltidet, til et vakkert
dekket bord. Logens egen
kjøkemester, testet kveldens
akevitt, og avsluttet med
diktet:

Under bondens aker.

Under bondens aker,
snedig skjult i jordens
skjø d,
ligger trinn og fager,
en potet som dø d.
Bonden er en listig rev,
tar poteten opp med grev,
gjemmer den blant ost og kå l,
bondemannens skå l.

Dypt i bondens kjeller,
rå der gravens dysterhet,
inntil bonden selger hele sin potet.
I sekk av spunnet hamp,
spent bak bondens steile gamp,
stiler den mot hø ye må l,
bondemannens skå l.

Bent til lysholmgå rden ruller 
vå r potet på  hjul,
der blir den omskå ren,
destilleres hen og dø r,
men står  opp med ny kulør ,
som fugl Fø nix fra sitt bå l,
akevittens skå l.
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Innvielse av en ny bror Morten Lund

Den nye bror Morten Lund, OM Leif Harald Hansen og
Fadder Jan Erik Grennes

Den nye brors tale 
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Skå l for bondens aker,
skå l for hans poteter små ,
bondens viv er vakker,
skål for henne og.
Skål for bondens hest og høy ,
skå l for vogn og seletø y,
skå l for den som uten skam,
drikke lysholms dram.

Etter disse velvalgte ord ble mat og drik-
ke båret til bordet av logen eminente pri-
vatnemd. Maten smakte godt etter et
langt møte i logesalen, og praten gikk liv-
lig, så livlig at mitt høreapparat fant veien
til jakkelomma. I overmesters tale ble Br.
Morten Lund ønsket velkommen til loge
Fidelitas, med håp om at han ville finne
seg til rette og trives sammen med sine
nye brødre. Overmester Leif Harald
Hansen overrakte også br. Rolf Haugen
blomster fra logen etter hans 75-års dag
I sin tale takket br. Morten Lund for den
mektige seremoni han hadde vært med
på, og den fine velkomsten i Odd Fellow
ordenen og loge 57 Fidelitas. Han takket

også sin fadder br. Jan Erik Grennes som
hadde inspirert han til å søke opptagelse i
vår loge. 
Fadder br. Jan Erik Grennes var glad for
at br. Morten Lund hadde valgt å gå inn i
Odd Fellow ordenen og loge Fidelitas.
Her ville han helt sikkert få mange fine år
og finne mange venner.
Bløtkake og kaffe ble som sedvanlig ser-
vert etter brodermåltidet. Det ble hygge-
lig samvær en stund til, før brødrene fant
veien hjem. Igjen en hyggelig aften i loge
57 Fidelitas

Eks OM Rolf Haugen fylte 75 å r 
23. februar

Jammen godkjente kjø kemester akevitten
denne gangen og
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Vi er nå allerede godt inne i det nye året
og så langt har det da gått bra?  Men,
bortsett fra "Snåsamannen" er det ikke
mange gitt å kikke "framut" - og jeg er
blant dem som altså ikke kan, ja kikke
framut! Ønske seg ting - selvfølgelig, det
kan man. F.eks det å slippe laksemousse
med utpreget transmak til middag, Det er
et forhåpentligvis begripelig ønske som
burde være enkelt å oppfylle. Men, det er
nå de store linjene som teller da. Som
f.eks en real torskemiddag! Nå som
skreien har kommet og greier...! Det
synes jeg hadde vært et brodermåltid ver-
dig!  Men, det er andre store ting som
skjer også som til og med stiller en real
torskemiddag i skyggen, og det er økt
arbeidsledighet. Når ledigheten øker pga
av stupende oljepriser og når oljeindustri-
en sliter, ja da blir det enorme ringvirk-
ninger. Har det noe med Odd Fellow å
gjøre? Overhode ikke vil du kanskje si,
men, scenarioet om et fattigere Norge
som en sjeføkonom sa det (må jo tilleg-
ges oppmerskomhet når en sjefsøkonom
uttaler seg. Vi har da sett hva økonomer
har betydd for Norge!) - det kan ramme
hele samfunnet! Og, vi er da i høyeste
grad en del av samfunnet og vil derfor
ikke være upåvirkelige. Blir spennende å
følge utviklingen - spesielt her i Grenland
som vi ikke kan enes om noe som helst.
Bortsett fra bypakka da! Den er til og
med Koss enig i! Han og Five! Og nesten
ikke fler! Rart med demokrati gitt. Jeg
stemte Bypartiet i Skien jeg og fikk nes-
ten bakoversveis (jeg sa nesten for jeg har
ikke nok hår til å få bakoversveis!) da han
dere vet fra KrF foreslo at Høyre og AP
skulle slå seg sammen for å hindre at

Bypartiet fikk noe å si!!! Demokrati på
sitt beste! Også Koss igjen da som gjorde
et brakvalg for noen dager siden (i høst
da!) pga. lovet økt satsing på sykehjems-
plasser i Porsgrunn og nå - altså nesten
bare noen dager etterpå- varsler kutt i
antall plasser! Er ikke den karen lege da?
I såfall er det alså en feildiagnose ute og
går her. Vel, han fikk nå ihvertfall etter-
hvert stilt riktig diagnose når det gjaldt
den planlagte turen til Brü ssel. Det skal
han ha, så får vi i "Nordbygda" humre litt
i skjegget og tenke på at de planla å reise
22 støkker!!!! antagelig for å sikre at
noen skulle få med seg noe som kunne
være til nytte - for noen!  Jada! Kanskje
like greit at de sier nei til kommunesam-
menslåing!
Jaggu godt at det er mye igjen av 2016
for det er mye å ta tak i og mye kan skje.
Kanskje til og med et dieselforbud! Selv
om Jens oppfordret oss til å kjøpe diesel-
biler for noen år siden!
Lykke til med resten av året - og ikke for-
tvil - i slutten av august er julemarsipanen
tilbake i butikkhyllene!

jme

Hvordan går 2016 videre......?
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Dagen var kommet, da 48 reiseglade brø-
dre fra Loge 57 Fidelitas og 145
Høgenhei hadde gledet seg til. Det var
nedlagt en fantastisk jobb i reisekomiteé n
bestående av en 5-6 brødre forbere-
delsene hadde foregått det siste loge året.
Noen brødre ble i siste liten forhindret i å
delta på grunn av sykdom, men ellers var
stort sett alle klare for å svinge ut av
Landstadsgate i Skien som var siste stop-
pested før Drammen. Der Eks Europeisk
StorSire Harald Thoen skulle tas med
videre på turen til Paleet i Danmark.

Turen gikk fra Lasses i Bamble med brø-
drene fra Høgenhei, deretter til
Landstadsgt i Skien - over Siljan med

svingete vei og to kalde øl, så gikk turen
direkte til Oslo, med stopp i Drammen.

I Oslo på kaien kom flere til med noen fra
36 Sam Eyde på Rjukan, noen fra 16
Himingen på Notodden og noen fra 47
Grenmar i Porsgrunn. Alle var glade for å
komme seg på tur, og alle var spente på
hva turen ville gi. Vi fikk loset oss inn på
båten og kommet oss på våre lugarer før
Eks Europeisk StorSire Harald Thoen
skulle holde et foredrag i hvordan det
hadde vært å gå hans vei inn i Logen. Et
seminar som jeg tror alle satt stor pris på
og  Eks Europeisk StorSire Harald Thoen
holdt praten og svarene godt igang utover

Palé et - Logehuset i Kø benhavn

Felles Loge-tur til Danmark

Forts. side 16
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ettermiddagen og kvelden. Deretter var
det bufé  hvor vi kunne spise og kose oss
ut i de sene nattetimer. Dagen var kom-
met da vi seilte inn i København og den
store dagen var kommet for at vi skulle
på logebesøk til Eureka i Pá alet i
København - vi måtte bare innlosjere oss
på hotellet, gå gjennom København`s
gater innom et lunsj bord med sild og
snaps. Før vi ble hentet på hotellet igjen
ca kl 16:30 for å bli busset til Pá alet for
en times guidet tur. Alle var selvsagt
kledd i kjole og hvitt, da vi skulle over-
være en innvielse, som var stort selv for
den gjestende loge, som ikke hadde hatt
innvielse på tre år, så alle var nesten like
spente som oss.
Guiden var en gjennomgående og infor-
mativ guide som visste oss alle logesa-
lene, spisesalene og de mange "hemmeli-
ge" ganger og korridorer. Han kunne for-
telle oss at huset besto av i overkant 75
rom, med ca. 270 dører. Noen av dørene
var sågar bare en dør på en vegg, uten at
noen visste helt hvorfor. I tillegg kunne
guiden informere om at det spøkte
der..........
Huset bar preg av å være et særdeles pent
og velholdt logehus som det virkelig sto
respekt av med utskjæringer og svært
godt ivaretatt.

Etter den guidet turen, ble alle samlet for
en snaps i baren, noe som er helt normalt
i Danske loger og der gikk praten lett i
vei, med både svenske og danske brødre
som var kommet fra andre loger for å
være med på samme møte. Det var en
meget spent gjeng som ble visst inn i det
aller mektigste av en logesal, med noen
høyder under taket som var svært vanske-
lig å måle, samt både lengden, bredden

og ikke minst den fantastiske utsmyk-
kingen logesalen var preget av. Den intre-
dende bror som skulle ble innviet var ikke
det spor nervøs og gikk bare rundt å smil-
te bredt fra øre til øre - der det var både
gjestende brødre fra Danmark, Sverige
og Norge til stede, alt i alt var vi ca 110
brødre sammen i logesalen, uten at det på
noen måte så fullt ut. Opplevelsen var

fantastisk, og mange kommer til å ha
denne turen friskt i minne i lang tid frem-
over.
Dagen derpå, lørdag ble vi hentet igjen i
bussen for bli busset tilbake igjen til
kaien og retur Norge, en liten snaps i
baren på båturen hjem der vi seilte om
kapp med godværet. Vi ankom Oslo
09:45 søndag, for en fantastisk trygg
hjemfart til Grenland igjen søndag rundt
ca kl 13:00 - alle var svært takknemlig for
arrangement-komiteen og Magnus Reiser
som sto for en formidabel reise.

Tusen Takk for turen alle gode brødre, vi
tar vel turen igjen !!!

SIDE 16 FIDELITAS-NYTT

UM i Hø genhei Freddy Klemetsen over-
rekker Eks Europeisk StorSire Harald

Thoen for ett innholdsrikt foredrag
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Torsdag 21. april ble brødrene Per Erik
Marki og Marius  Sletmoe Dale forfremmet
til Den Høye Sannhets Grad. Det var igjen
en fullsatt logesal. Seremonien ble
gjennomført på en fin og minneverdig måte.
OM Leif Harald Hansen var  sykemeldt og

UM Rolf Magne Ny-
heim på reise i arbeids
medfør, så "gamlegut-
ta" måtte trå til. OM
stolen ble besørget av
Eks OM Gisle Nomme,
UM stolen av Eks OM
Kai Lauritzen og Eks
OM stolen av Eks OM
Rolf Haugen. 
Ved brodermåltidet, ble
det servert fylt svine-
kam, det smakte fortref-
felig, servert av dyktige
servitører fra vår loge.
Talenes tid var kommet
Fung. OM Gisle
Nomme, ønsket de nye

brødre av Den Høye Sannhets Grad lykke
til med graden, og  understreket at fra nå av
hadde de alle  logegradenes rettigheter, noe
som forplikter og medfører ansvar. Bla. del-
tagelse i de saker logen skal stemmer over,

Brø drene Marius S. Dale og Per Erik Marki holder sine taler

Brø drene Per Erik Marki og Marius S. Dale  flankerer Fungerende
OM Gisle Nomme

To brødre forfremmet til Den Høye Sannhets grad

Forts. neste side



og på den måte være med på å styre Loge
Fidelitas videre inn i fremtiden.
Br. Simon Hansen holdt tale til resipientene
i OM Leif Harald Hansens fravær.

Br. Per Erik Marki holdt en tale til ettertan-
ke. Vi sakser litt fra talen:
Langsomt, men sikkert gå r det opp for meg
at Odd Fellow Ordenen i hele sitt vesen er
innrettet på  å  på virke medlemmenes livsfø r-
sel og etiske refleksjonsnivå . 

Gjennom budord, sinnbilder og ritualer
formes vi langsomt, i det minste i vå rt tan-
kesett, slik at vi få r muligheter til å  sette
etikken ut i praktisk virkende handlinger. 

Uten at etikken blir praktisert, er den lite
verd. Da blir det mer fromme talemå ter som
mye etikk beskyldes for å  væ re. 

I mitt dagligliv og jobb som leder i helseve-
senet stå r jeg ofte i utfordrende situasjoner
der sannhet kan bety alt for et menneske
med alvorlig sykdom. I samtaler med pasi-
enter, på rø rende eller kollegaer er etikk,
formuleringer, riktige og gode holdninger
viktig.

Jeg tenker stadig mer på  at Odd Fellow er
med på  å  forme mitt tankesett og gir meg en
trygghet i det daglige livet.
Jeg sø ker sannheten og ser det som et privi-
legium og ikke en belastning.

Etikken må  gå  til hjertet og praktiseres av
hå nden, som det heter
Det nytter ikke å  snakke om sannhet som et
ideal uten å  praktisere det i det daglige liv.

Br. Marius Sletmoe Dale holdt deretter sin
tale. Noen ord fra den:
Som skiftarbeider, små barnspappa, og en
tidsklemme som sikkert mange kan kjenne

seg igjen i, lå  det en tungtveiende vurdering
bak hvorvidt jeg skulle sø ke om opptak i
ordenen. Ikke minst var jeg avhengig av at
jeg hadde min samboer Rikke med meg i
valget.

"Mø t så  ofte du kan", er noe jeg tilstreber,
etter å  ha prioritert familie og jobb i hver-
dagen. Jeg føl er selv jeg har funnet en god
balanse i forhold til dette. Bonusen er nå r
fruen spø r om hun skal stryke skjorta mi fø r
kveldens logemø te, og en kan forlate hver-
dagsstresset noen timer for ro, stillhet og
ettertanke.
Jeg læ rer noe hver gang, og jeg reiser alltid
hjem med en god fø lelse. Jeg forsø ker så
godt jeg kan å  etterleve de verdiene Odd
Fellow orden stå r for –  å  bli et bedre med-
menneske gjennom vennskap, kjæ rlighet og
sannhet.

Takk for felleskapet –  takk for en fin kveld 

Eks OM Knut Hvarnes fra Leir 5 Klippen
hilste de nye brødre av Den Høye Sannhets
Grad fra Leir nr. 5 Klippen, og forklarte at
om to år kan de bli kallet til Leieren. Han
håpet at de ville ta imot dette og bli med-
lemmer i leieren

Eks OM Bror Mortensen takket igjen for
maten. Det ble også denne gang  noe han
måtte ta "på sparket" selv om han forrige
gang sa muntert: . "Neste gang jeg blir spurt
om å takke for maten sånn på strak arm, vil
jeg gjerne ha 14 dagers varsel"  Den gang
ei, men Bror Mortensen kan dette med
"strak arm" eller  "på sparket"

Kaffe og bløtkake ble servert etter bordet.
Igjen en uforglemmelig kveld i Loge
Fidelitas!

GN
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UM fø rste oppleste dikt

Min blomstereng
Jeg ser her i kveld en blomstereng så  vakker og fin
Har du lyst til å  hø re om blomsterengen min?
Noen av blomstene er fargerike og stikker seg lett fram
mens andre er dusere og fulle av sjarm.
Enkelte er små  og litt pjuskete og stille til sins
en er rank som et siv, sikker på  sitt liv
men faller litt vekk hvis den få r seg en liten knekk.

Andre er små , som vi må  væ re forsiktige for ikke å  trå  på .
Noen kan ha torner som stikker til alle kanter
i min blomstereng finner vi alle slags varianter.
De må  behandles på  sin spesielle må te
For hver og en gjemmer på  sin lille gå te.

Et par kan væ re så rbare og skjø re
så  de prø ver vi å  gjø re - litt sterkere
gi troen på  seg selv slik at de kan mø te hverdag og kveld.
En annen stikker sin torne bort i andre
men se, den skal vi ikke klandre
den hadde sikkert sin grunn, men det ser vi ofte for sent
naboblomsten hadde heller ikke oppfø rt seg pent.
Blomstene må  pleies, stelles og koses med

Slik at de trives på  sitt lille sted.
Og felles for dem alle er at de trenger hverandre så  inderlig vel
For blir de stå ende der helt for seg selv
Mister de fellesskapets fargerike glø d og prakt
Og vi, vi må  gjø re alt i vå r makt
For å  gi blomstene alt hva de trenger
Slik at de få r spille på  alle sine strenger.
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Det å arrangere
sosialaften.
Noen kommentarer i forbindelse med
arrangementet 31.3.
Litt tilbake til det med fremmøte. Når vi
skal arrangere en sosialaften bør vi gjøre
nettopp det - lage en sosial-aften. Og -
kjære brødre, det gjør vi ikke ved å tvi-
holde på etiketten, altså tviholde på at det
må være logeantrekk! Det har - etter min
mening - blitt et nesten religiøst forhold
til det å måtte ha mørk dress også på
arrangementer som vi kaller sosialaften.
Hvis det virkelig er slik at terminfestede
arrangementer (bortsett fra utflukter,
sommermøte og reketur) ikke er tillatt av
Storlogen uten logeantrekk, ja da får vi
sannelig lage arrangementer uten å ter-
minfeste dem.
Til møtet 31.3 kunne jeg på strak arm ha
tatt med ihvertfall 3 venner som ville hatt
glede av å ha blitt med. Men - dette gis
det ikke adgang til. Hvorfor da kalle det
sosialaften?  Sosialt vil det være å ta med
venner i en uformell "setting" - og kan-
hende kunne vi til og med "risikert" å fått
nye medlemmer etter en slik kveld. Og -
med mulighet til å ta med venner, vil

loddsalget automatisk øke noe som selv-
følgelig også bidrar positivt.
Uformell "setting" betyr IKKE mørk
dress! Hvordan følte Vegard Knutsen seg
til mote  mon tro - i olabukse og T-skjor-
te på møtet 31.3?
Nok et hjertesukk kjære brødre - unngå å
sitte med hodet bøyd over mobilen for å
sende sms'er når en gjestende foredrags-
holder snakker. Er det så viktig å få sendt
en melding, så gå ut av lokalet. 

jme
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Gaver til bladet:
Bjørn Arnesen kr. 200,- 

Gaver til bladet kan også gis på 
gironr. 2650.02.11317

eller to til alpene for off-piste kjøring på
ski.
Jeg trives godt i logen og har fått mange
gode kamerater der. I logen kan man få et
avbrekk i de daglige rutiner og litt påfyll i
hverdagen. Det var min far Jon Age
Sandmo, som også er min fadder som fikk
meg med i logen. Så jeg var tidlig kjent
med litt av hva det innebar uten at jeg ble
fortalt noe jeg ikke skulle vite.

Jan Ditlev Sandmo

Jeg sender stafettpinnen videre til bror
Erik Hørsrud



18.4 reiste vi 12 brødre fra egen loge og
bror Bjørn Bremdal fra loge nr. 47
Grenmar til Arendal for å besøke vår
vennskapsloge Torungen. 
Vi ble mottatt på trappa av UM Per
Rosmo som ønsket oss velkommen og
som geleidet oss ned i kjellerstua hvor det
ventet kaffe og wienerbrød.
Man føler seg usedvanlig godt tatt i mot

av brødrene her, og som det også ble sagt
fra flere hold under middagen, så har vi

utviklet et særs godt forhold gjennom
mange år. Besøkene vi gjør hos hveran-
dre har blitt en tradisjon som er vel verdt
å ta vare på. Det hele startet for rundt 30
år siden kunne bror Odd Rasmussen fra

vår loge opplyse om i talen han holdt
under midddagen. Han var den eneste til-
stede som har opplevd det hele fra star-
ten. Det var forøvrig bror Rolf Amundsen
som tok initiativet til det hele og han skal
ha stor del av æren for at det ble knyttet

FIDELITAS-NYTT SIDE 21

Besøk til Loge 107 Torungen
i Arendal.

Forts. neste side

Eks OM Odd Rasmussen  var med fra
starten

Den berø mte torskemiddagen
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et så solid vennskapsbånd våre to loger i
mellom. Det er å håpe at de yngre brø-
drene i våre loger finner det verdifullt å
føre tradisjonen videre.
Det  er ikke til å stikke under en stol at
maten som vi får servert når vi kommer
til Torungen, nærmest er verdt besøket
alene. Lettsaltet torsk med sprøstekt
bacon, og øvrig tilbehør! Servert på
varme tallerkener av hyggelige
Rebekkasøstre. 5-stjerner!!
Praten gikk livlig rundt bordet og både
Fidelitas-sangen og Torungen-sangen ble
fremført til gitar-akkompagnement av
UM.
Torungen-sangen er forøvrig en fin og
fengende sang - se under.
Oppe i logesalen hilste DDS Helge
Djupvik fra vår loge og takket for fin vel-
komst på alles vegne.
Vi fikk også overvære en 2. grads sere-
moni hvor to av Torungens medlemmer
fikk Den Edle Kjærlighets Grad. Det var
en flott gjennomført seremoni hvor 
spesielt inspektøren i rollen som tjeneren,
fremsto glimrende i sin rolle.
2. graden er kanskje den fineste av alle
grader og det er alltid noe en griper fatt i,
nærmest som det er første gang en hører
det. Så også denne gang for mitt vedkom-

mende - "vennskap, det er for venner -
kjærlighet, det er for alle"  Til ettertanke!
Kvelden ble avsluttet i den hyggelige
kjellerstua og det var vanskelige å rive
seg løs for hjemreisen - så det ble sent før
vi var hjemme. Men - vel verdt!
Takk til Torungen for hyggelig kveld - og
vi Fidelitas-brødre må sannelig også
takke vår egen UM - bror Rolf Magne for
at han gadd å kjøre oss i minibussen.

jme
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Det lønner seg å kjøpe
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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!
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