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Begynner med noen
ord om våren av
Arne Paasche Aasen:

Tross alt seirer våren og varmen og viljen,
tross alt seirer livet som grønnes og gror.
Og er du en slektning av blåveisfamilien
så har du en gjerning å gjøre på jord.

Det er gledelig at vår nye spalte “Til
debatt” nå har blitt brukt et par ganger.
Det er sikkert mye som kan diskuteres der. 

Har også dristet meg frempå med
“Vitsestafetten” som jeg håper blir gående
fremover, det er alltid hyggelig å kunne le
litt av og til eller kanskje dra litt på smile-
båndet. Her understreker jeg at for grove
vitser blir strøket.

Oppfordrer brødrene og sende inn stoff av
et eller annet slag og kanskje noen bilder
som vil passe i bladet.

Så litt om grasrotandelen. Fra 1. januar til
24. april er det kommet inn kr. 4013,51,
håper de som spiller og får litt inn på sin
konto.

AG

Jeg vil knytte noen
ord til følgende;

- Arbeidsmøter og
forretningsorden.
Det ble kanskje litt
mye forretningsor-
den på arbeidsmøtet
den 20 april?
Det skyldes, som jeg
sa i logen, at vi har
måttet samle opp
referater og mindre

viktige saker til de møter hvor det ikke er
gradsarbeid.
Samtidig synes jeg at det er viktig at
arbeidsmøtene ikke er så lange at vi ikke får
nok tid til å hygge oss under brodermåltidet
og kaffepraten i salongene.
Enhver overmester vil stadig prøve å finne
en god balanse mellom disse hensyn.

Utlodninger/finansiering av Landssaken.
Det er ingen tvil om at vi har brødre som er
kjempeflinke til å kjøpe lodd på sosialafte-
ner, julemøter og reketurer. Mange har i til-
legg med seg gevinster til utlodningen.
Det kan selvsagt være slik at for hyppige
utlodninger kan oppfattes som en uting.
Men disse lotteri pengene har gjort det
mulig å skaffe midler til spesielle formål,
som t.eks. Krisesenteret og Tilja. Penger
som settes av på fond, kan også brukes til
vår loges delfinansiering av Landssaken.
I logemøtet den 18. mai vil jeg ta opp
spørsmålet om finansiering av Landssaken.

Kjære Logebrødre!

Forts. neste side
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Her vil brødrene kunne si sin mening om
buk av fond som logen har og om vi skal
bruke noe av fondene til Landssaken.
Alternativet kan være å øke kontingenten
midlertidig og øremerke disse til formålet,
eller både bruke av fond og øke kontingen-
ten.

- Fremmøte- rekruttering.
Jeg takker alle brødrene for at dere møter så
ofte dere kan i logen. Vi har et meget bra
fremmøte, fine gradsspill og et et godt sosi-
alt miljø. Det vi trenger nå er flere medlem-
mer. Vår Venneaften har foreløpig ikke gitt
resultater, men jeg har tro på at noen av dere
brødre vil finne en eller flere egnede kandi-
dater. Når jeg sier «egnet» mener jeg at det
også er av stor betydning at den som skal
anbefale en søker, tenker på om vedkom-
mende passer i vår Orden, og om vår Orden
passer for han.
Det er ikke noe mål å øke antallet medlem-
mer dersom disse faller fra etter kort tid.

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 
Rolf Haugen 
Overmester 

Kjære bror
Vi nærmer oss som-
mer og avslutningen
av vårterminen. 
Første og andre ga-
ngs-nominasjon er gj-
ennomført og ingen
endringsforslag kom

inn. Konstaterer at nominasjonsnemnda har
gjort en god jobb. Valget skal gjennomføres
på vårt siste logemøte 18. mai. 

Venneaften er gjennomført, men så langt
har det ikke resultert i søkere til logen.
Oppfordrer alle til å se om de har mulige
kandidater. 

Nevnd for Styrkelse og Ekspansjon (S & E)
har avholdt møte med yngre brødre. Som

yngre brødre definerte vi de som er under
50 år og de som har vært medlem i mindre
enn syv år. Møtet ble avholdt i Smia og
temaene var: Lag en oversikt over de fem
beste forholdene ved logen og de fem dår-
ligste. Videre forslag til nye ideer til logen. 
Det var en kreativ forsamling og vi fikk
mange innspill til aktivitet. Alt som kom av
innspill skal vi ta med oss videre for å for-
bedre oss i vårt arbeid. 
Noen av tilbakemeldingene som jeg ønsker
å trekke frem er:
- At ordensetiketten ikke blir fulgt. 
- Det er roping og klaging på servitørene
under brodermåltidet. For nye brødre er
dette ikke noen god opplevelse. 
- At det kommer kommentarer mens det
holdes taler ved bordet. 
- Under logemøtet oppe i salen er det pra-
ting og hvisking. 
Men det var veldig mye som var bra med
den måten logen drives på. 
- Vi er inkluderende og den sosiale delen
ved brodermåltidet er meget god. 
- Har høy standard på det som utføres av
seremonier. 
- Tradisjoner blir godt ivaretatt. 
Tilbakemeldingen var også at slike ufor-
melle møter med yngre brødre bør avholdes
oftere. 

Det skal avholdes kurs for alle nye embeds-
menn lørdag 23. september og kurs på ritu-
alene lørdag 28. oktober, begge kursene
avholdes i Landstadsgate. 

Et tema som jeg maser litt om er oppmøte.
Har forståelse for at mange er opptatt og
kan ikke møte av ulike grunner. Min opp-
fordring er å plukke ut to-tre møter for neste
halvår. Prioritere disse møtene slik at vi har
glede av å se deg i logen. Bestem deg og
gjennomfør, vi sees. 

Husk reketuren som er flyttet til 16. juni.

En riktig god sommer til deg og dine.

Med broderlig hilsen i 
Vennskap Kjærlighet og sannhet 

Geir Hole, Storrepr. 

Storrepresentanten
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I  De Tre Kjedeledd nr. 4 2016 er det
skrevet en meget fin artikkel kalt "De
Kritiske røster"
Jeg har klippet litt fra dette intervjuet,
som Redaktør Kjell-Henrik Hendrichs
har gjort med DSS Dag Runar Pedersen.
DSS Dag Runar Pedersen har i et helt liv
arbeidet med kommunikasjon og kultur. 
De Tre Kjedeledd har stilt ham en del
spørsmål i denne sammenheng.

"– Du har besøkt en rekke loger og leire
over hele landet og observert ting som
du ikke uten videre er glad for å ha mer-
ket deg. Kan du si noe om dette?

– Hovedinntrykket er hele tiden at vi kan
være stolte over «det gode indre liv» i
våre loger og leire. Dette må få fortsette.
Men vi må også være var for hva vi ikke
ønsker skal få vokse. Det er ikke til å
stikke under stol at det noen få steder har
spredd seg en kultur av korrektiv, kritiske
bemerkninger på grensen til baksnakking
i noen loger. Det må vi få slutt på. I vår
streben etter å gjennomføre logemøtene
så bra som mulig – altså kravet til at
embedsmenn og spilldeltakere skal
kunne sine belæringer og tekster utenat –
har gjort at vi søker perfeksjon.
Perfeksjon kan bli det bestes verste
fiende. Vi må forstå forskjellen på å gjøre
ting rett og å gjøre de riktige tingene.
Eller som Stor Sire uttrykker det – etiket-
ten må ikke gå foran etikken.

– Hva er hensikten med den kritikken
eller baksnakket som blir fremført?
– Selv om kritikken er uttrykt og ment i

beste mening, kan det vokse fram en kul-
tur som består i å søke etter feil. Så rettes
det kritikk mot embedsmenn eller spill-
deltakere for disse påståtte feilene.
Mange ganger opplever vi at kritikken
rettes på feil grunnlag. Kritikeren kan
ikke sin lekse så godt som han tror, noen
ganger er lovverk og regler endret, noen
endringer baserer seg på beslutninger
som er fattet av Stor Sire. Noen ganger er
det selvsagt berettiget korreksjon. Men
det er ikke alles rett å komme med kritikk
eller korrigere. I alle loger og leire er det
folk som har til oppgave å påse at alt går
riktig for seg. Det er ikke «fritt frem for
alle» å drive instruksjon. 

– Er aktørene selv kritikkløse?

– Ofte er det slik at den som gjør en feil
er selv sin største kritiker. Han vet det så
godt og han vil sannsynligvis aldri gjøre
samme feilen to ganger. Og om det er
nødvendig med korreksjon, hvem er
berettiget til å gi en korreksjon?  Ansvaret
for seremoniene har Ceremonimesteren.
Det øverste ansvaret ligger hos
Overmester. Det er derfor kun disse to
som har anledning til å komme med kor-
rektiver under et logemøte. Vi andre har
ikke noe med å komme med korreksjoner
eller kritiske bemerkninger i åpen loge. 
Men der skjer jo svært mye i Ordenen
som ikke er knyttet til møtene alene. Ja,
vår Orden er jo et ganske komplisert og
mangfoldig maskineri. Oppstår det feil
eller mangler i forretningsordenen, kan
Storrepresentanten veilede slik at det blir

Forts. neste side 6
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16. februar var det igjen klart for tildeling
av en veteranjuvel i loge 57 Fidelitas. Det
var br. Jarl Arne Kahn som ble tildelt 40
års veteranjuvel.

Gjester og brødre fylte logesalen og over-
var en høytidelig og fin seremoni ledet av
DSS Helge Djupvik. Han ble assistert av
Storrepresentant Geir Hole som funge-
rende StorMarshall.
DSS Helge Djupvik refererte en hilsen til
br. Jarl Arne Kahns fra embedsmenn og
brødre i hans gamle loge, Loge Nr.3
Eystein i Trondheim, der han ble ønsket
til lykke med veteranjuvelen og lykke til
videre.
Et vakkert dekket bord møtte brødrene,
der EksOM Kai Lauritsen fungerte som
UM. Han ønsket brødre og gjester vel-

kommen til brodermåltidet, der privat-
nemda serverte bankekjøtt m/kålstuing
og poteter.

4400--åårrss   VVeetteerraannjjuuvvee ll

Storrep. Geir Hole, OM Rolf Magne Nyheim, Veteran Jarl Arne Kahn og DSS Helge Djupvik 

Veteran Jarl Arne Kahns tale 

Forts. neste side



korrekt ut fra lovverket og/eller forskrif-
ter. Det er eneste grunn til å veilede
direkte under et åpent logemøte fra andre
enn OM og evt. CM. 

– Men kritikerne gjør vel også dette ut fra
gode hensikter?

– Vi bør alle tenke gjennom hvorfor vi gir
kritikk eller korrektive uttalelser.
De fleste gjør det selvsagt i en god hen-
sikt, men vi skal ha respekt for at ikke
alle synes det er passende eller positivt å
få slik tilbakemelding Vi må derfor lære
oss til å bruke organisasjonen slik den er
bygget opp at seremonielle spørsmål ret-
tes i førsterekke til Ceremonimester og
andre spørsmål eller kommentarer rettes
til Overmester etter at logen er lukket. Da

er det deres ansvar å veilede videre"

Hele intervjuet kan du lese i De Tre
Kjedeledd nr. 4 2016.

Da jeg leste artikkelen  fikk jeg en "a-ha"
opplevelse. Vi må alltid tenke før vi taler,
- er det vi ønsker å si eller kritisere til
beste for logen og samholdet mellom
brødrene, - tjener det «det gode indre liv»
i vår Loge.  Hvis vi ikke er sikker på det,
bør vi ta saken opp med OM før det
uttrykkes i åpen loge. Som det står i artik-
kelen kan en slik "ukultur" eller "feilsø-
kingskultur" gjøre noe med logen og
rekruttering til oppgaver i logen.
Jeg håper at det aldri vi oppstå et slikt
problem i Loge 57 Fidelitas

GN
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Fungerende OM Rolf Magne Nyheim sa
i sin tale ved bordet bla. annet:

"Br. Jarl Arne Kahn gratulerer så mye
med dagen. Ja, 40 års medlemskap i Odd
Fellow Ordenen står det respekt av. Det
er fakta lengre medlemstid i Ordenen enn
alderen på enkelte brødre som er her i
kveld. Du ble som vi hørte i Logesalen,
tatt opp i Ordenen i 1977 i Loge nr. 3
Eystein i Trondheim, og meldte overgang
til loge 57 Fidelitas i 2013, så av dine 40
år som medlem av Odd Fellow Ordenen
er bare en liten tid vært her sammen med
oss. Det er veldig hyggelig at du kom til
loge Fidelitas, og møter her så ofte du
kan" Fungerende OM Rolf Magne
Nyheim avsluttet med å  overrekke en fin
blomsterbukett fra logen og brødrene.

40års veteranen Jarl Arne Kahn takket i
sin tale for den høytidelige og fine tilde-
lings-seremonien av veteranjuvelen. Han
takket også embedsmenn og brødrene i
logen for den gode mottakelsen han har
fått ved overgang til loge 57 Fidelitas.
Han satte også stor pris på hilsningen han
fikk fra sin gamle loge og brødrene der.
Bror Stenersen takket for maten og den
fine serveringen logens privatnemnd
hadde stått for. Selvsagt ble det noen vel-
valgte ord om bankekjøtt, og en historie
til slutt.

Denne hyggelige kvelden ble rundet av
med kaffe & bløtkake. En minnerik kveld
for 40års veteran Jarl Arne Kahn og brø-
drene

GN
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Sykling uten alder – Grenland
Ble stiftet 29. april 2017. Dette fordi akti-
vitetene i Grenland skal være mere forank-
ret i vårt miljø. Her har foreninger, banker
og næringsliv gitt tilskudd til kjøp av
sykler. Siden våren 2015 har "Brukerrådet
ved Menstad Bydelshus" drevet konseptet
"Sykling uten alder" i samarbeide med
Bydelshuset og Haugsåsen Bofelleskap.
Senere ble det etablert et samarbeide med
flere aktører i kommunen, bl.a. Gulset
Nærmiljøsentral, Gjerpen Sykehjem,
Lyngbakken Bo- og behandlingssenter og
Gulset Sykehjem. Etterhvert har det også
kommet i stand et utstrakt samarbeid med
Bamble. Porsgrunn og Siljan. Nå er tiden
inne for å etablere et felles nettverk for hele
Grenland. Målet er å jobbe for at flest mulig
eldre på institusjoner og hjemmeboende
med nedsatt mobilitet og ensomhet skal
kunne være en aktiv del av samfunnet og
nærmiljøet ved å ta dem med på sykkeltur.
Behovet viser seg å være meget stort.
Derfor trenger konseptet mere penger til
kjøp av sykler, trenger også flere piloter.

Litt om bakgrunn for prosjektet
«Sykling uten alder» startet opp i det små i
2012. Det var initiativtager Ole Kassow
som var opphavet til ideen.

Han var en aktiv «ung» mann i 40 årene
som var svært glad i å sykle. På sin daglige
sykkeltur til å fra arbeid syklet han forbi et
pleiehjem som lå i nabolaget. På utsiden
satt det en eldre mann som het Thorkild.
Han var svært glad i å være ute i solen og
han satt der å vinket til de som syklet eller
gikk forbi. Ole Kassow registrerte denne
gamle mannen som virket så hyggelig. Han
begynte å tenke på at der inne på sykehjem-
met var det nok mange beboere i tillegg til

Thorkild som i sine tidligere år hadde
benyttet sykkelen til sine daglige gjøremål.
Nå var det nok slik at de ikke lenger hadde
den muligheten til å komme seg ut i det fri.
Tanken utviklet seg videre hos Ole Kassow;
hvordan kan vi få flere av de eldre på insti-
tusjoner ut i det fri? 
Etter noe tid og mange tanker, besluttet han

seg en dag for å dra inn til København sen-
trum for å leie en Sykkeldrosje; en
Rickshaw. Med denne så syklet han til
sykehjemmet og parkerte utenfor. Han ville
tilby beboerne en gratis sykkeltur ut i det
fri. Men han hadde noen tvilstanker, hva
ville de si til at det kom en vilt fremmed
mann inn og ville ha med seg beboere ut på
tur. Han kunne bli avvist. 

Men han tok mot til seg og gikk inn, traff på

Forts. neste side



SIDE 8 FIDELITAS-NYTT

Kjære gode Bror

Det var en uendelig trist mel-
ding å få den dagen du ikke
var mere. Den alvorlige
sykdommen tok til slutt
overhånd. 

Vi hadde kjent hverandre
og vært nære, gode venner
i over 40 år. Helt siden du
flyttet fra Oslo til Skien
som nyutdannet tanntekni-
ker og etter hvert startet din
yrkeskarriere i Kongensgate,
og der var du å finne helt til du
sluttet ved nådd aldersgrense. Så
fort jeg hadde en mulighet var jeg
innom Bror til en liten kopp kaffe og en
hyggelig prat for så å haste videre.

Du var den som pratet varmt om Odd

Fellow Ordenen og som fikk meg
med i Loge 57 Fidelitas. Det

har jeg aldri angret på. Du var
min gode fadder, fulgte meg
opp og ansporet meg så fort
du hadde en anledning. 

Du hadde et vinnende
vesen og du hadde lett for
å skaffe deg venner,- gode
venner hvor du enn fer-
des.

Du er ikke mere, men min-
nene etter deg vil alltid være

der kjære Bror. 

Takk for alle de gode årene vi fikk
sammen.

Fred med de gode minnene etter deg.

Jon Åge.

Minneord om Bror Mortensen

en pleier og fikk lagt frem hvem han var og
hva han ville. Pleieren sa «et øyeblikk» og
forsvant inn en dør. Etter en stund kom hun
ut igjen med en eldre dame i armen og sa;
Gjertrud og jeg vil svært gjerne ha en tur.
De installerte så Gjertrud og pleieren foran
i Rickshaw’en og syklet innover mot
København sentrum og ned til kaien. Etter
en utrolig flott tur, bar det tilbake til pleie-
hjemmet. Han leverte sykkelen tilbake der
han hadde leid den og tenkte at «det var
det». 
Men historien stoppet ikke med det. Den
var så vidt begynt. Dagen etter, ringte
bestyrerinnen på pleiehjemmet og spurte:
«Hva har du gjort med Gjertrud?» Gjertrud

hadde vært så begeistret for sykkelturen at
hun hadde skravlet i vei til de andre bebo-
erne på hjemmet. Nå var det kø – de andre
beboerne ville også ut på sykkeltur. 
Fra denne enkle ide og spede start, har
«Sykling Uten Alder» utviklet seg i vold-
somt tempo og er nå utbredt i over 60 kom-
muner over hele Danmark. I 2013 kom den
første sykkelen til Norge. Starten i Norge
har gått noe tregere enn i Danmark, men nå
sprer det seg like fort her til lands. Mange
byer i Norge har på slutten av 2014 og i
2015 startet opp. I dag får vi ukentlig fore-
spørsler fra steder rundt i landet som vil ha
hjelp til å komme i gang. 

Leif Harald
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Vårkveld
Rør ikke mitt hjerte i dag,
våren har gjort det alt.
Bølger av gammelt nederlag kysser
det hardt og salt,

Bølger av nederlag, og savn,
trodde jeg det var borte?
Si ikke noe, nevn ikke navn.
Våren har nettopp gjort det.

Noe har våknet. Det svir av seg selv,
verre en sult og tørst.
Rør ikke ved mitt hjerte i kveld
våren har vært her først.

Inger Hagerup

Hvorfor er fløten dyrere enn

melken? Det er fordi det er

mye vanskligere å få kuene

til å sitte på de små

kartongene.

En dame dro rett til doktoren sin og var
veldig bekymret og stresset. Hun sa til
doktoren sin: Doktor, se på meg. Da jeg
våknet i dag og så meg selv i speilet, så
jeg at håret mitt var helt stritt og sto til
alle kanter, huden min var rynkete og
deigaktig, øynene mine var blodsprengte
og stakk ut, og jeg så ut som et lik i ansik-
tet mitt! Hva er GALT med meg, dok-
tor?» 
Doktoren ser på henne i et par minutter
før han rolig sier: «Vel... Jeg kan i hvert
fall fortelle deg at det ikke er noe galt
med synet ditt...»

Vi prøver en stafett med vitser ikke for
grove

Utfordrer:
Reidar Norschau

Vitsestafetten

Eks OM Jan Strøm får overrakt blomster
for sin 70 årsdag
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Gratulerer

Bror Hans-Gabriel
Hauge
Fyller 70 år 27.6.
Vi sender gratulasjon, og
ønsker deg lykke til
videre

Bror Ove C. Amundsen
Fyller 85 år 9.5.
Vi sender gratulasjon, og
ønsker deg lykke til
videre

Bror John Egil Færaas
Fyller 50 år 15.7.
Vi sender gratulasjon, og
ønsker deg lykke til
videre

Gaver til bladet:
Conrad Linheim kr. 500,-

Gaver til bladet kan også gis på 
gironr. 2650.02.11317

Bror Jens Borgar
Strand
Fyller 70 år 26.7.
Vi sender gratulasjon, og
ønsker deg lykke til

Bror Karl Erik Skogø
Fyller 70 år 21.7.
Vi sender gratulasjon, og
ønsker deg lykke til
videre

Bror Bjørn Eugen Foss
Fyller 75 år 31.7.
Vi sender gratulasjon, og
ønsker deg lykke til
videre

Bror Herman Haukås
Fyller 70 år 5.8.
Vi sender gratulasjon, og
ønsker deg lykke til
videre

EksOM Thor Olav
Bjåland
Fyller 70 år 3.9.
Vi sender gratulasjon, og
ønsker deg lykke til
videre

Det er til ingen nytte
og si i mot, det greier

seg å tenke imot
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Det var 47 egne brødre og 13 gjester som
overvar spillet oppe i logesalen - igjen
som før godt gjennomført av skuespiller-
ne. Vi fikk også en ny gammel bror tilba-
ke etter noen års utmeldelse Rolf Lund,
veldig hyggelig.
Etter logemøte var det duket for middag.
Og hver gang vi har besøk fra Loge
Torungen i Arendal, blir det servert
Wienersnitsel, det er blitt en tradisjon.
Det var vist en gang en fra logen i
Arendal som ikke ville ta turen før han
hadde forsikret seg om at det ble
Wienersnitsel til middagen.
Bror OM Rolf Haugen holdt en fin tale
for resipientene. Noe jeg bet meg merke i
var at han sa: Det er viktig å prate med

hverandre ikke om hverandre. Og en litt
artig en: Visdom kommer med akderen,
men det hender at alderen kommer alene.

Dikteren Kolbein Falkeid skriver;
Det er langt mellom venner,
Mellom venner står mange bekjent-
skaper og mye snakk.
Venner ligger som små lysende stuer
langt borte i fjellmørket,
du kan ikke ta feil av dem.

Diktet handler om forholdet mellom
mennesker. Budskapet er at du alltid vet
hvem som er dine ekte venner- og ikke
bare bekjentskaper.

Det gode vennskaps grad
til Ulf Sondre Undem og Stig Hansen

OM Rolf Haugen flankert av Stig Hansen og Ulf Sondre Undem 

Forts. neste side 
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Det er sikkert noen av brødrene som
kunne luftet noe under denne vignetten

Old Boys Band fra Loge Torungen unnerholdt

2 som fikk maten litt forsinket

Kjære nye brødre av det gode vennskaps
grad; Vi ønsker å være ekte venner i Odd
Fellow . Vi har lovet å hjelpe, støtte og
påvirke hverandre til å bli bedre og mere
menneskekjærlige. Dere skal ikke kunne
ta feil av oss og vårt vennskap.
Etter middagen var det en bror fra
Arendal som takket for maten, og avslut-

tet med en historie om forskjellige måter
å takle det å komme sent hjem fra byen
overfor sin kone.
Litt senere var det duket for musikk av
Old Boys Band fra Loge Torungen. Gutta
fra Arendal kan det med å underholde.
Toner fra Alf Cranner - Kaffen klar -
Chantis og litt allsang ble det også. En
hyggelig kveld i logen.

AGT
I
L
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Dugnadsjefen bror Ro-
nald Wighus hadde
innkalt til dugnad for å
sope vekk grusen fra
gården, noe som vi i
fjor betalte kr. 7.000,-
for. Bror Odd Bohlin
fra Greg. Dagsønn
hadde kjøpt inn 5 sope-
koster for den nette
sum av kr. 265,-. Vi var
4 stk som sopet og en
som kjørte vekk grusen. Dette brukte vi
4 timer på, altså sparte vi Odd Fellow
for kr. 6.735,-. Dette må jeg si var noe
av de mest lettjente penger jeg har gjort
på en dugnad. Tar med navnet på soper-
ne her: Ronald Wighus, Odd Bohlin,
Arntor Bløndal, Asbjørn Gløsmyr og
Gunnulf Foss (som ikke er soper) han
kjørte vekk grusen.

AG

Gunnulf Foss var i transporten å kjørte vekk grusen

Soperne

Dugnad til tusen av 4 “sopere”
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Privatnemda
Nemdas arbeid er omfattende.
Til hvert møte skal følgende handles eller
bestilles:

Mat, servietter, lys, duker, blomster,
kaffe, te, sukker, fløte, kaker, øl, vin,
brennevin, mineralvann.

Når dette er i hus setter vi på plass border
og stoler.

Legge frem riktige duker, servietter, lys,
lysestaker, blomster, skilt til bordplasse-
ring, foldere osv.
Deretter bæres øl, mineralvann, lettøl,
aquavit på kjøla og vin settes til tempere-
ring.

I tillegg kommer en lang rekke ting.
Kan nevne bonger til mat, og drikke ved
bordet. 
Regnskap til hvert møte.

For å si litt om prising av mat og drikke.
Privatnemda skal i utgangspunktet ikke
ha et stort overskudd.
Tanken er at vi må ha et overskudd på
møtene, mens det er spesielt 2 møter som
privatnemda "sponser" brødrene tilbake,
og det er på julemøte og reketuren.

Vi har sjekket prisene til Villa Fløyen opp
mot andre leverandører. Prisene hos Villa
Fløyen er meget gode, når vi tar med at
de dekker bordene.

Overskuddet har hatt en fallende tendens
de siste årene.
Dette skyldes i hovedgrunn at vi har
prøvd å holde prisene stabile, men pri-
sene på alle innkjøp har gått opp.
Dette medfører at prisene vil bli satt opp
noe i denne vårtermin.

Vi har også sammenlignet våre priser
med 24 Gregorius Dagssønn.

Privatnemdene har hatt en gjennomgang
av alle mulige kostnadsbesparelser, for å

drive så optimalt
som mulig.

Vi har også tatt i
bruk bankterminal,
noe privatnemda er
veldig takknemlige
for.

Med hilsen i V. K.
og S

Rolf Magne
Nyheim 

UM

Det var godt fremmøte av de yngre brødrene som det blir
referert til på neste side
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Tilstede:
Innviterte: OM Rolf Haugen, UM Rolf Magne Nyheim
Fra Sog E nevnda: Geir Hole, Gisle Nomme, Tor Bjåland, Frode Ballestad.
Yngre medlemmer: Simon Hansen, Stig Hansen, Erik Hørsrud, Per Erik Marki, Jarle
Rørvik, Trond Kristian Sveva og Eigil Frode Jørgensen. 

Logens nevnd for styrkelse og ekspansjon avholdt møte med en del av logens yngre
brødre for og diskutere logens nåværende aktiviteter, samt ideer til andre og endrede
aktiviteter og ikke minst synspunkter og ideer vedrørende fremtidig rekrutering til
logen.

Yngre brødre ble delt inn i to grupper hvor de fikk flg.oppgaver:

1. Lage en oversikt over de fem beste forholdene ved logen.
2. Lage en oversikt over de fem dårligste forholdene ved logen.
3. Komme med forslag til nye ideer til logen.   

Gruppene arbeidet godt og det kom frem en rekke saker (gode og dårlige) som ble dis-
kutert / evaluert i etterhånd.
Av gode ting fremhevet gruppene logens lære, tradisjoner og etikette. 
Det sermonielle er veldig viktig, og det er viktig at samholdet på ettermøtene fungerer
så fint også for de nye brødrene som kommer til. 

Av dårlige ting nevnes småprat, kommentarer og avbrytelser i logesalen og nede under
brodermåltidet. 
Ustabilitet i privatnevnd, (fremmøte).
Manglende informasjon før og etter opptakelse og til spesielle møter kan vi bli enda
bedre på.

Av nye ideer ble nevnt mer fysisk utadvendt arbeid.
Komplettering av utstyr i Smia.
Oftere uformelle møter (workshop) som dette.

Møtet ble til sist oppsummert og avsluttet av bror Gisle Nomme.

Med hilsen i V.K.og S.

Geir Hole Frode Ballestad
Leder S og E nevnd Sekretær S og E nevnd

NEVND FOR STYRKELSE OG EKSPANSJON
Referat fra møte med yngre brødre:

Tid: 20.03.2017 Kl.18.00-21.00
Sted: Landstadsgt. 41, Skien
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Innvielsesgraden er for de fleste brødre
noe de husker og som gjør inntrykk, både
når det gjelder det Ceremonimesteren
sier og det som skjer.

Litt fra talene OM Rolf Haugen:
DDS, gjester, embetsmenn og brr, vår
nye bror Eigil Frode Jørgensen Gratulerer
med dagen!
Du er nå blitt medlem av Odd Fellow
Ordenen. Det er en viktig beslutning for
ditt fremtidige liv. Når man i bedriftslivet
har et sterkt fokus på å bygge en felles
kultur, basert på felles verdier, er sjan-
sene store for å lykkes og få suksess.
Slik er det også hos oss. Men vi måler
ikke vinning eller tap i forhold til en kon-
kurrent. I Odd Fellow blir vi målt på
andre egenskaper; om vi har en ærlig
vilje til å forbedre oss, vise nestekjærlig-
het og gå rakrygget gjennom livet.
Som du hørte i logesalen har vi i Odd

Fellow uforanderlige
utrykk for Ordenens
lære i våre symboler.
Disse er felles for
Ordenen over hele ver-
den. Symboler represen-
terer noe annet og mer
enn bare seg selv.
Symbolene er ladet med
betydning. Slik som for
eksempel våre Sinnbil-
der eller de tre kjede-
ledd, symbolet for venn-
skap, kjærlighet og
sannhet.

Eigil Frode Jørgensen:
Jeg vil først takke for tillitten dere har
vist meg ved måten  Dere har ønsket meg
velkommen til min innvielse til Loge 57
Fidelitas, Skien og min fadder Thor
Bjåland som har anbefalt meg for å bli
opptatt i Odd Fellow Ordenen og jeg
håper at jeg ikke vil skuffe min fadder.
Han tar sjanser!

Innvielsestalen

OM Rolf Haugen vår nye bror Egil Frode Jørgensen og hans fadder
Eks OM Thor Olav Bjåland

Forts. neste side

Innvielse av Egil Frode Jørgensen
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Valgets kvaler
Dette er det store valgåret. Det er valg til
Stortinget, og ikke mindre viktig, det er
valg på nye embedsmenn og nevndmed-
lemmer i våre loger og leire.

Nominasjonsnevndene har lagt et langt
og intenst arbeid bak seg og HP/OM har
fått seg forelagt innstilling på kandidater.
Nytt av året er at valgprosedyren nå går
over tre møter. N1, N2 og V. Tiden da
man kunne sette frem benkeforslag på
valgmøtet er definitivt forbi. Har man for-
slag på andre kandidater enn de som
Nominasjonsnevnda har innstilt, så må
man i skriftlig form oversende disse til
HP/OM innen to dager før N2 slik at de
kan bli referert på det møtet. Som tidli-
gere, må slike forlag støttes av minst to
godstående brødre av DHS grad.

Når dette leses er de fleste enheter ferdi-
ge med sine valg og da gjenstår det for
oss brødre og patriarker og støtte godt
opp under våre nye embedsmenn i tiden
som kommer. Uten leiren/logens støtte og
tillit er det umulig å lede arbeidet til beste
for oss selv, vår leir/loge og ikke minst
vår Orden.

Jeg ønsker alle nyvalgte embedsmenn og
nevndmedlemmer lykke til og anmoder
dere om å bruke sommeren til å sette dere
inn i deres nye roller. Så ser jeg med stor
glede frem til å innsette dere i embedene
til høsten. Ha en riktig god sommer alle
sammen.

MBH i V.K. og S. 
Helge Djupvik,

DSS

Hold dere fast jeg snakker fort (og kona
er ikke her og sparker meg på leggen) så
følg med!
Jeg får assosiasjoner til en gammel barne-
sang når jeg ser utover denne forsamling-
en av mine nye brødre.
"Noen barn er gule, noen barn er  svarte,
noen barn er hvite alle er forskjellig men
det er bare utenpå"
Men her i Odd Fellow er det motsatt. Alle
er like utenpå men forskjellige individer
inne i "uniformen". Denne "uniformen"
føler jeg gjør at vi alle står på likefot
(ingen skiller oss ut) men sjelen i hver av
oss gjør oss til den vi er!! 
Har vært engasjert både i sjakk og fotball
også. Yngste broren min kom hjem fra
skolen og sa at jeg skulle bli sjakklærer  -
Hvorfor det?  Jeg rakk opp handa og sa at
det kan broren min ta. Jeg og en kamerat
startet opp og bygde opp ungdomssjakk
miljøet i Fredrikstad. Startet med fotball i
Lisleby da Petter sønn min var 6 år. Jeg
var med å arrangere NM. KM og
Østfoldmesterskap i sjakk for skolelag,
startet med Lisleby Fotballfestival tidlig
på 80 tallet. Den cupen arrangeres forsatt.
Jeg var selv innom junior og A-laget til
Greåker og B-laget til Lisleby.
Jeg skal avslutte som en god "kremmer"
som har forstått at  det viktigste for å lyk-
kes er: Lytte til andre! Det  er en grunn
for at vi alle har to ører og en munn. Ved
å benytte meg av dette håper jeg at jeg
blir en god ambasadør for det ODD FEL-
LOW LOGEN står for.
Et visdomsord til slutt: Intet menneske
ville gidde å lytte til deg hvis de ikke
trodde at det var deres tur etterpå.
TAKK FOR MEG ! SKÅL FOR MINE
NYE BRØDRE!

AG



I underkant av førti brødre var samlet i
Smia til Sosialaften denne kvelden for
blant annet å høre på foredrag av overle-
ge Heidi Øyen Flemmen ved TSS som
forsker på MS-sykdommen og som i mai
i fjor mottok 50.000 kr. i stipend fra Odd
Fellow forskningsfond for multippel
sklerose. Invitasjoner var sendt ut til alle
logene i Skien men responsen var heller
laber. Kun en gjest var tilstede. 

DSS Helge Djupvik presenterte henne for
brødrene og ønsket henne velkommen.
Dr. Flemmens foredrag var meget inter-
essant og det var
mange av de tilstede-
værende som fikk lære
noe de ikke tidligere
hadde visst om denne
utbredte sykdommen.
Mange av brødrene
stilte spørsmål under-
veis og fikk gode og
forklarende svar. 
Dr. Flemmen brukte

ord og utrykk som var
lettfattelige for oss og
ikke  "legespråk" og
latin.

I tillegg til dette fikk
alle nyte br. Erling
Viks berømte  "natte-
ravnsuppe" i rikelige
mengder, dette er all-
tid populært. 

Mange av brødrene
hadde bidratt med
flotte gevinster til
utlodningen og peng-
ene satt løst ved lodd-

salget. 

DSS Helge Djupvik takket Dr. Flemmen
for at hun tok seg tid til å besøke oss og
gi oss et innblikk i arbeidet sitt i kampen
mot denne uhelbredelige sykdommen og
ønsket henne lykke til videre med dette.

Br. Tor Inge Nomme takket på vegne av
nevnd for utadvendt arbeid brødrene for
deltakelsen og bidragene til gevinster og
loddkjøp. Overskuddet loddsalg kr. 6500
totalt netto overskudd kr. 9400.

HD
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Sosialaften 30.mars med foredrag av overlege Heidi Øyen
Flemmen.

Bror Tor Inge Nomme “sto” for utlodningen i dobbelt forstand

SOSIALAFTEN



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




