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Så er vi godt i gang
med høsten, noe jeg
har markert på 1.
siden denne gang.

Det har skjedd mye i vår loge i det siste
– Dugnadsgjengen har stått på og gjort
en meget god jobb. Primus motor for
dette har vært Torill Stenersen. Ronald
Wighus har tatt over som leder av dug-
nadskomiteén.

Besøket til Petrus Beyer i Danmark ble
det dårligste oppmøte siden starten, bare
13 til sammen med samboere og koner.
Men det er viktig at vi holder på denne
tradisjonen, så får vi trå til skikkelig ved
neste anledning.
I et tidligere møte i vårterminen tok vi
opp og svarte på en del spørsmål vi fikk
på et skjema angående etikk og moral,
det ble gått igjennom av en komité. Så
på et møte 1/9 hadde Jarle Rørvik satt
seg godt inn i temaet og holdt et fint
gjennomført foredrag om evne oppe i
logesalen.
På Sosialaften 29/9 hadde Karl Erik
Skogø betrakninger om dagens ungdom
- meget underholdene.

AG

Dette blir mitt siste
innlegg som avtrop-
pende Overmester.
Torsdag 15. septem-
ber ble jeg tildelt
regalie som Eks OM   
Det var den 1. april
at min helse fikk en
brå vending som ble
årsaken til at jeg

måtte forlate mitt embete som Overmester. 
Dette var selvfølgelig leit, men helsen er 
det som styrer oss alle uansett hva man har 
lyst til o.s.v. Så dette ble dessverre ingen 
aprilsnarr for mitt vedkommende.
Det er noe fremgang heldigvis, men jeg har 
blitt fortalt at dette vil ta noe tid.
Jeg vil rette en stor takk til Eks OM Rolf 
Haugen som har sakt seg villig til å fungere 
resten av perioden som jeg ble valgt, og 
ønsker ham og Embetskollegiet lykke til 
videre.

Med broderlig hilsen
Leif Harald Hansen

Eks OM

Kjære Logebrødre!
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Kjære bror
Håper alle har hatt en
fin sommer med gode
opplevelser og min-
ner som kan varme
dere utover høsten.
Terminen har startet

med sommermøte som vi arrangerte sam-
men med loge 24 Gregorius Dagssønn.
Været var på vår side og nesten hundre
hadde tatt turen til Landstadsgt.
Underholdningen og maten var veldig bra.
Vårt første møte var arbeidsmøte og vi
brukte anledningen til å få fremført et fore-
drag om etikk. Jeg fikk gode tilbakemel-
dinger fra brødrene. Det er godt at brødrene
er opptatt av etikk og finner temaet interes-
sant. Planen er å ha et nytt foredrag om
etikk på neste arbeidsmøte.
Trist at Leif Harald Hansen ikke hadde
helse til å fortsette perioden ut som OM. 
Gratulerer til Rolf Haugen som er valgt og
installert til OM ut perioden. Han startet sitt
verv med å reise sammen med oss andre til
Danmark. Målet var å besøke vår venn-
skapsloge nr. 41 Petrus Beyer. Som alltid
hadde våre Danske venner laget er flott pro-
gram. Med en koselig samling i logehuset
på fredagskveld, med mye god mat laget av
egne brødre. Lørdag var det besøk på vind-
mølleparken og så videre til naturreservat
med en fin tur. Etterpå var det en presenta-
sjon av lokale snapsvarianter. Helt naturlig
var det da å prøve de ulike typene.
Landssaken er avgjort og det er
Redningsselskapet som er valgt. Ut fra
tilbakemeldinger fra brødrene var det den
saken flest mente vi skulle ha som landssak.
Så valget er i tråd med hva brødrene mente
var den beste saken.

Målet er  at hvert medlem skal bidra med
minst kr. 300 hvert år.  
Denne landssaken skal avsluttes samtidig
som ordenen markerer sitt 200 års jubileum
i 2019. Det er tenkt at markeringen skal vise
hva Odd Fellow står for også i handling.
Håper vi ses på møtene i høst.

Med broderlig hilsen i 
Vennskap Kjærlighet og sannhet 

Geir Hole Storrepr. 

Storrepresentanten

Alle er gode til noe
Noen har lett for å lære
er flink i teori.
Andre er bedre i praktiske fag,
der de har mer å gi.

Noen er flink til å strikke,
andre kan springe fort.
Noen kan løse sudoku,
andre kan jakte hjort.

Noen er flinke til å lytte,
andre har stor empati.
Noen sprer mye kjærlighet,
andre har humor å gi.

Alle er gode til noe,
ingen er gode til alt.
Et samfunn der alle var like
synes meg grått og kaldt.

Alle er gode til noe.
Så bra at ingen er lik.
At alle har ulike evner,
gjør menneskeheten rik.
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Et industrieventyr!

26.5 var vi 26 brødre på besøk hos bedrif-
ten EFD Induction - som den nå heter - på
Bøleveien. Det ble et usedvanlig artig og
interessant besøk. Bedriften er egentlig
litt anonym for menigmann siden det
meste som produseres går til eksport - og
det til land over absolutt hele verden. 

Vi ble tatt i mot av Knut Fosse Kersten

som er medlem av vår loge, og daglig
leder Tore Thorstensen ønsket oss
formelt velkommen etter at vi hadde
benket oss i et koselig lokale i et
gammelt hus som bedriften bruker til
kantine og til møtelokale. Utrolig
artig at slike hus tas vare på - og for
en beliggenhet! Med elva rett ved så
er det rett og slett fantastisk flott.
Bror Knut kan historien om EFD fra
den spede begynnelsen siden han har
vært med fra starten i 1981. ELVA
Induksjon het bedriften den gang og
det var en gjeng entusiaster fra firma-
et National Elektro i Porsgrunn som

tok initiativ til det hele og satset både
penger og trygge jobber på det som har
vist seg å bli - ja, et industrieventyr.
Fra 9 ansatte i 1981 er de nå rundt 130 i
dag i Skien, og rundt 1000 på verdensba-
sis. EFD er representert over hele verden
med kontorer i mange land. De har også
produksjonsenheter i andre land.

Brødrene har akkurat satt seg og venter på ledelsen av firmaet

Bror Knut Fosse Kersten fortalte om bedriften

Forts. neste side



Nøkkelen til denne formidable suksessen,
mener bror Knut, ligger i god økonimisk
styring, avsetting av 1/3 av midlene til
produktutviklling og ikke minst, 2/3 til 
markedsutvikling. Det hele tiden å ha
fokus på å vinne nye markeder og eta-
blere kunderelasjoner er en viktig suk-
sessfaktor.

Arendal Fossekompani sitter i dag med
rundt 70% av aksjene, mens de ansatte
har rundt 20% . De resterende er  spredd
på andre. Bror Knut skrøt av Arendal
Fossekompani som en god eier og det er
et selskap med milliardomsetning.  EDF i
Skien har et godt håp å nå 300  millioner
i inneværende år.

EFD leverer avanserte varmesystemer
basert på induksjonsteknologi. Virksom-
heten er konsentrert i tre aktivitetsområ-
der:
Induction Heating Machines, Induction
Power Systems og Spares and Service.
De viktigste kundene finnes innen bilin-
dustrien.

Under omvisningen i produk-
sjonslokalene fikk vi bl.a. se
små "rack" (skap) som var et
nyutviklet produkt som kan
levere hele 300 kW. Kunden
er en produsent av dashbord
til biler. Ved hjelp av induk-
sjonsvarmen kan plasten for-
mes og få en "ruglete" over-
flate som gir et designmessig
flott utseende. Fantastisk pro-
sess.

Et annet produkt er basert på
å yte høy frekvens - hele 300
MHz - altå 300.000 Hz. Til
sammenlikning - vi har 50 Hz

på nettet i husene våre!!
Det sier noe om dimensjonene. (For de
uinnvidde; Hz er måleenheten for Hertz
som betegner hvor mange svingningene
vekselstrømmen gjør på et sekund. 1 Hz
"rekker"en svigning på 1 sek, men 1MHz
trenger bare et mikrosekund på en sving-
ning).
Så fikk vi en flott demonstrasjon på bruk
av induksjonsvarme i praksis. Tore
Thorstensen tredde en spole som var
koplet via kabler til induksjonsapparatet
rundt et stålrør på ca. 80 mm i diameter
og slo på strømmen. På 4-5 sekunder!!!
var røret rødglødende!  Utrolig effekt.
Besøket ble avsluttet med smørbrød/kaffe
og mineralvann i det gamle, koselige
huset. 
Bror UM  - Magne Nyheim - overrakte
blomster til vertene og takket på vegne av
logen for hyggelig og interessant besøk,
samt nydelig mat!

jme
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Noen av brødrene i en liten prat foran det gamle
bygget som er fredet og blir brukt som spiserom



Det var godt besøk 65 egne og  23 gjester
som ville være med og feire veteranen.
Blant gjestene var også Eks Europeiske
Store Sir som var invitert. Stolene var
besatt av gamle stjerner som ikke hadde
glemt sine kunstner, det var eksellent
gjennomførelse. Veteranens gode venn
Tore Lund Andersen fremførte 2 sanger
til ettertanke.

Nede ved bordet styrte Eks DSS Roar
Sten Olsen som var UM oppe i salen.
Han fortalte også at det var 35 år siden
han var UM sist. Kjøkemesteren god-
kjente akevitten for kvelden og middagen
var i gang. Vi hadde egen organist for
kvelden Tore Lund Andersen.  Han hadde
ikke melodien på "Her du ånder så fritt"
Thor Olav ringte ned å sang den i tlf., det
var nok, så spilte han den problemfritt.
Roar Sten Olsen hadde en fin
innledning til

sangen "Her du ånder så fritt", den har
fått en ny betydning etter røykeloven!

OM Leif Harald Hansen gratulerte vete-
ranen med sin velfortjente 25 års veteran-
juvel. Thor Olav har hatt et åpent blikk
for utadvendt arbeid – 50 årsjubileet –
Kirkekonsert – Sommermøte. Dette har
han vært med på å få til sammen med
brødre i vår loge og Gregorius Dagssønn.
Han har også vært en stor bidragsyter til
gevinster for utlodding, noe som har
betydd mye for "Nevnd for utadvendt 
arbeid". Så fikk han overrakt en blom-
sterbukett som var gitt i Vennskap
Kjærlighet og Sannhet.

Bror Hans Olav Solberg er veteranens
gode venn og fadder, fortalte at de hadde
holdt sammen fra 12 års alderen, spilte
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Thor Olav Bjåland 25 års veteran

OM Leif Harald Hansen. Fadder Hans Olav Solberg, 25 års veteran Thor Olav
Bjåland og Storrep. Geir Hole

Forts. neste side
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fotball i Tollnes og nevnte også at Thor
Olav hadde vært en habil skihopper. Var
imponert over hans innsats i Fidelitas og
fortalte litt om det.

Bror Tore Lund Andersen holdt en gri-
pene tale, fortalte at de hadde vært venner
siden 1992. Thor Olav var stadig nedover
til sørlandet i forbindelse med jobben sin,
og da var han veldig ofte innom Loge 89
Skagerak, han var der så ofte at han
behøvde ikke skrive seg inn i vennskaps-
protokollen. Det var fryd, fest og glede
og bli kjent med deg. Takk for at du er
den du er.

Veteranen selv: Som han sa lærte vi å si
takk fra vi var små – og nå vil jeg takke
for 25 gode år i Loge 57 Fidelitas. Navn
han ville trekke frem som hadde betydd
mye for ham i logen var Eks DSS Roar
Sten Olsen og Jan Strøm.
Storrep. Thor Olav Bjåland er vel den
som har besøkt flest loger i dette land

(bortsett fra ledelsen i Oslo).  Hele 32
loger i Norge og 2 i Danmark. I forbin-
delse med hans jobb, reiser han mye i
Sør-Norge, og i stedet for å sitte på hotel-
let reiste han på logemøter der han var.

Trønderen Karl Erik Skogø takket for
maten og ba innledningsvis om unn-
skyldning for han trodde Eks Europeiske

Det var ikke noe å si på oppslutningen

Eks Europeiske Store Sir Harald Thoen var
invitert og satte en glans over det hele

Forts. neste side
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Stor Sire var trønder siden han hadde hatt
det høyeste embedet i logesammenheng,
men han er fra Drammen. Han skrøt også 
av seg selv da han var OM høyreassis-
tent, der gjorde han få feil.
Tar også med hvordan kveldens rett ban-
kekjøtt ble til: Det skjedde mye annet i

verden den 16 mai 1991, det viktigste
utfra det vi nå har spist, skjedde nok i
Zwasiland i Africa, i provinsen
Lumombo, like nord for Krugerparken i
Sør Afrika i en liten landsby ved navn
Nkato.
Kvinnene hadde akkurat tatt makten i
landsbyen og valgt sin første dronning,
en sensasjon på de kanter av verden Og
hvordan hadde de klart det?
Jo de var så dritt lei av at mannfolka som
kriget litt, jaktet litt men ellers tilbrakte
dagen med å drikke brennevin og banke
kjerring og unger! at de gikk til streik
mannfolka fikk ikke mat, ikke brennevin
og ikke sex i lang tid.

Til slutt vaklet de rundt i landsbyen,
utmagret, tørste og med en forferdelig
ballespreng og da aksepterte de dron-
ningen, og sluttet å banke kjerring og
unger !! da fikk de mat, ..ff..lere måltider
om dag, ikke br.vin  problem: Hva skulle
de bruke all fritida til ??
Dronningen sendte noen unge menn ut
for å skyte kudu, (stor antilope), mann-
folka satte seg  i små sirkler i landsbyen,
krigere slepte kudu’ene  inn i sirkelen
,alle fikk hver sin bambuskjepp, og banka
løs på dyret - slik oppsto retten banke-
kjøtt !!

AG

En fornøyd veteran

Et fornøyelig bord

Eks OM Roar Sten Olsen styrte bordet
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Stafetten!
Da var det min tur til å overta stafett
pinnen. Jeg synes dette er en fin
måte å kunne presentere meg
litt, for mine brødre i Loge 57
Fidelitas.

Jeg har vært medlem i
noen år nå og begynner å
få litt innsikt i hva loge-
arbeidet dreier seg om,
men en ting jeg har lært er
at man aldri blir utlært. Jeg
føler jeg har blitt svært godt
mottatt i logen og ser frem til
hvert møte. Lenge før jeg ble
medlem i logen, var jeg nysgjer-
rig på hva loge arbeidet var. For meg
virket, det lille jeg hadde hørt svært så
spennende. Logen og seremoniene gir
meg ro og tid til refleksjon og egen utvik-
ling med gode brødre på en flott måte,
som jeg ikke finner noe annet sted.

Av yrkeserfaring begynte jeg å arbeide i
ung alder. Min første jobb hadde jeg på
NEBB, jeg var en kort tur innom Nortex
AS som operatør og skiftarbeider på plast-
rør og et lite opphold på bedriften
TeleVent AS som blikkenslager. Men det
var NEBB, EB og ABB som ble ”min”
bedrift.
Jeg ble tidlig tillitsvalgt i ABB og interes-
sen for faglig/industri politisk arbeid ble
skapt her, det var en sterk kultur i bedrif-
ten for dette. Jeg fikk verv på fler nivåer i
og utenfor bedriften. Jeg ble valgt til leder
i Skien Jern & Metallarbeider forening i
1995, siden 1997 har jeg hatt tillitsverv på
heltid. Ansatt i organisasjonen ble jeg i
2003, Fellesforbundet Avd. 39, Industri &

Service Telemark, der jeg er Daglig
leder/Forretningsfører. Min

jobb består hovedsaklig av
forhandlinger og juridisk

rådgivning til medlemmer
som arbeider i industrien
i Grenland. Det var
igjennom jobb og for-
eningsarbeide jeg ble
kjent med min gode fad-
der Geir Hole, som da
som nå arbeider i El & IT

forbundet.

Av utdanning har det blitt
mye vedtekter, lov og avtaler

for mitt vedkommende, samt orga-
nisasjonslære både pedagogikk, ledelse og
organisasjon ved Høgskolen i Oslo, samt
spesialfag arbeidsrett på Universitet i
Oslo. Jeg er også nyoppnevnt meddommer
til arbeidsrett saker i ting- og lagmannsret-
ten.

Privat er jeg samboer med Airi, vi har
mine og dine barn + en labrador. Hun har
ei datter, jeg har 2 gutter og 2 jenter. Så
kan vel si vi er en moderne norsk familie.
I tillegg ble jeg farfar til ei lita flott jente i
våres, noe som er veldig stas.

Mine interesser er selvfølgelig preget av
faglig/politiske saker, i mange år var nok
jobben også min hobby. Jeg er også svært
glad i musikk, rock og spesielt tung rock.
En interesse jeg har hatt siden jeg var gut-
tunge og reiser på konserter og festivaler
så fort det byr seg en mulighet. Jeg har
rukket å se alle mine ”helter” flere ganger.

Forts. neste side



SIDE 10 FIDELITAS-NYTT

Gratulerer

Br. Sigmund Ødegaard
Fyller 90 år 9.12. Vi
sender gratulasjon, og
ønsker deg lykke til
videre

40 års Veteranjuvel

Bror Arne Rugstad
Innviet 2. desember 1991.
Tildeles 5.1 2017

Gaver til bladet:
Ingen denne gang

Gaver til bladet kan også gis på 
gironr. 2650.02.11317

En annen interesse er å gå i skog og mark,
det er også noe jeg gjør, så fort muligheten
byr seg og noe jeg setter stor pris på. Jeg
er vokst opp med hytte på Gautefall, så det
å gå turer er en familie ”svakhet”. Skog og
fjell gir en ro i kropp og sjel noe jeg føler
er svært viktig. De siste årene har jeg blitt
bitt av topptur basillen, noe jeg føler gir
meg mye.

Med dette sender jeg stafett pinnen
videre til Bror Bjørn Wickmann.

Politikk er å få folk tilå slut-

te og blande seg inn i ting de

har noe med
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Kokken bror Erling Vik må berømmes for et fantastisk bord med godt utvalg

Noen fikk dansefot
EksOM Gisle Nomme fylte år på dagen
og å fikk æren av å trekke de heldige 
vinnerne

Fish & Chips underholdt

Sommerfesten
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Torsdag 15. september, ble en begiven-
hetsrik kveld i vår loge. Over 50 brødre
hadde funnet veien til Landstadsgate
denne høstkvelden, selv om vær og tem-
peratur minnet mer om høysommer. På
kveldens program sto valg og installasjon
av ny overmester i vår loge, for deretter å
forfremme br. Svein Arne Lindgren til
den Edle Kjærlighets Grad. Fungerende
OM Rolf Magne Nyheim gjennomførte
valget av ny OM. DSS Helge Djupvik, 
med fungerende Stor Marshall Tormod
Knudsen, bekledde den avtroppende OM
Leif Harald Hansen med Eks OM
regalie og takket han for den innsats han 
hadde gjort for logen, og ønsket han
lykke til og håpet at han snart måtte bli 
frisk igjen.

DSS Helge Djupvik installerte deretter
den nyvalgte Overmester Rolf Haugen i
sitt embete for resten av embetsperioden. 
Vår nye OM Rolf Haugen sa følgende til
avtroppende OM Leif Harald Hansen:

"Verdige Eks OM Leif Harald Hansen.
Jeg takker Dem for Deres innsats for
vår loge. De har vært en engasjert og
ivrig OM med et stort hjerte for loge-
arbeidet.
Det er beklagelig at Deres helsetilstand
ikke tillater et videre arbeid som OM.
Men vi håper alle at De vil bli bedre og
igjen få styrke til å arbeide for logens
beste"

Stor Marshall Tormod Knudsen, Avtroppende OM Leif Harald Hansen, Ny OM Rolf
Haugen og DSS Helge Djupvik,

Innstallasjon og 2. grad

Forts. neste side



Om sin egen inntreden som OM uttalte
Rolf Haugen følgende;

"Jeg fungerte som OM for denne losge 
i perioden 1991 til 1992. Det er 24 år
siden. Da var jeg en relativt ung mann
på 51 år - nå er jeg en relativt gammel
mann på 75 år. Så dette kan bli spen-
nende både for dere og meg! Men jeg
sier som Samfunnets eldste; erfaring
har jeg vunnet, og det er vel i kraft av
den at jeg håper på å bidra til at logen
fortsatt ledes på en god måte. Vi har en
eksemplarisk loge med et godt sosialt
miljø - en loge i vekst, og ikke minst
med dype og fine fremføringer av våre
gradritualer. Det er mitt mål at dette
fortsetter"

Nyinstallert OM Rolf Haugen forfrem-
met br. Svein Arne Lindgren til Den Edle
Kjærlighets grad som sin første oppgave
som OM etter 24 år.
Det ble en fin seanse i logesalen denne
kvelden, til glede for alle tilstede, selv om
luft teperatueren i salen var rimlig høy.

Ved brodermåltidet uttalte OM bl.a føl-
gende om Den Edle Kjærlighetsgrad til
vår nye bror av denne grad Svein Arne
Lindgren;

"En vismann sa engang; Man kan ikke
leve bare av luft og kjærlighet,
men man kan sannelig ikke leve uten"

Når vi snakker om kjærligheten i våre
ritualer, er det nestekjærligheten vi
tenker på.
Nestekjærlighet er å gi et hvert men-
neske oppmerksomhet og forståelse for
hva de er, på godt og vondt. Uten hen-

syn til kjønn, religion eller politisk stå-
sted. Uten hensyn til fordommer, gren-
ser, samfunnsklasser eller land. Vi skal
til og med tilgi den som har såret eller
skadet deg eller dine nærmeste. Vi skal
vende det annet kinn til - som Gandhi
eller Nelson Mandela.

Det er sannelig ikke noen enkel oppga-
ve. Å vise et ydmykt og kjærlig sinn
overfor alle mennesker, ofre noe for
dem, vise dem barmhjertighet.

OM Rolf Haugen refererte deretter fra en
undersøkelse blant folk om hvordan de
ønsket å bli husket etter sin død; 58%
ønsket å bli husket for sine verdier, og for
omtanke for andre mennesker - bare 3%
svarte at det var viktig å bli husket for
utseende, 7% svarte karriere og 18%
svarte kunnskaper. Så valget er vårt, - hva
vil du bli husket for?
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OM Rolf Haugen sier noen velvalgte ord
til 2. grads bror Svein Arne Lindgren

Forts. neste side
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Kjærligheten dør aldri en naturlig død
sier en filosof. Den dør av mangel på
næring. 
Derfor br. Svein Arne - sett deg et mål
om å glede et annet menneske. Forsøk
å leve slik at noen i dagene og årene
som kommer er glad for at nettopp du
er her på denne jorda.

DSS Helge Djupvik ble overrakt en for-
sinket hilsen fra logen etter som han i
sommer hadde fylt 70 år, og var bortreist
på dagen. 70 år hadde også Br. Ingar
Holte passert, han fikk vår fine vase fra
logen.
Kaffe ble servert etter bordet, og praten
gikk livlig, til det ble tid for å si "på
gjen-syn".                               GN

DSS Helge Djupvik og Bror Ingar Holte mottar hver sin fine gave fra logen på sine 70-årsdager

Det er sikkert noen av brødrene
som kunne luftet noe under

denne vignetten

T
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T

Sannheter:

Det er lettere og bøye
kroppen enn viljen.

En kan være sint om en
ikke har sko, - helt til
en møter en som ikke
har ben.

Der folk er enig kom-
mer lykken av seg selv.



FIDELITAS-NYTT SIDE 15

Det er godt å være
norsk logebror

(søster og ledsager) i
Thisted

Tiden går fort, det er allerede et år siden vi 
hadde besøk av våre logebrødre med følge 
fra Loge 41 Petrus Beyer. Tanken slo meg, 
da vi ble ønsket velkommen til logehuset i 
Thisted.
Det var dessverre  ikke så mange som ble
med til Thisted i år. Det kan de angre på, 
for det ble en fin opplevelse for oss som 
var med. Etter hyggelig velkomst med 
kaffe og kaker i Logehuset, var det noen 
timer på egenhånd før vi møttes til 
uformell aften i Logehuset. Et stort koldt-
bord møtte oss i festsalen. Det smakte 
fortreffelig, og med levende musikk av 
br. UM Hans Nystrup Ravn på gitar 
sammen med br. Jørgen Skovbo på 
tangenter, ble det en fantastisk aften. 
Lørdag ble vi tatt med på ekskursjon til 
det store testsenteret for vindmøller i

Østerlid utenfor Thisted. Fantastisk skue
med vindmøller som er bortimot 300
meter høye. Turen gikk deretter til Thy
nasjonalpark, Danmarks første nasjonal-
park. En vandring på klittene førte til en
høyde med fantastisk utsikt mot havet,

Forts. neste side

Besøk i Vindmølleparken

Festbordet
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over det flate  landskapet, naturopple-
velser uten å forstyrre fugle- og dyreliv. Vi
hadde med guid som fortalte om
Danmarks første nasjonalpark, landska-
pet, dyrelivet og hvordan det ble plantet
skog langt inn i landet. Etter rundturen i
nasjonalparken, var vi tilbake på rasteplas-
sen. Br. Kim Poulsen orienterte om "Niels
& Sinnes Univers" en samling produkter
fra småprodusenter i området, det var
blant annet  honning, marmelader, øl, og
snaps Vi fikk alle smake på de forskjellige
snapsene, til stor glede. Alle norske gjes-
ter var passasjerer i våre danske brødres

biler.
Etter mange timer ute i den danske natur, 
var det tid til å gjøre seg klar til kveldens 
festloge. 
Kl.18.00 var vi alle samlet til en fin fest-
loge i den ærverdige logesal i Thisted. 
Etter festlogen ble vi ønsket velkommen 
til et vakkert dekket festbord. Menyen 
som kokken Dorris Kristensen hadde 
tryllet fram var:

Forrett
Dampet laks m/ spinatkrem med brød 

anrettet på sprø salat.

Hovedrett
Gammedags grytestekt oksestek  med 

fløtesaus, grove poteter, bønner,
glasert løk og grønn salat

Dessert
Daim is terte med frisk frukt

Vår nyinstallerte overmester Rolf Haugen 
holdt en inspirerende tale  ved bordet: 
OM, mine brødre og ledsagere.
Den norske presten Jens Zetlitz, som stu-
derte i København, skrev i 1789 (9 og firs) 
en diktsamling som han kalte «Gledens 
sanger». Og siden det heter sange, skal jeg 
prøve å synge det første vers, alene.
«Hvor saare lille skal der til for lykkelig at 
væreet
muntert sind en piges smil-en væn som 
gjør deg ære.
En hytte som deg skjule kan- sundt brød 
og kildens klare vand
så megen visdom at du vil og bruge denne 
lære.»

Nu er det ikke slik at vi kun har brød og 
vand her ved bordet i kveld. Tvert imot vil 
jeg si.
Men diktet peker på en enkel, men tref-

Olav forteller om sine besøk opp igjen-
nom tiden

Vår OM Rolf Haugen holder tale - ser ut
som det er fornøyelig Forts. neste side



fende livsvisdom. Lykken er ikke bestan-
dig gods og gull.
Samvær med venner som vi respekterer og
har tillit til, og som vi deler felles verdier
med betyr så uendelig mye mer. Venner
som gjør oss ære.
Som Odd Fellows er vi med i en interna-
sjonal sammenslutning- ja faktisk ver-
densomspennende..
Men, det er ikke til å stikke under en stol
at vi føler oss nært knyttet til våre danske
brødre og søstre. I historisk perspektiv er
det lange og sterke bånd mellom Danmark
og Norge. Vi har hatt en union i 434 år,
frem til 1814. Noen historikere kaller den

for 400 års natten! Det er ikke sant.
Unionen var ikke noe åndelig mørke.
Gjennom vår union er det satt varige spor
i Norge. Det ble skapt en felles kultur.
Grunnlaget ble lagt for det bokmål som vi
bruker i dag i Norge.
Og vi har delt felles skjebne gjennom krig
og okkupasjon- noe som har styrket bån-
dene mellom
oss. Slik sett er vi ikke bare logebrødre- vi
er et BRODERFOLK.
Når vår loge i 1962 (to og tress) ønsket å
finne en broderlosje i utlandet, var derfor
Danmark ett naturlig valg, også fordi -

Thisted og Skien er vennskapsbyer. I år er
det altså 54 år siden siden 16 brødre og 15
damer stevnet over Skagerrak og fikk en
strålende mottakelse av dere. Og slik har
våre loger, tradisjonen tro, fortsatt med
gjensidige besøk.
Tillat meg br. OM å være litt uhøytidelig.
Selv om vi har en felles arv som jeg nevn-
te, er det likevel noen forskjeller på Dansk
og Norsk væremåte.
Det er ikke bare brød og vand som gjør
dere lykkelige. Dere har TTS; Tuborg.
Tivoli og Spekepølse. Og dere tok 15
medaljer i OL. 2 guld, seks sølv og syv
bronse. Deres beste resultat siden 1948.
Gratulerer så meget. Jeg skal ikke nevne
hvor mange medaljer Norge oppnådde.
Men med et så flott resultat som Danmark
fikk, kan vi til og med glemme at deres
forrige fotball trener kalte vårt landslag
for «fjeldaper»; ikke minst nu som dere
har fått en norsk ape som trener.
Vi nordmenn er nok litt mere puritanske
og tungsindige av natur. Asketiske. Dere
ser mot Europa. Dere har et avslappet for-
hold til autoriteter. Dere sier hva dere
mener. Med en god porsjon sarkasme,
men også med avvæpnende humor.
Kanskje kan forskjellene mellom våre
land uttrykkes på denne måte; (sitert fra en
norsk ambassadør)
«I Sverige er alt som ikke er tillatt, for-
budt.
I Norge er alt som ikke er forbudt, tillatt.
I Danmark er alt som er forbudt-tillatt!»
Kjære brr og ledsagere; Det er som alltid
en stor tilfredsstillelse og glede å være
gjester hos dere.
Programmet og gjestfriheten har vært
utmerket. Vi har fått bekreftet og styrket
vårt vennskap.
Og ikke vet jeg det sikkert, men jeg føler
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Kai  underholder 

Forts. neste side
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at forskjellene mellom oss er mindre nu
enn da vi kom hit i går. La oss utbringe en
skål for våre 2 loger og for mange gjensi-
dige besøk i årene som kommer
Overmester  Poul Nielsen tok for seg ordet
livskunst i sin tale ved festbordet. Her føl-
ger et utdrag av talen:

Ordet Livskunst vækker hos mange en
mærkelig dirrende følelse.
Nogle af os vil så gerne tro, at vi selv er
livskunstnere, og det mærker os: Vi bliver
kunstige i vor væremåde og vor livsstil.
Andre higer efter begrebet og tror, at livs-
kunst er uopnåeligt, idet livskunst for dem
kun er de færreste beskåret at realisere, og
så er det, når det kommer til stykket, ret så
enkelt. Livskunst er nemlig ikke andet,
end at være tilfreds med det vi har, -i ste-
det for hele tiden at begære det vi ikke har.
Et gammelt ordsprog siger: Lykken og
dens regnbue ser vi ikke over vort eget
hus, men altid over naboens.

Livskunst er det modsatte af misundelse,
ligesom livskunst er en tænkemåde, hvor
det livsnære ikke er et tåget begreb, som
andre mennesker måske kan bruge; men
en livsform der er vor. Glæde og lykke er
ikke et spørgsmål om held eller uheld,
men om livskunst.

Livskunst er at være tilfreds med livet, og
kunne glæde sig over de ting vi mennesker
ikke ejer alene, og som vi kan dele med
andre mennesker: For eksempel en solop-
gang, en naturoplevelse som den vi i dag
har haft med vore norske venner, eller
børns leg. Men livskunst er også at kunne
ofre sig for en god sag, for noget smukt i
en tankegang og livsholdning, sådan som
vi Odd Fellows bør opleve det i vort loge-
liv.
Livskunst kan vi alle tilegne os, hvis vi

vil. Vi skal blot respektere livet og glæde
os over det og oprigtig kunne glæde andre.
Vigtigst af alt er ånd og tanke. Og uden
ånd i V.K.&S. er der ingen fremtid for
mennesket.

Med ønsket om en fortsat lun efterår.
Br UM! Vil du lade udbringe et trefoldigt
leve for venskabet mellem vore to loger,
efterfulgt af et skål.

Bror EksOM Olav Tovslid  fortalte om sin
og Elses glede ved å ha vært tilstede på
nesten 45 av logebesøkene til  Thisted og
Loge 41 Peterus Beyer, besøk som har gitt
dem mange danske venner og gode 
opplevelser. Olav og Elses håp er at 
denne tradisjon aldri måtte dø ut.

Det samme hadde EksOM Eigil Amby
sagt kvelden før. Båndene mellom våre to
loger må holdes godt knyttet så også frem-
tidige logebrødre vil få oppleve dette fine
broderskap mellom logene Petrus Beyer
og  Fidelitas.

Bror Jørgen Skovbo på tangenter sammen
med br. UM Hans Nystrup Ravn på gitar
satt dansefoten i sving. Mange kalorier ble
danset bort i løpet av kvelden. I dette
godeselskap gikk kvelden fort, det ble ser-
vert nattmat, før vi tok farvel og fant veien
til hotellet og en god natt søvn.

Etter frokost var det tid for å ta farvel med
våre danske venner for denne gang. Et
varmt håndtrykk, en god klem, på gjen-
syn.

I september 2018 skal vi igjen samles, da
kommer brødre og ledsagere fra Loge 41
Petrus Beyer til Skien og vår loge. Det
gleder vi oss til.  

GN
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Klipp fra TA

SKIEN: Overlege Heidi Øyen Flemmen
ved Sykehuset Telemark (ST) i Skien for-
sker på multippelsklerose (MS). Denne
uka fikk hun kjærkommen finansie-
ringsstøtte fra Odd Fellows forsknings-
fond. 

Styret i Odd Fellows forskningsfond for
multippel sklerose-sykdommen har gitt
henne og Sykehuset Telemark (ST) 80 000
kroner. – Dette er et verdifullt bidrag inn i
forskningsfinansieringa. Kampen om mid-
leneer stor – så hjertelig tusen takk, sa over-
lege og forsker Heidi Øyen Flemmen, da
hun fikk overrakt sjekken hos Odd Fellows
losje i Skien av Britt Lund. – Vi er veldig
stolte over at det er en fra Telemark og fra
Sykehuset Telemark som får dette. I år ble
det totalt utdelt 735 000 kroner i stipend.
Totalt 23 søkte og 12 fikk stipend. Til MS-
fondet var det fem søkere, hvor av tre fikk
stipend,
sa Lund under overrekkelsen av pengestøt-
ten. ser på yrke og inntekt Heidi Øyen
Flemmen jobber på avdeling for nevrologi
og rehabilitering ved ST i Skien. Her er de
i ferd med å starte opp et forskningsprosjekt
på MS, hvor Øyen Flemmen har knyttet seg
til MS-forskningsgruppa ved Oslo universi-
tetssykehus og Universitetet i Oslo. –
Prosjektet går dels på det genetiske og dels
årsakene til sykdommen, og det er det siste
jeg skal være med på. De vil lage en data-

base hvor alle deltakerne anonymiseres.– I
Norge har vi muligheten til å behandle alle
likt. Det jeg lurer på er om vi gjør det. Vi vil
se på utdanning, yrke, inntekt og på forel-
drenes yrke og utdanning. Dette blir en
liten, liten brikke i et håp om å finne årsa-
ken til MS, sier Øyen Flemmen, som legger
til at det har skjedd mye de siste 20 åra.  –
Nå har vi 11 medikamenter som har revolu-
sjonert behandlinga av MS, sier hun. De
350 MS-pasientene i Telemark vil bli invi-
tert til å være med i forskningsprosjektet.
Øyen Flemmens sjef, avdelingsleder Gro
Aasland, var også med på utdelinga. – Vi er
veldig stolte over dette og over at vi får
muligheten til å drive på med forskning. Vi
har faktisk en nevrolog også som forsker på
slagbehandling, sier Aasland.Odd Fellow-
ordenen i Norge har rundt 24 000 medlem-
mer, og i Telemark er de rundt 1200 totalt
(med kvinner og menn). Alle losjer driver
sosialt arbeid, og blant annet har de tidli-
gere samlet inn betydelige beløp, blant
annet til redningsskøytene Odd Fellow 1 og
2. I den siste landsomfattende innsamlings-
aksjonen har de fått inn hele 25 millioner
kroner til en SOS-barneby i Ngabu i
Malawi, og denne åpnes offisielt i august i
år. Fikk sTøTTe: Overlege Heidi Øyen
Flemmen ved Sykehuset Telemark fikk 80
000 kroner i forskningsstøtte til MS-forsk-
ning Forsker på msgåten - fikk støtte

Fikk støtte: Overlege Heidi Øyen Flemmen 
ved Sykehuset Telemark fikk 80 000 kroner i 

forskningsstøtte til MS-forskning

Forsker på
MS-gåten -
fikk støtte
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Overlege og forsker Heidi Øyen Flemmen ved Sykhuset Telemark får overrakt sjekk på 80 000
kroner  på vegen av Odd Fellows forskningsfond av DSS Britt Lund og DSS Helge Djupvik

Bror Kim Poulsen orienterte om produktene

Fra Danmarksturen



Torsdag 29. September den 5 torsdag i
september var det, klart for sosialaften 
i logen.
Den herlige duften av "Erling Viks 
spesiasuppe" møtte oss i inngangen. 
Nemnd for utadvendt arbeid hadde gjort 
alt klart til møte i ”SMIA”, i 
kjelleren.  ”Hvor mange kommer i 
kveld tro?”, var spørsmålet som hang i 
luften den siste halvtime før kl. 19.00.
Dessverre var det kun 27 brødre som 
fant til veien til ”SMIA” denne kvelden. 
For oss 27 ble det en hyggelig kveld 
med gode samtaler, deilig mat, og 
ikke minst et humoristisk og faglig 
fint kåseri av br. Karl Erik Skogø, om 
sin ungdom, og livet som, og med 
ungdom gjennom fritid og arbeid, fram
til i dag.
Lotteriet, for inntekt  til vårt sosiale
arbeid innbrakte over 6000,- kroner.
”Dette er fantastisk” sier medlemmene i
Nemnd for utadvendt arbeid, etter 
trekningen var ferdig. Nemnden takker 
samtidig brødrene for frammøte 

og for alle premiene som ble innlevert.
Det ble igjen en hyggelig kveld i
Landstadsgt.41.
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Sosialaften

Karl Erik Skogø betrakninger om dagens ungdom - meget underholdene.

Roar Steen Olsen tok for seg av premiebordet

Erling spesial smakte som alltid
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LIVET

Livet er et puslespill,
Det er veldig lett å gå seg vill.
Man leter rundt og finner biter

De som ikke passer gjør sjelen sikker mens man sliter.

Skal man finne alle, tro,
Før kropp og sjel vil gå til ro?
Mennesker vil alle biter vinne,
Den som leter den skal finne.

Det er nå som jeg skal si deg no,
Livet mitt var håp og tro,
Jeg viste at du var et sted,

Og søkte, lette mens jeg led.

Jeg vant deg og jeg skjønte det,
Selv om du var kamuflert.

Jeg plukket deg frem og følte fred,
Nå trenger jeg ikke å lete mer.

Dine kanter er de rette,
Sammen med mine vil de smette,

Jeg vil ha deg om du vil,
For du er biten som mangler i mitt liv sitt puslespill.

AO



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!



Skien Modellverksted
Inneh.: Kai Lauritzen

ALT I SKIPSMODELLER

Telefon 35 97 40 41 - Kjønnøya

Alt av logeklær får du hos
Telefon 35 52 25 09
www.rosenvold.no

Rødmyrlia 6, 3740 Skien
Tlf. 35 50 39 20 - E-mail: post@bottger.no

Maling    Tapet    Parkett    Laminat    Tepper    Belegg
Langmyrveien 30, Vallermyrene, 3917 Porsgrunn - Tlf. 35 55 81 95

www.grenlandmaling.no

VVS-SENTERET
SKIEN
Kverndalsgt. 6
Tlf. 35 90 57 90

Mobilvakt: 909 50 035

GRENLAND MALING & INTERIØR AS




