
Nr. 1 Februar 2017 45. årg.

Februar…og takk og pris, du ligger der mellom stormer og bris. Du er blant de
korte som fører oss over…mot lyset, og våren som ligger og sover. I år er du lang,
men det skal vi klare…..så lenge du bare lar stormene fare. Jeg takker for at du nå
er i gang, måtte din vinter bli lite vrang. Jeg skal nyte det lyset du kommer
med…..og håpe på dager der sola er med. Da skal jeg igjen være glad den dagen,
da mars banker på og gir meg bobler i magen. Ha en god ferd med oss alle om
bord………og ta godt vare både på liten og stor! 
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Redaktør Asbjørn Gløsmyr 930 95 565 gt-trykk@online.no
Medarb./Sekretær Morten Eriksen 908 45 753 jan.morten.eriksen@sf-nett.no
Medarbeider Gisle Nomme 917 48 145 gnomme@broadpark.no
Medarbeider Jon Åge Sandmo 901 69 697 jaagsand@online.no
Foto Hans Petter Nomme 936 33 362 nomme@altiboxmail.no

Snøen lar vente på
seg dette året, noen
av oss - kanskje de
fleste synes dette er

helt greit. Undertegnende derimot sav-
ner snøen, men jeg har fått 4 skiturer i
skrivende stund (8/2) denne såkalte vin-
teren. 1 på Sjusjøen og 3 på Svanstul.

Vi har de siste 3 nummerne av Fidelitas-
nytt hatt en spalte vi har kalt “Til
Debatt” som det ser ut har kommet for å
bli. Jeg håper at brødrene bruker denne
så vi får luftet forskjellige ting i denne
spalten. Denne gangen tar bror Morten
Eriksen opp en sak som det kan være
viktig og diskutere. Her er kanskje
logen delt på midten, noen for og noen
imot.
Ellers tror jeg vi har fått med det grøv-
ste som har skjedd i logen den siste
tiden, og hvis ikke må brødrene si ifra

AG

Denne gang vil jeg
skrive om Venneaf-
ten, Landssaken. og
Sosialaften - Jeg
håper dere ikke
synes jeg «maser»
for mye, når jeg
trekker frem Venne-
aften igjen.

Det blir Venneaften
den 2. mars fordi det allerede har meldt
seg en interessert.

Men jeg ønsker at dere får med flere ven-
ner. Jeg har tro på at når disse får en god
informasjon om våre tidløse verdier,
lærer brødrene å kjenne og møtes med en
åpen og inkluderende holdning, vil det
vekke interesse.

Storlogens Utvalg for Styrkelse og
Ekspansjon sier det slik;
Entusiasme og aktiv innsats gir store
resultater, Middelmådig innsats gir
ingen resultater.

- Når det gjelder Landssaken vil alle brø-
drene motta (eller dere har mottatt) et
brev hvor Embetskollegiet skisserer
mulig finansiering av vår Loges andel,

Kjære Logebrødre!

Forts. neste side
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totalt ca. kr. 110.000,-. Jeg ber dere lese
dette brevet nøye slik at dere har et godt
grunnlag for å mene noe når jeg tar saken
opp til drøftelse og avstemning i logen.
Jeg gjentar at jeg har oppnevnt br. Jarle
Rørvik som vår loges kontaktperson mot
Storlogen i denne saken.
- Programmet for Sosialaften den 30.
mars er ikke fastlagt når dette skrives.
Men en programpost er klar;
Overlege Heidi Øyen Flemmen skal hold
en halvtimes foredrag om sitt arbeid for å
bekjempe den alvorlige sykdommen
Multippel Sklerose. En sykdom som ram-
mer sentralnervesystemet, oftest i alders-
gruppen 20-40 år.
Overlege Flemmen var en av mottakerne
av stipend fra OF-Forskningsfond i juni
2016. Hun bor i Skien og arbeider på
Telemark Sentralsjukehus. Etter initiativ
fra DDS Helge Djupvik har jeg invitert
henne til oss. Jeg håper mange vil benyt-
te anledningen til å høre hva hun har å si.

Med broderlig hilsen i 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Rolf Haugen 
Overmester 

Kjære bror
Året 2017 startet med
en flott nyttårsloge.
En fin start på året,
som jeg hadde håpet
at flere hadde funnet
veien til. Husk at det

er mulig å ta med seg gjester denne dagen.
Vårt neste møte var tildeling av 40 års vete-
ranjuvel til Arne A. Rugstad. Så har vi til-
delt Leif Harald Hansen hans 25 års vete-

ranjuvel. Flott å kunne hedre de som har
vært medlemmer i så mange år. Hyggelig å
høre taler fra de som har et langt medlem-
skap i ordenen. 
Det skal gjennomføres venneaften 2. mars.
Har du noen du kunne tenke deg å invitere
så er det plass til flere. Viktig at vi sørger
for rekruttering til logen. Oppfordrer alle til
å se om de har mulige kandidater. 

Vi skal i løpet av våren foreta nominasjon
og valg av nye embedsmenn. Prosedyren er
nå litt endret i forhold til tidligere. Starter
med førstegangs nominasjon på vanlig måte
i vårt møte 6. april. Ved annen gangs nomi-
nasjon er det forandringer på gjennomfø-
ringen. Endringer gjelder forslag på andre
kandidater til de valgte embedsmenn.
Forslag til endring skal sendes til OM minst
to dager før logemøtet. På dette møtet 4.
mai skal forslagene fra nominasjonsnemn-
da og innkomne forslag refereres. Det skal
ikke foretas valg. På det tredje møtet 18.
mai, som er valgmøte skal det kun foretas
valg. Det er ikke mulig å komme med
endringsforslag. Etter alle disse tre møtene
skal logen kunngjøre forslagene overfor
medlemmene snarest mulig på en egnet
måte.

Det skal avholdes kurs for alle nye embeds-
menn lørdag 26. august i Sverresgate. Kurs
på ritualene skal avholdes lørdag 28. okto-
ber i Landstadgate. 

Håper at resten av terminen frem til ferien
er noe du kunne tenke deg å delta på. Tror
det blir mange gode møter med godt inn-
hold og mening for alle.  

Med broderlig hilsen i 
Vennskap Kjærlighet og sannhet 

Geir Hole Storrepr. 

Storrepresentanten
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Det begynte oppe i logesalen med et van-
lig arbeidsmøte. Vi fikk inn forslag på en
ny bror denne kvelden og fadder var Thor
Olav Bjåland. På slutten av møte ble
regaliene tatt av og vi sang "Deilig er jor-
den", fremførelsen var nesten som et
sangkor. Vi var 61 egne og 4 gjester.
Nede ved bordet var det fint dekket på til
juleavslutning. Så når bror Otto
Høyendahl som kjøgemester hadde god-
kjent akevitten og fortalt en artig historie
eller vits, var det duket for Erter, Kjøtt og
Flesk.
Noe som enkelte ikke syns var så hygge-
lig, var at de måtte servere denne kvel-
den, noe jeg tror ikke har skjedd de siste
25 år. Damene har tatt serveringen denne
kvelden. 
Vi flyttet oss ned i Smia etter middagen,
og utpå kvelden var det loddsalg. Det
gikk over all forventning, fine premier

var det også, når loddsalget var over lå
det 18.340,- kroner i potten – tror det var
ny rekord. Mange vant på sine lodder og
var fornøyde, det tror jeg de som ikke
vant var og.

AG

Loddsalget er avsluttet og lotteriet er i gang - loddene blir sjekket

Arbeidsmøte og Juleavslutning

Misunnelse er en til-
ståelse om mindrever-

dighet

En munter taper er en vinner



Nok en koselig sammenkomst hos Else
og Olav Tovslid før jul. Grøten og saften
gikk ned på høykant og ungene var høyt
og lavt som de pleier og være, alt nor-
malt. Temperaturen ute var sånn passe ca
1 minus, så alt lå til rette for et nissebe-
søk. Nissen ankom på slede etter en 4-
hjuling støtt kjørt av vår bror Hans
Gabriel Hauge. Ungene var først litt
beskjeden overfor nissen, men så fort han
tok frem sekken var de lett å be. Etterpå
var det gang rundt juletreet - måtte fak-

tisk ha 2 ringer denne
gangen for å få plass til
alle, og vi sang tre av
de mest kjente jule-
sangene. Vi takker Else
og Olav for denne fine
tradisjonen.

AG

FIDELITAS-NYTT SIDE 5

God oppslutning om gang og sang rundt juletreet

Og så kom nissen

Ungene fikk seg litt
av en tur med sleden

Svartsøndag hos Tovslid
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Dette er minnetalen som OM
Rolf Haugen holdt i møte
den 6. oktober 2016 over
br. Sigmund Ødegård.

Siden sist vi var samlet,
har vi fått melding om at
bror av vår loge Sigmund
Ødegård avgikk ved
døden den 4 oktober
2016. Bror Sigmund døde
på TSS. Han var innlagt
pga. et hjerteinfarkt, men var
på bedringens vei og skulle
utskrives. Slik gikk det ikke-
han fikk hjertestans og døde på
sykehuset.

Bror Sigmund var født den 9 desember
1926 og ville således fylt 90 år om noen
måneder.

Hans ordensvita er som følger;
Han ble innviet i vår losje den 5 februar
1960. Deretter gikk han gradene, og fikk
DHSG den 17.02 1961. Han ble med i
Leiren den 11 januar 1965 og fikk siste
leirgrad den 12 februar 1968. Han fikk 25
års veteranjuvel den 7 februar 1985, 40
års veteranjuvel den 17 februar 2000 og
50 års veteranjuvel den 18 februar 2010.
50 års juvelen ble utdelt av Stor sekretær
Knut Borgen fra Storlogen i en fullsatt
logesal.

Vår loge ble instituert den 12. april 1958
og br. Sigmund hadde således vært med
nesten helt fra starten. Han tjenestegjorde
som logens sekretær fra 1 januar 1962 til

31 desember 1963. Det var
strevsomme år i begynnelsen

for dem som stod i spissen
for logearbeidet. Ofte var
det vanskelig å bekle
embetsstolene med egne
kvalifiserte brødre, og en
var stadig avhengig av
hjelp fra villige brødre
fra moderlogen eller
andre loger. Men logen

vokste takket være det
gode vennskapet og det tro-

faste samholdet mellom de
første medlemmene. Br. Sig-

mund var sentral i dette pionerar-
beidet. En kan trygt si at han var en av
dem som bidro til at logen lyktes å
komme videre og skape det fundamentet
som vi idag bygger på.

Br. Sigmund var en omsorgsfull, snill og
rolig person. Han likte ikke konflikter, og
forsøkte alltid å finne løsninger. I et inter-
vju i forbindelse med 50 års veteranjuve-
len uttalte han at logelivet hadde gitt han
mange venner og rike minner.

Utenfor losjen var br. Sigmund en
respektert forretningsmann med et stort
hjerte for Skien. Han var involvert i
mange prosjekter og eier av flere bygår-
der. Han var sentral i Telemark fylkes
handelsstevne i over 13 år, og han var dis-
triktssjef for Vesta Hygea forsikring i 30
år.

Vi lyser fred over Sigmund Ødegaards
gode minne.

Minneord om Sigmund Ødegård
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Den tradisjonelle juletrefesten ble holdt
søndag 8. januar med bra oppmøte.
Denne gangen var det Greg. Dagssønn
som sto for arrangementet. Etter vel-
komsthilsen fra arrangøren tok det ikke
lang tid før det var gang rundt juletreet.

Etter å ha besunget
en 2/3 julesanger var
det klart for tegne-
film for barna i Smia,
hvor kinosjef Gisle
Nomme nok en gang
sto for filmframvis-
ningen, mens de
voksne fikk kaffe og
kaker oppe. Det ble
merkelig stille oppe
når barna var i Smia,
men etter tegnefil-
mene var det igjen
duket for flere runder
rundt juletreet med
sang. Så plutselig
kom nissen bakveien
fra terassen, barna

hadde mange forskjellige reaksjoner –
men de fleste lurte nok på hva han hadde
i sekken. Barnejuletrefesten er et fint til-
tak i logen, det må vi fortsette med.

AG

BARNEJULETREFESTEN

Spenningen var -hva hadde nissen i sekken?

Filmen er full gang i Smia
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AVLYSING
av julemøte med damer og avlysing av ven-
neaften - pga for få påmeldte!
Hva skjer - eller - hva er det som ikke fun-
gerer? Tilfeldigheter kan hende, men jeg
har min mening om hvorfor. "Nå kommer´n
med den der kleskoden igjen" synes jeg å
høre fra noen. Og jaggu gjør jeg det!!
Nettopp fordi jeg mener vi har stivnet i tra-
disjonelle former så til de grader at vi ikke
kan få til et arrangement uten å måtte for-
holde oss til kleskoden! En sosialaften, en
venneaften og en samling med damer kre-
ver IKKE logeantrekk etter min mening.
Samling med damer, pent antrekk javel,
men ikke nødvendigvis likt klesplagg for
alle menn, mens en venneaften og en sosi-
alaften bør være til de grader uformell at et
eneste slips ikke bør sees! Jeg kommenter-
te siste sosialaften med foredrag om
ølbrygging som ble holdt av en i olabukse
og T-skjorte, mens vi satt der i våre mørke
dresser. Det er ikke ok og det er ihvertfall
ikke ok å dra med en kamerat på en sånn
kveld.
Jeg har fått så "øra har flagra" av noen av
dere for disse ytringene - "så lenge
møtene/arrangementene er terminfestet så
er vi forpliktet til å møte i logeantrekk" - får
jeg høre. Dumt av meg da kan hende å

nevne eksursjon, reketur og sommermøte,
men disse er da vitterlig terminfestet og her
er det ikke en eneste mørk dress å se!
Hvis disse arrangementene er unntak fra
regelen fordi de er utenfor huset, så er jo
det en slags forklaring, men, da betyr det
bare at vi må lage arrangementer som ikke
blir terminfestet!!
For noen år siden tok noen av oss på vegne
av Landstadsgate 41 initativ til en lutefisk -
kveld m/ektefeller/samboere. Med over
90!!! påmeldte fikk vi selvfølgelig en
utfordring både m.h.t. bordplassering
(langbordet gikk helt inn i salongen!!) og
ikke minst servering.
Svetten rant på oss som serverte og ikke
minst fikk bror Erling Vik kjørt seg på
kjøkkenet - det var hans første opplegg
med lutefisk - og dertil til den haugen med
mennesker!!! Han bestod prøven med
glans!
Det ble en knallsuksess! Og folk stilte i
pent antrekk!! Uformelt som bare det.
Vi gjentok suksessen med torskeaften en
tid senere, men, hadde da lært at vi måtte
sette en grense på 70 påmeldte. Om det blei
fyllt opp? Gjett to ganger.
Hvorfor nevner jeg dette her? Jo, nettopp
for å understreke det faktum at uformelt
opplegg fenger! Vi må ikke tviholde på for-
malitetene til de grader at folk vegrer seg
for å komme. Skrivet for å melde seg på til
venneaften appellerer ikke etter min
mening. All ære til dere som prøver, men
det virker altfor formelt og stivt og jeg
mener det ikke er veien å gå.
Lag et arrangement med et foredrag/kåseri,
noe å bite i, på helt uformell basis - og still
gjerne i din slitte Levis.
Ingen av Odd Fellows verdier vil rokkes
ved å være mer hverdagslige utenfor loge-
salen!

jme (medlem på oppsigelstid etter dette
innlegget???)

T
I
L

D
E
B
A
T
T
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Gratulerer

UM Rolf Magne Nyheim
Fyller 50 år 6.3.
Vi sender gratulasjon, og
ønsker deg lykke til
videre

Bror Mikael Johan Li
Fyller 30 år 13.3.
Vi sender gratulasjon, og
ønsker deg lykke til
videre

Bror Torbjørn Rørvik
Fyller 75 år 7.3.
Vi sender gratulasjon, og
ønsker deg lykke til
videre

Eks OM Jan Strøm
Fyller 70 år 27.2.
Vi sender gratulasjon, og
ønsker deg lykke til
videre

Bror Olav Hantveit
Fyller 95 år 27.3.
Vi sender gratulasjon, og
ønsker deg lykke til
videre

Eks OM Nils Conrad
Lindheim
Fyller 90 år 4.4.
Vi sender gratulasjon, og
ønsker deg lykke til videre

25 års Veteranjuvel

Bror Asbjørn Gløsmyr
Innviet 21. mai 1992.
Tildeles 21.9.17

Gaver til bladet:
Bjørn Arnesen kr. 200,-

Bjørn Bjørklund kr. 200,-

Gaver til bladet kan også gis på 
gironr. 2650.02.11317
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Torsdag 2. februar var igjen en stor dag i
Loge 57 Fidelitas. Eks OM Leif Harald
Hansen fikk tildelt sin velfortjente 25års
veteranjuvel. Seremonien ble verdig og

fint gjennomført, i en fullsatt logesal. Til
brodermåltidet serverte privatnemda laks
med Sandefjordsmør og agurksalat, etter
at UM Rolf Magne Nyheim hadde ønsket

velkommen til bordet, og vår
"Kjøke-mester" Br. Otto
Høyendahl hadde godkjent ake-
vitten. Det ble et fortreffelig mål-
tid. Taler hørte selvsagt med til
dette brodermåltidet. OM Rolf
Haugen begynte sin tale på denne
måten: "Bror DDS, gjester,
embetsmenn og brr; kjære 25 års
Veteran Leif Harald Hansen.
Hvis dere vandrer kulturstien i
Skien og stopper ved vannet
nedenfor rådhuset, finner dere
Harald J. Hansens brygge. Som

25-års Veteranjuvel

OM Rolf Haugen, 25-års Eks OM Leif Harald Hansen Storrepresentant Geir Hole

OM Rolf Haugen overrekker blomster til Veteranen Forts. neste side 
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er skiltet og offisielt navnsatt av Skien
kommune etter forslag fra Skien
Sjømandsforening.  Skiensmannen
Harald J. Hansen var lettmatros på DS
Kings County, et norsk dampskip på over
9000 tonn og med et mannskap på 36."
OM fortalte hele historien om rednings-
dåden Harald J Hansen hadde stått for i
1936. i havet utenfor Canada." Men den
viktigste grunnen er at denne unge sjø-
helten er faren til vår 25 års veteran Leif
Harald Hansen. Det sies at arv og miljø er
viktig for vår utvikling. Foreldrenes
handlinger og væremåte påvirker hvor-
dan vi selv oppfører oss i livet. De blir
forbilder for oss. Og de påvirker våre
valg. Det kan ikke være tilfeldig at du
Leif Harald har: - et sterkt engasjement
for krigsseilerne, i tale og skrift, bl.a i
bladet Sjøfareren. - er et aktiv medlem i
Skien Sjømandsforening, - og har enga-
sjert deg sterkere enn andre i Landssaken

for å skape blest om den nye rednings-
skøyta «Odd Fellow 3» til
Redningsselskapet. Ingen skal drukne,
heter det i Redningsselskapets visjon
idag - den visjonen greide faren din å
oppfylte for 80 år siden. Kjære Leif
Harald- også i logen har du tatt på deg
lederverv. Du var i god gang som vår
OM. Og du er vant til å fullføre det du
starter på. Det var hardt for deg at syk-
dom og personlige grunner satte deg ut av
spill i fjor slik at du måtte fratre som OM.
Det positive ved det er at jeg som din
etterfølger i kveld har fått anledning til å
si noen ord til deg." Veteranen Leif
Harald Hansen begynte sin tale på denne
måten: "Først vil jeg takke for tildelingen
av 25 års Veteranjuvelen. 25 år er et kvart
hundre år av livet - om enn vi skulle
kunne bli 100. La meg derfor knytte noen
tanker til livet vårt. En sammenlikning -
tiden vi har å leve, med en meterstokk.
Og da vet jo alle at den starter på 0, og

Veterantalen

Hans bror, far og veteran Leif Harald
måtte jo også få noen ord i Takk for

maten talen Forts. neste side 



SIDE 12 FIDELITAS-NYTT

ender på hundre. Så har mitt liv blitt 67
cm - og mitt logeliv 25 cm i.h.t. meter-
stokken." Han fortalte videre om sitt
logeliv fra innvielsen i Loge 24 Gregorius
Dagssønn 8. mars 1990, overgang til
Loge Fidelitas i 2004. Leif Harald avslut-
tet sin tale på denne måten: "Den 1. april
i 2016 tok min helse en trist vending, som
medførte at jeg valgte å måtte forlate mitt
embete som Logens Overmester. Dette
var veldig trist, men det var og er viktig å
sette helse i høysete. Jeg vil takke
Overmester Rolf Haugen for at han stilte
positivt opp i resten av min valgperiode.
Br. Rolf har ikke glemt mye etter 23 år
hvor han sist var Overmester. Han styrer
Logen med sin store dyktighet og gode
erfaringer. Igjen Br. Rolf – hjertelig takk
for din positive innsats. Avslutningsvis
vil jeg uttrykke min enkle symbolikk med
meterstokken - til at det skal gjelde Vår
Orden – Vår Loge – Våre brødre - og ikke
aller minst vårt verdigrunnlag - at vi skal
nå flere centimeter og meter enn hva en
meterstokk tilsier i fremtiden. Loge 24
Gregorius Dagssønn ved bror Eks OM
Terje Pedersen gratulerte veteranen med
25års jubileet, og hans innsats for logene
og Landstadsgt 41. Br. Kai Lauritsen
overrakte Landstadsgt 41 ved leder Eks
OM Thorbjørn Solberg, en tegning av
den nye redningsskøyta Odd Fellow III,
som Landssaken skal finansiere store
deler av. Denne fine tegningen håpet han

ville få en fin plass i huset, og minne søs-
ter og brødre om Landssaken. Etter et
hyggelig brodermåltid, avsluttet Br
Simon Hansen med å takke for maten,
men i sin tale måtte han selvsagt si noen
ord til sin bror, far og veteran Leif
Harald. Det ble en fin avslutningstale til
et hyggelig brodermåltid. Kaffe og kake
med "noko attåt" ble server i salongen.
Veteranen hadde spandert en fantastisk
bløtkake med meterstokk og veteranjuvel
i marsipan. Dette smakte herlig og ga en
fin avslutning på en hyggelig logekveld i
Loge 57 Fidelitas.

GN

Veterankaken

Eks OM Kai Lauritsen overrakte
Landstadsgt 41 en tegning av den nye

redningsskøyta Odd Fellow III
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ble tildelt Bror Arne Andreas Rugstad på
møte i logen 5. januar.
Vi var 64 egne brødre samt 4 gjester til-
stede under det som ble en høytidelig og
fin seremoni ledet av DDS Helge
Djupvik. Han ble assistert av
Storrepresentant Geir Hole som funge-
rende StorMarshall.
Seremonien for tildeling av 40-års vete-
ranjuvel er en enkel seremoni i den for-
stand at den ikke drar så langt ut i tid.
Dermed gis det bedre mulighet til å få
med seg det meste som sies og det gjør
opplevelsen mer komplett. (Subjektivt
vurdert selvfølgelig!)

Bror Arne ble opptatt 2. desember 1976

og DDS spurte om han kunne huske den
dagen. Joda, det kunne han godt. Det sier
jo noe om Bror Arne, men også mye om
at det å bli opptatt - hele den opplevelsen
- kan sitte dypt i mange av oss.  

Et visdomsord fra dengang som stadig er
en sannhet siterte DDS - "Vær mot andre
som du vil andre skal være mot deg. Da
fjernes hovmod og du får fred i hjertet"

Svein-Meyer Lund fra Leir Klippen
kunne fortelle at "han vant loddtrekning-
en" om å representere Leieren.
En 40-års seremoni er alltid en spesiell
og fin opplevelse å få med seg - som han

Storrepresentant Geir Hole, OM Rolf Haugen, 40-års veteran Arne Andreas Rugstad,
og DSS Helge Djupvik

40-års Veteranjuvel

Forts. neste side
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sa og hadde da selvfølgelig med seg en
hilsen fra Hovedpatriarken.
Øvrige gjester var Tormod Knutsen fra
Loge nr. 17 Dag og Kjell Haugen og
Steinar Solberg fra Loge nr. 24 Gregorius
Dagssønn.

I sin tale ved brodermåltidet fremhevet
Bror OM vår nyslåtte 40-års veteran's
fine egenskaper som en god logebror.
"Du er en vennlig mann du Bror Arne -

du møter dine logebrødre med åpenhet og
et varm håndtrykk - og du gjør det slik
håndtrykket skal utføres - på den 3. kno-
ken.
Din fremmøtestatistikk er blant de beste i
logen og det står det også respekt av"
OM kom så videre i sin tale inn på Bror
Arne's interesse for jakt og turer i skog og
mark. Og - ikke å forglemme hans moto-
rinteresse. Det gikk visstnok rykter om
unge Rugstad som freste rundt i Solum
på motorsykkel - kjent for å være hard på
gassen..!
Motorinteressen førte siden til at han
utdannet seg til bilmekaniker og jobbet
for Gjemsø Automobilforretning, var
lærer i bilfag på yrkesskolen og havnet
som takstmann i Vesta Forsikring.

Bror Arne takket i sin tale for en flott
seremoni som han opplevde som en følel-
ses-messig spesiell stund som han ville
huske lenge som han sa. 
40 år i logen gir mange minner og Bror
Arne kunne nevne mange gode eksem-

OM Rolf Haugen overrekker velfortjente
blomster til Veteran Rugstad

Forts. neste side



FIDELITAS-NYTT SIDE 15

pler fra sin tid i privatnemda og siden
med andre oppgaver og opplevelser som
har satt sitt preg på hans logeliv.

Laksefilet med salat og Sandefjordsmør
stod på menyen - ønsket av jubilanten -
og det smakte fortreffelig noe som også
Bror Jarle Rørvik sa i sin takk for maten-
tale. Bror Jarle avlsuttet sin tale med å
lese et fint dikt av Grieg.
En hyggelig kveld ble rundet av med
kaffe & bløtkake.

Gratulerer med 40-års veteranjuvel Bror
Arne.

jmeBror Jarle Rørvik takket for maten

Den lille gutten hadde en koslig samtale med nis-
sen og lurte på om han kunne gi nissen en klem,

noe nissen ble veldig glad for.

Viste du at

Når en vanlig
CD-plate er fer-
digspilt, så har
den gått rundt
omtrent 20.000
ganger.

Det er en større
del av hjernen-
som brukes til å
styre tommelfing-
eren enn til å
kontrollere puste-
og magefunksjo-
nene.
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Tilja.
Når vi kom til Tilja ble vi møtt av miljø-
terapeut Bård Åsland. Han tok oss med
på en orienteringsrunde. Han fortalte om
hvilken oppgave Tilja har i vårt samfunn.
De skal ta vare på noen av de som kom-
mer ut av fengsel etter ent soning, samt
ettervern for de som har avsluttet sin rus-
behandling. Mennesker som befinner seg
i en sårbar situasjon og som trenger å eta-
blere seg i et nytt miljø. Tilja har ca 80
brukere som er innom her i løpet av året.
Tilja har ulike aktiviteter. Det er tegning
form og farge, - noen får tilbud om bruk
av leire. Tilja har tre ovner hvor de var-
mer opp leirearbeidene.
Her er det også nå ansatt snekker. Når vi
ankom Tilja, så holdt han på å inndele
nytt lokale som skal brukes til bilverk-
sted. Bilmekaniker skal ansettes. Ellers
tar snekkeren klienter med ut på oppdrag
til private.
Bård takket for gaven og ba oss hilse vår
loge.

Krisesenteret.
Ved krisesenteret ble vi mottatt av leder
Svein Gjerset. Vi fikk en flott orientering
om hvilken rolle krisesenteret har i sam-
funnet vårt. 60 til 80 kvinner, ca 100  barn
og 7 - 8 menn i løpet av året. Svein for-
teller at det må ligge vold til grunn for et
opptak. Han forteller om fysisk vold, psy-
kisk vold og økonomisk vold. Det blir
ved innleggelse skrevet en samarbeids-
kontrakt med bruker og hjemmekommu-
ne. 
Krisesenteret er nå etablert på bakrunn av
lov om krisesenter som kom i 2010.
Krisesenteret mottar faste tilskudd fra
kommunene.
Krisesenteret har akutt lavterskeltilbud.
> 
Svein takket for gaven og ba oss hilse vår
loge.

OMT

Fredag 23. desember var vi på besøk på krise-
senteret og Tilja for å overrekke pengegaver.
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Br. Ole Magnus har gjennom flere år vært
en flittig gjest til Logen på Kongsberg.
Hans tilbakemeldinger til brødre i vår
Loge gav 13 brødre interesse til å besøke
Kongsberg. Det er kanskje menyen som
vekker interesse. Rakfisk med tilbehør er
ikke noen vanlig meny for logene i
Grenland. Derfor var det spennende å
besøke Logen på Kongsberg. Vi ble tatt
godt i mot til denne loges juleavslutning.
Vi fikk også overvære en gradspassering
hvor en bror ble forfremmet til Den Edle
Kjærlighets Grad, dette ble fremført på
en verdig å fin måte til en fullsatt logesal.
På ettermøte i festsalen serverte Rebekka
søstre, det synes som rakfisken falt i god
smak.
Br. Fung. OM Rolf Haugen hilste fra vår
Loge og takket for hyggelig deltagelse i
Logesal og festsalen. En ung jente fra Bø
fremførte flere vakte musikkstykker på
fele.
Så måtte vi tenke på hjemveien, br. UM
Rolf Magne hadde lånt oss minibussen

med Ole Magnus som en stødig sjåfør.
Dette er et besøk som sikkert vil bli gjen-
tatt ved neste anledning.

LFH

Besøk til Loge nr. 33 Sølvet på Kongsberg
19. desember 2016

Br. Fung. OM Rolf Haugen hilste fra vår
Loge og takket for hyggelig deltagelse i

Logesal og festsalen.
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Nyttårslogen
Brødre, ledsagere, søstre og gjester til
sammen over 40 personer møtt frem til
den tradisjonelle nyttårsloge i vårt
Ordenshus. Tradisjonen for nyttårsloge er
lang. I år var det den 41. Nyttårsloge
Loge Fidelitas arrangerte. Etter julefei-
ring med alt det innebærer av mat, gaver
og tradisjoner, blir 1. Nyttårsdag spesiell
for mange. Derfor er det en fin start på ett
nytt år å kunne samles til den fine sere-
moni som Nyttårslogen er. Seremonien
ble gjennomført på en fin og sikker måte,
av embedsmenn og aktører. 

OM Rolf Haugens nyttårstale lød slik:
"Kjære gjester og brødre. I logen blir vi
stadig minnet om det ansvar livet har gitt
oss - Vær mot andre slik du vil at andre
skal være mot deg og dine blir vi fortalt.
Og du tjener deg selv best ved å tjene
andre. Men i store deler av verden er det
ikke slik. Mange statsledere er opptatt av
å tjene seg selv ved å undertrykke andre.
Alle mennesker er født like. Med rett til
frihet, liv og lykke. Uansett tro, hudfarge,
kultur eller nasjonalitet.
Jeg er født i 1941, under den 2nen ver-
denskrig. Generasjonen før meg kjempet
og døde i kampen mot undertrykkelse,
intoleranse og ekstremisme.
I dag, mer enn 70 år senere ser vi en lik-
nende forfølgelse av mindretall og mino-
riteter. Har vi ikke lært noe av våre forfe-
dres kamp? Vi skylder dem og alle å vise
respekt for hverandre og retten til frede-
lig sameksistens.
Men det finnes håp. Det er mange som
bryr seg og vil hjelpe de som har det

vondt. Det er mange som arbeider for å
oppnå fred. Og jo flere som tenker slik
rundt i verden, jo sterkere står viljen og
nestekjærligheten.
Slik Bjørn Eidsvåg sier det i sangen «Eg
ser»:
Eg ser du har det vondt,
men eg kan ikkje grina alle tårene for
deg,
du må grina dei sjøl,
men eg vil grina med deg, eg vil grina
med deg.

Vi kan ikke lovfeste at alle skal ha like
gode levekår, mange venner og et godt
nettverk. Livet er ikke slik. Livet er tilfel-
dig og ofte urettferdig. Men vi kan gi vårt
bidrag til å minske forskjellene i verden.
Slik en ung jente skrev i Aftenposten på
nyttårsaften; Gi  til dem som trenger det,
og bevis at menneskeliv ikke er statistikk,
men enkeltindivider som deg og meg.
Vi har feiret jul. Tiden for gavmildhet,
raushet og kjærlighet. 

Det er tiden vi gir av vårt gode hjerte til
familie, venner og trengende.
Tenk om vi kunne holde vårt  julehjerte
åpent hele året!
Et godt og menneskeverdig nytt år ønsker
jeg for alle."

Nede i festsalen ble det server kaffe og
kaker til en hyggelig prat rundt bordene. 
Det ble et fint samvær, med fine impulser
for det nye år.
Selv om det er langt frem til neste nyttår,
er det et håp om at enda flere vil slutte
opp om Nyttårsloge vår. Det er en fin
stund å ta med seg inn i det nye året. 

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!
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