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Det lyser i stille grender

av tindrande ljos ikveld,

og tusunde barnehender

mot himmelen ljosi held.
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Begynner med noen
sannhetsord fra
Mahatma Gan-dhi
1869-1948 som jeg

synes er veldig aktuell i dag: Gandhi
hadde dyp respekt for de ulike religio-
nene og deres særegenheter, han var
ikke misjonerende, og han ønsket at
religionene skulle bruke det gode i seg
til å leve i fred med hverandre. Han
snakket om religiøs og konfesjonell
toleranse, noe som ikke var selvsagt ver-
ken den gang eller i dag. Gandhi ville
dempe kampen mellom religionene og
innen religionene.
Over til noe helt annet, hvis ikke jeg
husker helt feil, så tror jeg den informa-
sjonen jeg holdt i et tidligere møte ang.
Grasrotandelen har gitt frukter, for pr.
dags dato 7/12 har vi blitt 2 nye spillere.
Resultatet til nå i år kr. 9.927,92 – så vi
kommer godt over kr. 10.000 i år. Totalt
siden 2012 kr. 37.829,61.
Fidelitas-nytt ønsker alle brødre GOD
JUL OG GODT NYTT ÅR.

AG

Den 15. september i
år ble jeg installert
som ny OM etter
Leif Harald Hansen
som dessverre måtte
fratre sitt embete
pga. sykdom. 

Jeg retter en stor takk
til Eks. OM Leif
Harald for den tid
han ledet logen. Jeg

overtok en særdeles velfungerende loge.
Og mitt mål var å bidra til at logen fortsatt
ble ledet på samme gode måte. 

For meg personlig er det en stor glede igjen
å bekle embetet som OM. Det er tross alt 23
år siden sist jeg var OM, og nå i en alder av
75 år. Jeg var spent på hvordan dette ville
gå. Men, kjære brødre. Fra første dag har
dere møtt meg med velvilje og positivitet.
Dere gjør at jeg føler meg trygg på
Overstolen. 

Vi har en eksemplarisk loge med et godt
sosialt miljø. Med dype og fine fremføring-
er av våre ritualer. Med godt fremmøte. 

Odd Fellow Ordenen er i hele sitt vesen
innrettet på å påvirke vår livsførsel og

Kjære Logebrødre!

Forts. neste side
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etikk. Gjennom våre budord, sinnbilder og
ritualer formes vi gradvis slik at vi får
muligheter til å sette vår etikk ut i praktisk
handlinger. For uten at etikken blir prakti-
sert, er den lite verdt. 

Kjære brødre . Husk dette. Nå nærmer det
seg jul. For mange er julen en vanskelig tid.
Da gjelder det å strekke ut en hjelpende
hånd til dem som trenger det. Det er i vår
ånd å vise menneskekjærlighet, barmhjer-
tighet og hjelpe de trengende 

Til dere alle med familier ønsker jeg en
fredfull og givende jul. Jeg ser frem til et
godt nytt loge år til glede og gagn for oss
alle og dermed også for logen. 

Med broderlig hilsen i 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Rolf Haugen 
Overmester 

Kjære bror
Høstterminen er over
når du leser dette. 
Håper du også har
hatt en fin høsttermin
i logen. Har du ikke
deltatt i høst, så sett

av et eller to møter i vårterminen. Det hadde
vært hyggelig å se deg. 
Ordenen har nå startet en ny landssak.
Tenkte å ta et lite tilbakeblikk på vår forri-
ge landssak. Vi samlet inn penger til en
SOS-barneby i landsbyen Ngabu i Malawi.
Totalt så samlet ordenen inn mer enn 26
millioner norske kroner. Det er bygget bar-
nehage, skole og forsamlingshall. Det vik-
tigste i barnebyen er familiehusene, som det
er 15 stykker av. 

Under innsamlingen var det en konkurranse
hvor de logene som samlet inn mest penger
fikk navnet sitt på en bygning i barnebyen.
Loge Fidelitas bidro helt i toppen av inn-
samlede midler. Det førte til at vi i dag har
et familiehus i Malawi som heter "Odd
Fellow loge 57 Fidelitas". Et veldig flott
bidrag til landssaken i Malawi. 

Vår landssak nå er å samle inn penger til
Redningsselskapet. Resultatet skal bli en ny
redningsskøyte, Odd Fellow III, med dåp i
april 2019.

Målet er at hver bror skal bidra med minst
kr. 1 000,-. Håper og tror at vi skal klare og
bidra med mer enn det som er minimumet. 

Svært så hyggelig å få to nye brødre til
logen på vårt møte i november. Velkommen
til Stig Hansen og Ulf Sondre Undem.
Målet er at vi får to i hver termin. Så brødre,
sjekk ut om du har en kandidat i din krets.
Vi er avhengige av rekruttering, så påta deg
oppgaven som fadder. 

Vi fikk ikke avholdt venneaften da vi ikke
fikk noen påmeldinger. Har du en som er
interessert og det ikke passer med venneaf-
ten, kan vi avholde informasjonsmøte.  
Vi starter med nyttårlogen hvor det er mulig
å ta med seg en gjest. Neste møte er tilde-
ling av 40 års veteranjuvel til Arne A.
Rugstad i møte 5 januar. 
Håper vi ses på møtene i 2017.

Ønsker dere alle en fredfull jul og et godt
nytt år. 

Med broderlig hilsen i 
Vennskap Kjærlighet og sannhet 

Geir Hole Storrepr. 

Storrepresentanten
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Dugnaden i Sommer

-Gjerdet mot Landstadsgate er skiftet!
Dette var den største jobben og ble utført
av noen stødige karer. De gjorde en kjem-
pejobb!

-Den andre storjobben var trappa ned til
garderoben. Der satt det et par "trappe-
troll" i ei uke og nå er trappa meget bedre
enn den var med ny maling og ny løper.

-All søpla på baksiden av uteboden er
fjernet.

-Rundvask av kjøkken, kjølerom, anret-
ningsrom og trappegang fra kjøkken ned
til kjelleren. Alle skap ble vasket inni og
alt av kopper, kar, glass og bestikk ble
vasket. Ovn, stekeovn, ventilator, kjøle-
aggregat er rengjort. Det samme er fryse-
boksen og ismaskinen i kjelleren.

-Alle vinduer i bibliotek, salong og spise-
sal er vasket og pusset på innsiden.
Dørene ut mot plenen og vinduene over
er også pusset på utsiden. Vegger og
dører i disse rommene er også vasket.

Bilder og lampetter er
tørket av og speil er
pusset.

-Det lille lagerrom-
met ved spisesalen
ble vasket. Deretter
ble noen malingsres-
ter fra kjelleren brukt
opp der. Rakk nesten
til  2 strøk og ble
betydelig bedre enn
det var.

-Pianoet har fått gjennomgå. Etter x
antall omganger med møbelpuss og pole-
ringer, fremsto det "nesten som nytt" med
nypusset messing og nypusset messing-
lampe med ny ledning oppå.
Messingpussen fant også veien til dør-
klinker og døra på kakkelovnen i hallen.

-I hallen er det som er malt av vegger
samt dørene og kakkelovnen vasket.
Vasket er også gelender og brystningspa-
nel i trappeoppgangen opp til 2. etg.
Radiatoren mellom hallen og den lille
garderoben utenfor er skikkelig rengjort
både foran og bak gitteret.

-Rundvask av det lille garderoberommet i
ytt ergangen, yttergangen, toalettrom og
trapperom opp til logesalen her.

-TV-kabelen til  portnerboligen som hang
på gjerdet er kommet i jorda.

En stor takk til alle dere som bidro. Det er

Forts. neste side



utrolig hva en får gjort når en er
flere....artig har vi også hatt det. Det er
alltid noen gjengangere og ildsjeler når
det gjelder dugnadsarbeid, men denne
gangen var det mange nye som møtte
opp. Den eneste jeg vil nevne med navn
er Britt Pedersen i portnerboligen. Tusen
takk for kaffe og hjemmebakte kaker som

ventet på oss hver morgen.  Uten mat og
drikke.....osv..
Mat og drikke hadde vi også da vi etter
dugnaden hadde grilling på plenen bak
huset. Det ble en trivelig kveld.

Med hilsen i VKS
Torill Stenersen - for dugnadsgruppa
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En velfortjent pause med noe attåt

Fidelitas-nytt ønsker alle brødre med familie



Det ble en fin seremoni med rutinert
EksOM som OM, så alt gikk på skinner
som man sier – Dette gjelder samtlige
impliserte. Vi var 55 egne brøder + 2
gjester.

Nede holdt EksOM Rolf Haugen en tale
til resipienten med godt innhold om hva
han nå kan vente seg fremover.

Resipienten Bror Trond Kristian Sveva
fortalte om en fin reise i Logen og at han
hadde lært mye, og kanskje mest om seg
selv – og ser på seg selv med litt bedre
øyne. Den Høye Sannhetsgrad er kre-
vende og som han sa var det ikke alt han
fikk med seg oppe i logesalen. Han kom
med et kinesisk uttrykk for sannhet: Min,
din og deres sannhet.
Fadder Bror Morten Eriksen mente at han

måtte ha 1,5 time for å snakke om resipi-
enten, men han mente han hadde gjort en
god jobb og oppført seg ordentlig.
Snakketøyet var ihverfall i orden.

Fra Leieren fortalte 1 HM Dag Norheim
om hvordan han nå kunne søke seg inn i
Leir nr. 5 Klippen. Han nevnte også at
tallet 57 var litt spesielt denne kvelden:
Leieren var 57 år – vi var 57 brødre til
stede denne kvelden hos 57 Fidelitas.

Undertegnede holdt litt info om
Grasrotandelen og hvor mye vi har tatt
inn siden starten i 2012 – beløpet er ca.
35.000,- Dette er fantastisk lettjente
penger til vår Loge. Vi er nå 22 spillere
og håper det blir flere etter dette.
Storrep. Geir Hole takket for maten, og
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Den Høye Sannhetsgrad til:

Trond Kristian Sveva

OM Rolf Haugen. Resipienten Bror Trond Kristian Sveva. Fadder Bror Morten Eriksen

Forts. neste side
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fikk uforskyldt en annen rett å takke for
en den som sto på menyen. Vi fikk
"Concarne" ikke Gulasjsuppe, her får
UM Rolf Magne Nyheim ta på seg skyl-
den. Men Geir Hole holdt en utmerket
takk for maten tale, og vi lærte mye nytt
og historien bak Gulasjsuppen.

AG

Noen av talene: Resipienten Bror Trond Kristian Sveva. Fadder Bror Morten Eriksen.
Fra Leieren 1 HM Dag Norheim 

UM Rolf Magne Nyheim hadde kontroll over bordet
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Jeg leste litt i et FidelitasNytt fra 2000,
Der skrev br. Jan Morten Eriksen et inn-
legg i ”Til debatt!” som han kalte ”Mål
og verdier”
Jeg klipper fra dette innlegget som lød
slik:
”I Odd Fellow -bladet 5.2000 var det et
innlegg som vakte spesiell interesse, som
festet seg og ga grunn til ettertanke.
Det satte fokus på dagligpraten vår og
hvordan vi ser en utflating av normer - og
dermed også verdier. Jeg er den første til
å innse at en sitter i glasshus sjøl, for all
del. Det glepper ut av kjeften både det
ene og det andre som "mora mi ikke ville
like å høre", men likevel! Det å kunne
stoppe opp en gang imellom å tenke seg
om, det tar søren rulle meg ingen skade
av. En gang i blant burde vi så absolutt
stoppe opp og tenke! Tenke på det vi ikke
tenker over i hverdagen - på språket vårt
og hvordan vi babler i vei! Uten altså å
tenke! Fordi vi ikke er oss bevisst på
hvordan vi påvirkes og påvirker, bidrar vi
til en forflating og utvanning av språket
og dermed også til å flytte grenser.
Gjennom våre seremonier, ritualer, eti-
kette og ordenens lover, har vi i Odd
Fellow på en måte en brems, og kan
hende noe mer ballast i den andre vekt-

skålen som burde oppveie endel av det
banale som vi omgir oss med til daglig.
I det ene øyeblikket sitter vi i logesalen,
høytidelige mens kapellanen sier det vi
"stadig bør minnes", for så i noen små
øyeblikk senere sitte på ettermøte og la
"kjeften gleppe". Det var nå det med
glasshuset da, men likevel kan jeg vel til-
late meg å si det sånn at vi i det minste
burde ofre det en tanke!
Jeg kan klart tenke meg en eller annen
som leser dette her, vil fnyse og lett hode-
ristende bla om til neste side fordi det
kommer fra en som meg som er temmelig
frilynt sjøl i tale og form. Men, nettopp av
den grunn blir vinklingen mer nyansert
etter min mening og innlegget mer ekte
fordi jeg settes i samme søkelyset selv.
Dette gjelder deg også, mann!”

Det er nå 16 år siden br. Morten skrev
disse ord. Har vi forandret oss, tenker vi
mer på verdiene og målene i vår Orden i
dag?
Jeg tror vi fremdeles står på stedet hvil.
Det virker i hvert fall slik for meg av og
til. Fine oppbyggende ord i logesalen,
som vi burde legge oss på hjertet. Så
glepper det svært ofte, allerede ved bro-
dermåltidet. «Tenk før du taler» heter det
jo. Husk vi er ”brødre”, vi skal hjelpe og
støtte hverandre og forsøke å gjøre våre
logekvelder til noe verdifullt, noe vi gle-
der oss til å møte på.
Det er noen som stiller opp, varter oss
opp ved brodermåltidene, rydder og vas-
ker opp. Av og til må vi alle ta i et tak,
gjør det med glede, det er det som skaper
samhold og glede. Gi et vennlig ord, ikke
sure oppstøt, hvis akevittglasset ikke
«flyter over», eller maten kommer inn på
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Gratulerer

Bror Jarl Arne Kahn
Innviet 31. desember
1977. Tildeles 16.2 2017

40 års Veteranjuvel

25 års Veteranjuvel

Jeg var slett ikke frekk mot

damen i blomsterbutikken. Jeg

bare spurte: Åssen eré, harú

no Fresia?

Bror Arne Rugstad
Innviet 2. desember 1977.
Tildeles 5.1 2017

EksOM Leif Harald
Hansen
Innviet 18. mars 1990.
Tildeles 2.2 2017

feil side. Er det noe vi ikke er helt for-
nøyd med så ta det opp med rette ved-
kommende, ikke spre din missnøye
utover bordet, det gavner ingen.
Så til slutt: Blir du en gang spurt om å
gjøre en jobb, eller ta et embede i logen,
så si ja hvis du har anledning, det hjelper
til å drive fram Fidelitas, så vi kan seile
på den fine kursen som nå er satt. Ha all-
tid i bakhodet at et vennlig klapp på skul-
dra, et velment ord gjør underverker.
Etter oppfordring gjentar jeg fortellingen
om de tre sikter, ha den alltid i hodet når
noen skal fortell deg noe om noen:

Det kom en mann til Sokrates og sa:
”Jeg må fortelle deg noe om en av dine
venner! Sokrates sa: Jeg antar at du
først har latt det gå gjennom de tre sik-
ter? Mannen kjente ikke de tre sikter,
så Sokrates sa: Den første sikten er
Sannhetens sikt. Er du sikker på at det
du vil fortelle er sant? Nei, - sikker er
jeg ikke, svarte mannen, for jeg har
hørt det av andre. Ja, men du har vel
siktet det gjennom godhetens sikt?
spurte Sokrates. Mannen ristet på
hodet. Nå - men den tredje sikten da ?
Har du spurt deg selv om det du vil for-
telle meg er til noen nytte? Da mannen
skamfullt bøyde hodet, sluttet Sokrates
med disse ord: Når det du vil fortelle
meg om min venn, verken er sant, godt
eller nyttig så behold det for deg selv.

GN
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Vannrett

1. *
12. Fargestoff
13. Hvilestedet
14. Huske
15. Tidsrom
16. Varme
18. Legemsdel
19. Is
20. Paradis
21. Værlag
25. Poststed
27. Rus
28. Stjernebilde
29. Gudinne
31. Myntenhet
32. Levere
33. Adjektiv
34. Fransk by
36. Offiser
39. Liten
40. Belegg
42. Ende
43. Slektning
46. Konsern
49. Adverb
51. Konjunksjon
53. Kjem. forbindelser
55. Filmstj. (forn.)
57. Kledning
59. Spiste
60. Straffe
62. Plate
63. Lever
64. Legemsdel
66. Jorda
68. Insekt
69. Arter
70. Tid
71 Væske
72. Adverb

Loddrett
1. Virveldyret
2. David's far
3. Skape
4. Kunstverk
5. Familienavn
6. Moderne
7. Avholdenheten
8. Adam's sønn
9. Ukjent

10. Verdenstreet
11. Preke
15. Sandbanke
17. Til Jul
19. Avkommet
20. Ose
21. *
22. Russisk
skøyteløper(forn.) 
23. Tallord
24. Brev
26. Retning
30. Døpte
33. Enhet
35. Stjeles
37. Riste
38. Moderne
39. Gaven
41. Ærlig
44. Sober
45. Hunndyr
47. Forkortelse
48. Lag
50. Spist
52. Pronomen
54. Myntenhet
56. - - - - r, vevnad
57. Trinn
58. Bibelsk fjell
61. Kilotonn
65. To like
67. Lang sikt
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1. flaske vin til den
riktig uttrukne 

løsningen.

Innleveringsfrist 
1. februar.

Løsningen sendes:
Odd Fredrik Rasmussen,
Tollskogveien 12, 3917
Porsgrunn, eller leveres
direkte på et av møtene.

Fra barnemunn

I gamle dager var
tannlegen farlig.
Han brukte smijern-
stang og dro ut ten-
nene i øst og vest.
Til og med visdoms-
tennene trakk han ut.
Derfor viste de ikke
så mye før i tiden!!
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På møtet vårt den 3. nov. kunne vi ønske
to nye brødre velkommen i vår loge - Ulf
Sondre Undem og Stig Hansen.

Omkranset av 60 brødre i logesalen, fikk
de to resipientene oppleve innvielsesser-
monien servert på en god og - jeg vil si -
innlevelsesrik måte. Innlevelsesrik i den
forstand at budskapet i Odd Fellow's lære
ble fremført på en god måte.

Dette var første innvielsen for OM Rolf
Haugen etter at han overtok OM-rollen
igjen, og det virket ikke som det var 23 år
siden han hadde rollen sist. Klar og tyde-
lig med sitt budskap, profesjonelt utført.
Og - som vanlig - det som "Samfunnet's

Eldste" fremfører, er et av høydepunk-
tene i seremonien etter min subjektive
vurdering! Her kommer nemlig noe av
det viktigste i vårt budskap frem - "Vær
mot andre som du vil at andre skal være
mot deg" 
Tradisjonen tro fikk våre to nye brødre
nålen med de tre kjedeledd overrakt av
OM ved brodermåltidet. I sin tale under-
streket OM de verdier som Ordenen er
tuftet på, og særlig fokuserte han på vik-
tigheten av det å tro på noe - for uten tro
mister man nødvendig livsgnist. Og - her
er troen på kjærligheten essensiell i den
sammenheng - for uten kjærlighet, så dør
vi. Ord til ettertanke dette!

Fadder Trond Kristian Sveva, Bror Ulf Sondre Undhem, OM Rolf Haugen,
Bror Stig Hansen. og Fadder John Alfred Hjortland

Nye brødre i logen

Forts. neste side
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OM avsluttet sin tale med å takke våre to
nye brødre for at de valgte nettopp vår
loge.
Bror Ulf takket i sine tale på vegne av seg
selv og og Bror Stig for tilliten de har
blitt vist. "Seremonien var overveldende"
sa han videre og "jeg husker vel ikke mer
enn en brøkdel av hva som ble sagt, men
opplevelsen og selve tilstedeværelsen -
det var flott"!
Bror John Hjortland holdt tale på vegne
av fadderne og kom bl.a. inn på dette med
holdninger og viktigheten av å tenke på at

det å bli medlem i en Odd Fellow - loge
må sees på som et langsiktig prosjekt.
Det å bli tatt opp i logen er en spesiell ny
innsikt som skal fordøyes. "Det vil skje
over tid og senere vil dere kunne huske
denne kvelden som en magisk kveld" sa
han til våre nye brødre. Han avsluttet med
en oppfordring til de to - "vær med å sett
deres farve på logen - delta!"
Deretter fikk våre nye brødre overrakt
hvert sitt andelsbrev i det staselige huset
vårt som en hilsen fra fadderne. Dette har
blitt en fin tradisjon som etter min
mening har en god symbolverdi. 

Så var det middag med wienerschnitzel
og tilbehør. Men, før vi fikk lov til å star-
te, måtte jo vår kjøgemester - Bror Otto -
fram med prøveglasset for å teste akevit-
ten. Og - til dikt og poesi med akevitten i
sentrum kunne han - fornøyd som bare
det!! - smake på godsakene og ønske brø-
drene en fornøyelig aften.  Etter måltidet
takket Bror Frank Herregården for maten
- på rim! Artig! 

Fadder Bror John Hjortland overrekker de to
nye brødrene hver sitt andelsbrev

Forts. neste side
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Kaffe og bløtkake for anledningen i
salongen toppet en flott kveld.

Det er gildt å få nye brødre og ekstra gildt
blir det når vi opplever å få to nye på
samme kvelden. Dessuten må jeg si for
egen del at det er stor stas å oppleve at en
som en er fadder til på ekstrem kort tid
selv har rukket å bli fadder. Bror Trond
Sveva er et godt eksempel på det å bli
intergrert i logen på kort tid gjennom flit-
tig oppmøte. Han ble opptatt i logen 5.3 i
fjor og har nå altså allerede en fadderrol-
le etter å ha fått 3.graden så sent som 6.10
i år. Imponerende.

Noen fakta om våre nye brødre;
Bror Ulf Sondre Undem er 35 år; han gif-
tet seg i 2012 og er bosatt i Skien med
kone og en gutt på 3,5 år. Han er verne-
pleier og jobber med psykisk utviklings-
hemmende. Fadder: Bror Trond Sveva.
Bror Stig Hansen er  49 år, gift, har 2 barn
og også han er bosatt i Skien. Av yrke er
han tekniker i firmaet Telemark
Kontorpartner. Fadder: Bror John Alfred

Hjortland
Velkommen som medlemmer av loge 57
Fidelitas - Bror Ulf og Bror Stig.

jme

"Det er menneskets privelegium å kunne
velge. Å ikke velge er også et valg - ikke
vær tilskuer til livet ditt"

Indianervisdom
En gammel indianer satt og snakket med
sitt barnebarn. Han sa: " I menneskene
bor det to ulver; den ene er ond. Det er
sinne, frykt, misunnelse, sjalusi, grådig-
het, arroganse, selvmedlidenhet, løgn,
hovering, overlegenhet og egoisme.
Den andre er god. Det er glede, fred,
kjærlighet, håp, ro, ydmykhet, velvilje,
empati, sannhet og tillit."
"Hvilken ulv vinner" spurte barnet. "Den
du mater" svarte bestefaren.

Bror Frank Herregården takket for maten
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Julen nærmer seg og mange forbe-
redelser skal gjøres for å sikre at
alt blir klart til den 24. desem-
ber. Det skal kjøpes julegaver
og mat, det skal pyntes. Vi
skal samtidig passe vårt
arbeid, barna skal på skole
og til diverse fritidsinteres-
ser og vi opplever at mennes-
ker vi møter på Herkules og
andre kjøpesentra i stigende
grad utviser tegn på stress. 
Nå er det engang slik at vi har en
ting til felles; VI ER ODD FELLOWS.
Da vi trådte inn i vår Orden, valgte vi å
påta oss noen forpliktelser – ikke kun i
ord, men også i handling. 

Et av de mest markante karakteristika ved
oss mennesker er at vi MÅ velge – vi har
ikke noe valg. Når vi våkner om morge-

nen velger vi å stå opp, vi kunne
bli liggende..... Vi velger å gå på

jobb, men vi kunne jo la det
være.....Men nå er det slik
med det menneskelige valg,
at det inneholder konse-
kvens. Br OM minner oss
om, ved hvert møte, at vi
alle har en forpliktelse til å

tjene logen. Det er derfor vi
som Odd Fellows i særlig

grad bør tenke over våre hand-
linger. Vi skal forsøke å være det

gode eksempel overfor våre medmen-
nesker. Og når vi så feiler, skal vi ta
denne erfaring med oss ut i livet og prøve
å gjøre det bedre neste gang. Vi skal stre-
be etter perfeksjon, selv om vi vet at vi
aldri når helt i mål.

Kaffen smaker og praten går på tirsdagsmøte

Forts. side 18

Gode brødre i loge Fidelitas
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Torsdag 1. desember var en stor opple-
velse  Logen og spesielt for bror Morten
Lund som ble forfremmet til Det Gode
Vennskaps Grad. Med gjester fra Loge nr.
24 Gregorius Dagssønn, og Loge nr 17
Dag ble det en nesten fullsatt logesal.
Seremonien ble gjennomført på en fin og
stilfull måte. Ordenens motto: Vennskap
– Kjærlighet og Sannhet er knyttet opp til
gradspasseringer, denne gang var det
Vennskap; "Vårt liv kan ikke være full-
komment uten venner". Mange har kom-
ponert dikt fra ordene i Ordenens motto,
men det å overvære gradspillet i
Vennskapsgraden blir allikevel en sterk
påminnelse om vennskapets store betyd-
ning for oss brødre. Hermann Wildenvey
har i flere av sine dikt tatt utgangspunkt i
nettopp vennskap og samhold;

Så var det bonden med en sønneflokk
som aldri sams om noe kunde være.
Han bad dem huske, der er styrke nok
og holde sammen, det bør alle lære.
Han la en hel del kjepper i en bunt.
"Brekk bunten av" tok faren så til mæle.

De brakk og bendte til det rent gikk
rundt,
mens kjeppene var stadig like hele.
Så løste han dem og tok en for en
og rakte guttene og ba dem brekke.
Og det var lett da de tok en for en,
og hele bunten var det fort å knekke.
"Med vennskap og samhold har det seg
på samme sett",
sa faren. "Husk nu hvori styrken stikker.
Husk, en for en kan alle knekkes lett,
men er der vennskap og samhold,
er hver enkel sikker."

På ettermøtet vartet UM Rolf Magne
Nyheim og privatnemda opp med en fan-
tastisk god fiskesuppe.
Br. OM Rolf Haugen, gratulerte den nye
bror av Vennskapsgraden og krydret det
hele med visdomsord om Vennskap. Han
sa blant annet:
"Hvis det er smertefullt for deg å kritisere
dine venner, kan du trygt gjøre det. Men
hvis du har den minste glede av det, er det
på tide å holde munn.!

Vi mennesker er ikke fullkomne. Alle har
sine feil og mangler. Et ordtak sier;

Hvis du vil skaffe deg en venn, så lukk
det ene øyet. Hvis du vil beholde han, må
du lukke begge!

For vennskap betyr også at det er lov å
vise storsinn og toleranse overfor hveran-
dre. Og ikke minst lytte til hverandre med

Det Gode Vennskaps Grad til
Morten Lund

Forts. neste side



I logen lærer vi om Vennskap, Kjærlighet
og Sannhet. I Leiren lærer vi om Tro, Håp
og Barmhjertighet. Men hvordan omset-
ter vi disse tanker til konkrete handling-
er? 
Vi lærer om det uegennyttige vennskap,
fritt for enhver egoisme. Men hva betyr
det? Det betyr at du i din omgang med
dine venner skal respektere at de har
deres egen agenda og at den en gang i
blandt kan kollidere med din. Vi skal
hjelpe og støtte og tilveiebringe en felles-
følelse, som gir plass til forskjellighet.
Når du erfarer noe æreskrenkende om en
bror eller en annen venn, har du plikt til å
fortelle ham det også når det er vanskelig.

Kjærligheten som begrep mellom men-
nesker handler om å være åpen og tole-
rant overfor ALLE mennesker, venn eller
ikke. Kun ved å vise en ekte nestekjær-
lighetsfølelse overfor andre, lever du opp
til Ordenens krav til deg.

Sannhet handler ikke om å tale sant, for
det må vi forvente at alle som er innviet i
Odd Fellow Ordenen gjør. Det handler
om å LEVE SANT. Med det mener jeg å
leve i overensstemmelse med den lære du
finner i vår Orden, men også å leve i full
overensstemmelse med det du personlig
tror på.  

Hvis du selv har såret et menneske og har
angret på dette, ville du da ikke ønske at
den det gjaldt kunne tilgi deg? Gå da ut
og gjør det samme overfor ditt medmen-
neske – i kjærlighetens og dermed i Odd
Fellow Ordenens navn.

Med disse tanker ønsker jeg dere alle
en velsignet jul og et godt nyttår.

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Helge Djupvik
DSS
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et åpent sinn. Hvert enkelt medlem er
gjennom sin personlighet, bakgrunn og
erfaring en viktig og verdifull del av vårt
fellesskap, og gir oss mulighet til å bli
inspirert og påvirket i positiv retning.
Gjennom åpenhet, inkludering og like-
verd fremelsker vi det beste hos hveran-
dre. Slik blir vi sanne venner.

Verden har forandret seg, men våre etiske
og moralske verdier er like aktuelle nå
som i tidligere tider. Så prøv å bevare det
gode vennskaps løfter i ditt sinn, og la
dem prege livet ditt til glede for deg selv
og alle oss andre."

Etter samtalene og stemningen rundt bor-

dene så det ut som alle igjen hadde en
fortreffelig aften i Loge 57 Fidelitas.
Med mange gode tanker og inntrykk i
hodet tok vi farvel for denne gang.

GN
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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




