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Redaktør Asbjørn Gløsmyr 930 95 565 asbglo@online.no
Medarbeider 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

Når bladet blir gitt ut
så har vi fått på plass
nye embedsmenn -
Skattemester Jarle

Rørvik, OM Rolf Magne Nyheim, UM
Frode Lie Ballestad. De andre 3, Nomme,
Sørhaug og Redalen forsetter i de samme
stillingene.

Må nevne OM Rolf Haugen som satt som
OM for 25 år siden, som tro til igjen da
OM Leif Harald Hansen ble syk å måtte
fratre sin stilling. Må si det er en bragd i
seg selv av OM Rolf Haugen.

Så et lite høstdikt til slutt:

Nå er høsten her
og høsten er en liten gul mann
som kommer ut av skogen
med kofferten sin og plukker lauvet ned
av trærne
og tar med seg blomsterstilkene og
mange av fuglene,
og så maler han himmelen grå og mørk,
og lager triste søledammer i veiene.

Arild Nyquist

AG

TAKK FOR MEG.

Kjære embetsmenn
og brødre.

Som mange vet, er
det godt å være pen-
sjonist hvis helsa
holder.
Det er ikke mangel
på arbeidsoppgaver,
men det er også stille
stunder, bare avbrutt
av telefonselgere.

Men - jeg hadde ikke regnet med å bruke
tiden til å bli OM igjen - det var jeg ferdig
med i 1993!

Når OM Leif Harald Hansen dessverre
måtte gi seg pga. sykdom midt i perioden,
og embetet ble ledig, mener jeg at det er
flere som sikkert kunne fylt jobben like
godt som meg. Jeg hadde mine tvil, 75 år
gammel. Men hvis du driver å fortellere deg
selv at du er gammel, så blir du gammel.
Så når logen mente at jeg fortsatt var bruk-
bar, så tok jeg sjansen.
Til alle vil jeg si takk for et fint samarbeid
og støtte. Når jeg ikke har blitt trøtt og lei,
men tvert imot inspirert og glad, skyldes
det den positive holdningen hos dere loge-
brødre og et godt samarbeid i embetskolle-
giet.
Jeg vil ønske OM og det nye embetskolle-
giet lykke til med å lede logen. Jeg er trygg

Kjære Logebrødre!

Forts. neste side
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på at dere vil videreføre det gode miljøet og
våre verdier til logens beste.
Og 2 løfter; jeg skal ikke bli noen syvende
far i huset- og jeg skal ikke ha noe come-
back!

Rolf Haugen
Eks.OM.

Kjære bror

Håper at alle har hatt
en fin sommer og er
klar for møter i logen
utover høsten. 
Gratulerer så mye til
det nye kollegiet med

OM Rolf Magne Nyheim i spissen. 
Spennende med nye valgte og utnevnte
embedsmenn i de ulike posisjoner. Med nye
roller er det alltid spennende å se hvordan
logen fungerer. Sikker på at det nye mann-
skapet kommer til å fungere veldig bra. Den
beste hjelpen du kan gi de nyvalgte er å
delta på møtene. Det er ikke noe bedre enn
en full logesal. Med mange gode møter i
logesalen og en UM som har satt sammen
en god meny utover høsten, så det er bare å
glede seg. 
Har deltatt på flere installasjoner i distrik-
tet. På installasjon i loge 145 Høgenhei kom
Stor Sire Morten Buan og foretok installa-
sjon. Men i tillegg var det noe mer spesielt
som skulle skje den kvelden. Stor Sire
hadde med seg ordenens hederstegn som
skulle tildeles. Hederstegnet er en utmer-
kelse som henger meget høyt. Det var Eks
OM Tor Lyngmo som ble tildelt hedersteg-
net. Gratulere så mye til Eks OM Tor
Lyngmo. 
Er det noen du synes vi bør endre på i
logen? Da er muligheten til stede nå.

Storlogemøte skal avholdes i 2018. Endelig
frist er 1. november, men forsalget må sen-
des inn så fort som mulig og leveres OM.  

Så langt i høst har vi referert en søker til
logen. Oppfordrer alle til å se i sin venne-
krets om de har mulige kandidater. 

Fra møte med yngre brødre var det et ønske
at vi avholdt flere uformelle møter. Det er
under planlegging et møte i Smia 28. okto-
ber. Tanken er å se noen fotballkamper fra
Premier League. Invitasjon blir sendt ut om
litt.  

Et tema som jeg har tatt opp mange ganger
er oppmøte. Har du vanskelig for å møte så
håper jeg du prioriterer noen møter nå i
høst. Håper vi ses. 

Med broderlig hilsen i 
Vennskap Kjærlighet og sannhet 

Geir Hole, Storrepr. 

Veterantildelinger Telemark
Dato Loge          Oppgave

20.09.2017 - 17 Dag 50 års veteranjuvel
21.09.2017 - 57 Fidelitas 25 års veteran
28.09.2017 - 24 Gregorius Dagssøn 50 

års veteranjuvel
11.10.2017 - 47 Grenmar 40 års veteran

juvel AVLYST ???
25.10.2017 - 36 Sam Eyde 25 års veteran
26.10.2017 - 24 Gregorius Dagssøn 25 års 

veteran
01.11.2017 - 17 Dag 25 års veteran
22.11.2017 - 36 Sam Eyde 40 års vetran
06.12.2017 - 17 Dag 25 års veteran
07.12.2017 - 57 Fidelitas 40 års veteran

Storrepresentanten
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Nok en gang gjorde skuespillerne en fin
fremføring av gradspillet. Både OM og
Storrepresentanten ga uttrykk for det. 50
brødre ingen gjester denne gang.

Det ble servert Gulasjsuppe, og UM Rolf
Magne Nyheim sa at vi kunne
forsyne oss 2 ganger, han nevne
vel at det kanskje var litt lite
mat tidligere, så nå gjorde han
det godt igjen.

Sakser litt fra OM Rolf Haugens
tale:
Alle mennesker trenger å bli
elsket og satt pris på.
Kjærligheten er en vidunderlig
ting, men også et mysterium det
er veldig vanskelig å finne ut av.
Vi jakter på kjærligheten på TV,
og det det er laget millioner av

kjærlighetssanger i verden. «I love you
baby» er vel den mest brukte, eller mis-
brukte setning i verden. Men alt
dette viser at kjærligheten er universell. 
For det er når kjærligheten er fraværende
i et samfunn at ondskapen overtar. Det ser
vi overalt i verden.
Det behøver ikke å være de store hand-
linger, men bare det å vise omtanke for
din neste. Nestekjærlighet. Du kan sim-
pelthen leve slik det beskrives i et vers i
diktet
«Dagen i dag»;
I dag kan du glede et annet menneske
I dag kan du hjelpe en annen
I dag kan du leve slik at noen i kveld
takker Gud for at du er til.

Jeg tror det er nettopp det vårt Odd
Fellow liv skal handle om. Å vise kjær-
lighet i hverdagen.

AG

Den Edle Kjærlighetsgrad
til Morten Lund

Fadder bror Jan Erik Grennes og bror
Morten Lund 
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Vi var 14 brødre som møtte opp for å få
et inntrykk av hvordan avisa Varden blir
til. Varden har nå flyttet inn der
Arbeidskontoret var før i Klostergata 30.
Vi ble tatt i mot av redaktør Tom Erik
Thorsen, som lot oss få et innblikk i hvor-
dan en avis blir drevet i
dag. Det var ikke mange
år siden det var over 100
ansatte, i dag er det 35 i
redaksjonen og 42 ansat-
te totalt. Agderposten er
eiere av Varden og PD,
de er altså ikke eid av et
fond, men tre som bor i
Holland noen av norsk
avstamning som de sta-
dig har møter og kontakt
med, noe som er en for-
del framfor fond. For
ikke mange år siden var

det faktisk Høyres pressekon-
tor som skrev lederen i avisa.
Nå er ikke Varden politisk
relatert lenger, men redaktø-
ren ymtet vel innpå litt senere
at de lå i sentrum til høyre, og
at de er for et fritt og selv-
stendig næringsliv. I det siste
har det for første gang skjedd
en stor forandring, nå tjener
de mer på abonnement enn
annonser. For meg høres ikke
det helt bra ut …men. Avisen
blir nå trykket i Larvik sam-
men med 16 andre aviser, det
lønner seg ikke å ha eget
trykkeri lenger. 
Det ble avslutning med kaffe

og kaker og videre prat om avisen. OM
Rolf Haugen holdt en innholdsrik tale og
overrakte redaktøren en spesiell vin som
han pratet litt om og takket for omvis-
ningen.

AG

Ekskusjon til avisa Varden

Brødrene klare for kaffe og kaker og en god prat 



Denne gangen ble det litt rotete fra star-
ten i Skien. De som hadde sett innby-
delsen hadde fått med seg at bussen gikk
kl. 16.30 fra Landmannstorget. De som
var litt i tvil hadde ringt og forhørt seg -
og fikk beskjed om at
bussen gikk kl. 17.00. Så
da ble det Maxitaxi på de
5 siste brødrene. Håper
det var siste gang med
misforståelser, det ska-
per frustrasjon. Det var
forøvrig kø på E18 etter
Herøya og fram til etter
Brevik på grunn av den
stengte tunnelen. Men
bolle og pils ble det etter
hvert og konkurransen
kom fort i gang. Nytt av

året var pilkast. Bror Kai Lauritzen hadde
overlatt hele huset og eiendommen til
brødrene, han var vist i Gibraltar å lever-
te en miniatyrbåt og samtidig tok det som
en ferie.

Så var det premieutdeling for de forskjel-
lige konkurransene og det ble: Skyting;
Bjørn Vidar Ballestad. Pilkast; Ronald
Wighus. Ringspill; Geir Hole. Golf; Rolf
Magne Nyheim.

Sammenlagtvinner ble: Dag Stenersen
med Stein Oddmar Glenna og Trond
Kristian Sveva på henholdsvis 2. og 3dje
plass.

Frank Wefall Herregården som vant fjor-
året holdt en fornøyelig tale på rim og
fikk behørig applaus, om ikke det var nok
hadde han laget en sang for privatnemda
som ble behøring framført. (Se neste
side)

Nytt medlem av den Gylne Rekeordenen
ble høytidelig fremført og det var bror
Jarle Rørvik som fikk den æren.
Rekene smakte godt og tilbehøret vakke
gærnt det heller. AG
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Ankomsten

Reketuren 2017
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Hvordan virker dette kamera da tru
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Mel.: Jeg er havren

Privatnemdas sang

Vinnerne av hver sin gren
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Bror Jarle Rørvik blir slått til Ridder av Den Gylne Reke

Gisle skåler med fotografen
Frank vant ifjor, premien var å skrive

referat og lese det

Rekebilder
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Gratulerer

Bror Tormod Arvid
Hansen
Fyller 80 år 17.10.
Vi sender gratulasjon, og
ønsker deg lykke til
videre

40 års Veteranjuvel

Bror Asbjørn Gløsmyr
Fyller 70 år 23.9.
Vi sender gratulasjon, og
ønsker deg lykke til
videre

Bror Ove Ludvig Sunde
Fyller 70 år 26.11.
Vi sender gratulasjon, og
ønsker deg lykke til
videre Gaver til bladet:

Ingen denne gang

Gaver til bladet kan også gis på 
gironr. 2650.02.11317

Bror Jostein Sannes
Fyller 40 år 8.12.
Vi sender gratulasjon, og
ønsker deg lykke til
videre Sats på impulsiv

godhet og spontane
velgjerninger

25 års Veteranjuvel

Bror Asbjørn Gløsmyr
Innviet 21. mai 1992.
Tildeles 21.9.17

Bror Carlo Wighus
Innviet 17. november 1977.
Tildeles 7.12.17
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Sommerfesten
Det er mange arrangementer
som har gått ned i antall og
blitt avlyst i logen de siste
årene, men det gjelder ikke
sommerfesten, her var det ca
120 stk innom etter hvert.
Paal Jensen og Erik Damberg
underholdt med nostalgiske
melodier fra Beatles, Leonard
Cohen og div. andre gode
gamle artister. 
Maten var også topp denne
gangen noe Erling Vik kan ta
skylden for, det ble servert
indrefilet av gris og ungkalv
med friske grønnsaker og en
nydelig saus/sky. 
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Det var 49 brødre som møtte denne
gangen for bivåne bror Eigil Frode
Jørgensen opptak til Det gode venn-
skaps grad. Jeg har sakset litt fra talen
til OM Rolf Haugen som jeg syns sier
sitt om vennskap:

Menn har et annet vennskapsforhold enn
kvinner. Vi forstår dem ikke helt. En
kvinne har sagt at den tynneste boka som
er utgitt i verden heter; hva en mann vet
om kvinner. Men hva med oss menn
imellom? Vi er ikke bestandig så flinke til
å snakke om og vise følelser. Hvis noen
spør, har vi det greit. Selv om det er dager
da vi er slitne, nedfor og har et dårlig
selvbilde. Men ingen kan greie seg helt
alene i livet. Vi må ha noen å snakke med
og som vi kan dele følelser med, noen
som kan hjelpe og støtte, og ikke minst
lytte når vi trenger det. For det er vær-
hardt å leve. Vi trenger en søyle av trygg-
het å lene oss mot gjennom livet slik
Ragnhild Bakke Waale fra Helgeroa skri-
ver i diktet «Fortell meg»

Ikke fortell meg
det jeg gjorde
eller det jeg kunne gjort
eller det jeg burde
eller skulle gjort.
Nei, ikke
fortell meg det.
Fortell meg heller
at jeg er noe
at jeg kan noe
at jeg betyr noe
Fortell meg heller det.»

Du vil oppdage i løpet av ditt fremtidige
liv som Odd Fellow at det også hos oss
kan stilles kritiske spørsmål angående
enkelte brødres opptreden. Vi må erkjen-
ne at vi tråkker feil noen ganger og at vi
ikke alltid og i alle forhold har holdt det
vi lover. Men vi øver oss! På å bli et med-
menneske. Som kan vise medfølelse, som
kan tenke godt om andre selv om de av
og til gjør deg vondt og som vil hjelpe
uten å forvente å få noe igjen.
Det håper jeg du oppdager og lærer på
din videre ferd i logen br. Eigil Frode. Og
da kan du si som Halfdan Sivertsen syng-
er;

«Hver gang vi møtes har vi det bra,
vi er venner for livet,

slike er goe å ha»
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Det gode vennskaps grad



OM Rolf Magne Nyheim

Jeg er født 6. mars 1967
i Skien. Har bodd på
Skotfoss i hele mitt liv
med unntak av 4 år på
Stridsklev. Har vært gift
med Sølvi siden 1995,
og har 2 barn, Charlotte
og Gøran som er voks-
ne. Er utdannet
Energimontør og har
arbeidet i Statnett siden
1985, med unntak av 3 år, hvor jeg drev mitt
eget selskap. Spilte fotball i mange år. Først
på Skotfoss, så på Odd fra småguttelaget og til
og med juniorlag. Har drevet egne bedrifter
"på si" i mange år, men i dag har vi ingen
aktive firmaer igjen. Har kjøpt båt og bruker
mye fritid om bord i den. Gleder meg til å ta
fatt som nyutnevnt Overmester, i en veldrevet
loge.

UM Frode Ballestad
Født 31. juli 1955 i
Gjerpen (Breidabl-ikk).
Jeg flyttet til Klyve i
1977 mens jeg bygde
egen bolig på
Borgeskogen i Pors-
grunn hvor jeg fortsatt
bor sammen med min
kone Lisbeth. Jeg har 3
voksne sønner og en ste-
datter samt åtte barnebarn
fra 3 – 14 år. 
Jeg startet yrkeslivet etter avtjent verneplikt i
1975 som bilmekaniker hos Funnemark
Porsgr. og senere ved Porsgrunn Bilelektro.
Startet i 1987 som leiesjåfør på heltid ved
Porsgrunn Taxisentral (i dag Grenland Taxi
AS) og fikk eget drosjeløyve i 1995 som har
vært mitt levebrød frem til i dag. Har for øvrig
også i alle år som drosjesjåfør/eier vært med i

FIDELITAS-NYTT SIDE 13
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styre og stell ved taxisentralen. Min tid som
drosjeeier er i midlertid i ferd med avsluttes i
disse dager da jeg p.g.a. en tidligere hjerte-
sykdom har fått implantert en «pacemaker»
med den konsekvens at jeg ikke lenger har lov
til og kjøre offentlig transport og derav må
innlevere løyvet, avvikle butikken og trer der-
med inn i pensjonistenes rekker som trygdet. 
Dette gjør igjen at jeg nå sannsynligvis får tid
til å sysle med litt andre ting som f.eks. loge
arbeid. Jeg ble tatt opp i vår Loge 1. april
2004 og min fadder er DSS Helge Djupvik. I
vår loge har jeg tidligere hatt verv som CM
høyreassistent (2007-2009), samt som skatt-
mester (2009-2013). 
PS: Det er med ydmykhet jeg nå har sagt ja til
oppgaven som undermester og takker brø-
drene for tilliten. Det er en stor jobb og et stort
ansvar som jeg sammen med det øvrige kolle-
giet nå skal gjøre til beste for logen og med-
lemmene.

Sekretær Johannes Sørhaug
Født 1964 på Træna,
ytterst på helgeland-
skysten.
Flyttet til Oslo etter
Videregående skole i
1983. Utdannet med
grunnfag i kristendoms-
kunnskap og siviløko-
nom fra Han-delshøy-
skolen BI, og noe
videre-/etterutdanning.
Gift med Ingrid Elisabeth
Holte Sørhaug som er sykepleier og helsesøs-
ter. Overtok i 1995 hennes barndomshjem, et
gårdsbruk i Siljan. Har sammen fem gutter.
Jobbet i studietiden i Kirkens bymisjon i Oslo,
senere som kirkeverge i Drammen, adminis-
trasjonsleder ved Sagavoll folkehøgskole, og
nå som kirkesjef i Porsgrunn. Har gjennom
mange år vært hobbybonde "på si" med korn,
og de siste 15 årene med en liten sauebeset-
ning. Som familie har vi vært med på ungenes
aktiviteter med kor, ungdomsklubb, friidrett

og fotball, - mange år med gode opplevelser.
Vi er glad i tur-liv til fots og på ski, og reiser
gjerne til Helgelandskysten når det er tid til
det. Motorsykkeltur er heller ikke å forakte.
Livet er for tiden litt i endring med at de 5 gut-
tene våre er under utflytting, og karakteren på
det vi har gjort som foreldre avdekkes fortlø-
pende. Vi er også heldige som har mange vi
kjenner og forsøker å bruke tid på å pleie gode
vennskap.

Sktm. Jarle Magnus Amundsen
Rørvik
Født 29. mai 1984 i
Porsgrunn. Jeg har bodd
hele mitt liv i Skien og
har vært gift med min
flotte kone Camilla nå i
over 11 år. Sammen har
vi to barn, Caroline på
10 år og Herman på 5 år.
Jeg er utdannet lyd-tek-
nikker fra Skien Videre-
gående skole, men fulgte ikke musikk-bran-
sjen da denne i så fall hadde ført meg inn til
vår hovedstad i tidlig alder. Det ville ikke en
ung mann gjøre, som allerede på den tiden
hadde funnet sin bedre halvdel og ønsket å
etablere seg i Skien. Dermed ble karrièren
først sivilarbeider og senere vaktmester ass.
på Betanien Hospital. Der hadde jeg tilsam-
men 5 lærerike år før jeg ble hentet inn i bil-
bransjen. I bilbransjen har jeg jobbet nå i 11 år
og jeg er for tiden Konsern Kvalitetssjef for
Autostr-ada Gruppen sine salgs- og eiendoms-
selskaper.

Jeg er ellers håndballtrener for min datters
håndball-lag på Gulset, har tidligere spilt mye
golf og vært aktiv i Røde Kors sin Dykker-
beredskap i mange år. Prioriteringer må til for
en ektemann og småbarnsfar i arbeid, så for
min del har jeg foreløpig lagt vekk golfkøl-
lene og dykker-frivilligheten - for å kunne
fokusere på familie og Odd Fellow. Jeg er

Forts. neste side
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glad i musikk, turer/samvær med familien og
engelsk fotball.
Det er Storrepr. Geir Hole som er min fadder
og jeg er evig takknemlig for at han anbefalte
meg til opptak høsten 2008. Jeg ble innviet
våren 2009, da jeg selv var forhindret i å bli
tatt opp i høsten 2008. En kuriositet er at eks.
DSS Jan Strøm har det litt morsomt av akku-
rat dette, for det betyr at jeg ikke klarte å slå
han med å være den yngste bror i opptaks
alder - den rekorden bærer han etter det jeg
kjenner til derfor fortsatt (24 år og 9 mnd)
med meg rett i hælene (24 år og 10 mnd).
Jeg føler selv jeg har hatt meget god nytte av
Ordnens lære i min egen personlige utvikling
de siste 8 årene, årene har lært meg mye, gitt
meg mye personlig glede og ikke minst gitt
mange gode minner og opplevelser. Jeg har
vært og er helt avhengig av min kones støtte
og prioritering for å kunne være aktiv i logen,
det er derfor viktig for meg å rette en stor takk
til henne! Dette har vært avgjørende for å
holde oppmøte i både loge og leir høyt, samt
å kunne påta seg embeter.
Jeg gleder meg til fortsettelsen og ser frem til
et godt samarbeid i det nye embetskollegiet.
Jeg skal gjøre mitt beste og jeg retter en stor
takk til mine brødre for støtten og tilliten. 

Fung. Eks OM Gisle Nomme
Født i Porsgrunn i
august 1950, levde-
mine første 9 år på
Herøya, før vi flyttet til
Skien. Foto, film og
etter hvert data
(Macintosh) har hele
tiden vært min hobby,
det ble også mitt yrke.
Etter endt skolegang og
militærtjeneste i fotoav-
delingen i luftforsvaret, begynte jeg i Fotograf
R.A. Haugens tjeneste, arbeidet der i 10 år før
det ble ledig jobb i fotoavdelingen på Hydro
Herøya. Arbeidet med foto og video i Hydro
helt til sammenslåing med Statoil i 2007.

Arbeidet som fotograf i Statoil/Hydro til
utgangen av 2008, da jeg var blant de heldige
som fikk "Gullpakka", så pensjonist-tilvæ-
relsen har vært en fantastisk gave. Ledig tid
går med til å digitalisere smalfilm og video til
DVD og digitalfiler for de som ønsker å ta
vare på sine filmminner. Jeg giftet meg med
Åse fra Nevlunghavn 1976, har 2 sønner
Thomas og Hans Petter, som begge er med i
vår loge. De har to barn hver. Jeg ble innviet i
vår Orden og Loge 57 Fidelitas i feb. 1980
samtidig med min bror Tor Inge med vår far
Br. Bernhard som fadder. Loge Fidelitas har
gitt meg mange fine stunder, det å jobbe i bak-
grunn og holde på med Fidelitas-nytt har gitt
meg god kjennskap til loge og brødre. Årene
som UM og OM har lært meg mye om Odd
Fellow Ordenen, dens grunntanker og virke.
Når jeg nå igjen skal innta stolen som Fung.
Eks OM, ser jeg fram til å kunne bivåne det
hele fra et nytt litt mindre hektisk hjørne enn
forrige periode. Jeg skal forhåpentligvis nå,
etter seks hektiske år, nyte våre ritualer og
seremonier på en roligere måte. Ser fram til
samarbeid med gamle og nye embedsmenn i
Loge Fidelitas

Storrepr. Geir Hole
Født i Bergen 11. oktober
1958. Var medlem av
Brann i mange år. Men
drev ikke med fotball
men alpint.Tok videre-
gåendeskole og ble
utdannet elektriker på
Siemens i Bergen.
Avtjente verneplikten i
marinen og har etter det
vært i HV som sam-
bandsoffiser og tjenesten
avsluttes i år. Flyttet østover i 1981 og fortsat-
te å arbeide for Siemens i Skien. Har siden
1994 vært distriktssekretær i EL & IT
Forbundet Vestfold/Telemark. Er gift med
Giske og vi har en sønn sammen. Vi har begge
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SIDE 16 FIDELITAS-NYTT

Karl Erik Skogø
Pappa, spør Lise, - kan du skrive i mør-
ket? - Ja, jeg tror nok det, svarte faren. -
Hva vil du jeg skal skrive? - Navnet ditt i
karakterboken min

Utfordrer:
Stein Oddmar Glenna

VitsestafettenTre 70-års jubilanter 
mottar blomster fra OM

Thor Olav Bjåland 

Thor Martin Gunstad

barn fra tidligere forhold. Sønnen startet med
alpint og da var også jeg i gang å konkurrere
igjen. Ble tatt opp i logen i februar 2001. Har
fra starten engasjert meg. Gleder meg til nye
oppgaver og utfordringer.

CM Jens-Remi Redalen 
Født i Porsgrunn 29. Juli
1972. Jeg er eldstemann
av to som er født av min
mor, som dessverre alt-
for tidlig gikk bort i en
alder av 58 år her for
noen år siden. Året etter
døde min yngre søster
av en overdose. Jeg gikk
Grunnskolen på
Stridsklev barne og u.
skole, 3 årig Handel og Kontor -
Barnevernspedagog, 3 år i forsvaret på
Gardermoen og på luftforsvarets befalskole i
Stavern. Deretter flyttet jeg til Oslo og  bodde
der i 16 år, jobbet da både med hardware og
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Det første Fidelitas-Nytt så dagens lys i
mars 1972. Siden 1972 har det blitt pro-
dusert nesten 260 nummer av vårt  kjære
logeblad. Intensjonen med Fidelitas-Nytt
var å stille ledige "spalteplass" til dispo-
sisjon for brødrene for å "lufte" ideer,
forslag eller rett og slett ha noe på "hjer-
tet".
Bladet var også tenkt som et bindeledd
mellom logen og brødre som ikke alltid
møtte  til logemøtene, slik at forbindelsen
til logen skulle være tilstede.

Har så intensjonen  blitt virkelighet.?
Jeg er så heldig at jeg har tilgang til nes-
ten alle Fidelitas-Nytt som er produsert.
Eks.OM Gunnar Pettersen, sammen med
Eks.OM Hans Petter Koth, var bladets
pionerer.

Gunnar var skribenten og Hans Petter
redigerte Arkiv-posten (Klipp fra Norsk
OddFellow blad). Fidelitas-Nytt skulle
stå på egne ben og ikke være til "byrde"
for logen.
Frivillige gaver fra logebrødre, og etter
hvert annonser i bladet, ga nødvendig
kapital til å produsere, trykke og sende ut
Fidelitas-Nytt. Dugnad med utlevering
av bladet har også vært viktig for "å få
endene til å møtes" 
Redaksjons medlemmer opp gjennom 45
år har også gjort en formidabel innsats,
noe som har ført bladet fram til det
Fidelitas-Nytt er i dag. Det begynte med
A4 ark sveivet gjennom stensilmaskin,
de første 4 nummer, til dagens ca. 20
siders hefte i A5 format i farger.

Fidelitas-Nytt 45 år – Hva nå??
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Et enormt arbeid er lagt ned i dette
"Historiske Verk" om loge 57 Fidelitas
fra 1972 til i dag.
Tilbake til intensjonen. Har den blitt til
virkelighet? Det er helt klart at den siste
delen bindeledd til dem som ikke alltid
har møtt i logen har vært svært viktig.

Hva med den ledige spalteplassen? Det
har helt klart ikke fenget brødrene. Når
jeg leser den ene årgang etter den andre,
viser det seg at det hele tiden stort sett er
redaksjonen som har tatt "pennen fatt".
Hva så med fremtiden?  Kostnaden med å
få Fidelitas-Nytt ut til brødrene har blitt
store, det koster faktisk over kr. 20,- å
sende det ut i posten, og når vi hver gang
må sende ut over halvparten av bladene,
blir det penger av det. Trykke kostnadene
er  små i forhold til porto. Vi må gjøre en
innsats for å distribuere bladet, og en liten
"gave" til bladet som i gamle dager vil
spare logen for utgifter. (Det er ikke
meningen at enkelte av brødrene skal ta
seg av kostnaden)
Mine brødre! Hva gjør vi videre, skal
Fidelitas-Nytt leve mot 50 års jubi-
leum????

GN
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REKETUREN 2017
Som medlemmer av Fidelitas har reketu-
ren alltid startet med buss fra
Landstadsgate, der Undermester har vært
med busssen, denne gangen glimret
denne med sitt fravær. Vel Framme var
det bolle og øl. Det som deretter skjedde
av leker var svært dårlig organisert. Et
pluss til de som ryddet opp. Kai var
meget fornøyd. Et så dårlig forberedt
arrangement gjør sitt til at flere velger
dette bort. Dette er trist, hvis dette lider
samme skjebne som Julemøte med
damer.

Husk det er smart å være litt kreativ på
reketuren.

PS - Undermester var på Kjønnøya.
H.O.S.
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software løsninger. Vi gikk lei av alt mas og
kjas i Oslo og tok 1,5 sabatår i Spania før
hjemlengselen ble for stor til Porsgrunn. Fikk
en fantastisk fin nabo, som også til slutt ble
min fadder i 57 Fidelitas, Tor Olav Bjåland. Er
samboer og forlovet med Marianne Nerli, til
sammen har vi 4 barn i alderen 7 til 23, to bor
hjemme og de to eldste har flyttet ut hen-
holdsvis Oslo og Tønsberg. Stortrives i logen
og har fått mange nye og fine venner og gle-
der meg til fortsettelsen.



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




