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“Å jul med din
glede”, for mange ja,
men her er det også
mye ensomhet. Noe

vi i Odd Fellow kanskje skulle tenke litt
over. Er det noen i vår nærhet som kunne
få en positiv opplevelse ved vårt nærvær.
Ja det er jeg helt sikker på fins for alle i
vår loge.
Det er en del av oss som har rundet 70 år
i det siste, og vi blir kalt for “fredsbarn”,
det er jo hyggelig at vi er blitt til i gle-
desrus, men vi blir også kalt “eldrebøl-
gen”, det er vel ikke fullt så hyggelig,
men det er sant.
I skrivende stund ser jeg fram til
Juleavslutningen, Rakefiskturen til loge
Sølvet i Kongsberg og andre koselige ting
som skal skje i julen. Så må jeg også
tenke over om jeg har kjøpt de julegavene
jeg skal, som regel er det damene som
ordner det meste når det gjelder gaver, i
hvert fall når det gjelder undertegnede.

Så får jeg håpe alle brødre får en god jul!

AG

Det første halve året
er snart ferdig for
nye, valgte- og ut-
nevnte embedsmenn.
Jeg ønsker å takke
alle for en stor entu-
siasme og en vilje til
å gjøre en best mulig
jobb for Loge nr. 57
Fidelitas. Jeg ønsker
også å takke hver
enkelt bror for at
akkurat du møter så
ofte du kan.
Brødrene er det som er det viktigste for oss
og det er med en stor grad av ydmykhet jeg
gleder meg til å lede hvert møte for dere.
Det er også viktig for meg med alle kon-
struktive tilbakemeldinger, for disse tar jeg
med meg videre til kollegiet som viktige
verktøy i vårt arbeid for å utvikle logen
videre. Takk skal dere ha alle sammen.
Vi har lagt en god logehøst bak oss og det
er med glede jeg ser tilbake på det vi har
vært igjennom. Vi har noen utfordringer
som vi tar tak i, dette arbeidet er i gang og
jeg er overbevist om at dette vil gi resulta-
ter til det beste for logen.
Til våren skal vi ha 60 års markering for vår
loge. Embedskollegiet er i full gang med
planleggingen, og vi er sikker på at dette
blir en flott markering. Jeg håper dere vil
sette av 21. april, til denne markeringen
som blir en festloge i Landstadsgate. Her
blir det en 3 retters middag, dans og noen
overraskelser jeg gleder meg til. Vi i kolle-

Gode brødre!
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giet er så sikre på at dette blir en flott kveld,
at anbefalingen er å være tidlig ute med
påmelding når invitasjonen kommer ut i
januar. Vi kommer også til å invitere
Overmestere med følge fra alle Odd Fellow
Logene i Telemark, samt i loge Torungen og
Petrus Beyer.
Siste møte kunne jeg dessverre ikke delta
på, da jeg hadde en øyeoperasjon. En enkel
operasjon med å bytte linser, for å slippe å
bruke briller. Det var gledelig å høre at vår
Undermester Frode Lie Ballestad ledet
møte på en meget god måte og at vår kjære
40 års veteran Carlo Wighus fikk en fin
kveld. Jeg tenkte på dere alle sammen og
hevet glasset sammen med dere når jeg
beregnet at middagen var i gang.
I skrivende stund sitter jeg i Spania med 23
varmegrader i skyggen, og hører værmel-
ding hjemmefra om snø og minusgrader.
Det er allikevel godt å tenke på at det ikke
er lenge til jeg ser alle brødrene igjen før
jul. Vi har et møte igjen i denne terminen og
det er selveste JULEMØTE, med erter, kjøtt
og flesk. Dette er en god tradisjon i vår
Loge og jeg håper å se flest mulig brødre
denne torsdagen.
Nå når vi går juletiden i møte, vil jeg opp-
fordre hver og en av dere til å tenke over en
ting. Vi skal igjennom hele året vise kjær-
lighet til våre brødre og medmennesker,
men i julen er dette muligens enda viktigere
enn ellers. Julen kan frembringe mang en
følelse om ensomhet, savn og innesluttet-
het. Dette forsterkes igjennom fjernsyn,
radio og musikk som i stor grad handler om
familie, selskaper, sosiale middager og
gaver. Er det derfor en bror, familiemedlem,
venn eller bekjent som trenger en telefon,
besøk eller litt ekstra omtanke? Jeg håper
du som Odd Fellow ikke bare tenker tan-
ken, men gjør noe med det.
Til slutt vil jeg ønske alle brødre en fredelig
jul og et riktig godt nytt år.

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Rolf Magne Nyheim
OM

Kjære bror
Når du leser dette er
høstterminen over og
vi går inn i julehøyti-
den. Jeg vil gjerne
rette en stor takk til
Asbjørn Gløsmyr for
innsatsen han gjør for
at vi skal få Fidelitas-

nytt. Utgivelsene kommer som lovet hver
gang. Høsten startet med installasjon av det
nye kollegiet. Alltid en viss spenning når
det er nye som skal overta ledelsen av
logen. Godt å se at det nye kollegiet funge-
rer godt og har kommet i gjenge. Vi har hatt
mange gode møter i høst, også en vellykket
sosialaften. Oppmøtet ser ut til å bli bedre
og det er flott. Men vi har selvsagt plass til
flere. Vi har fått to veteraner i høst, Asbjørn
Gløsmyr 25-års-veteran og Carlo Wighus
40 års-veteran. Svært gledelig at vi har fått
en ny bror, ønsker Eirik T. Brekke velkom-
men til Fidelitas.  Det er bare å glede seg til
vårterminen. Da skal vi markere at logen er
60 år, 21. april med festloge m/damer.
Rekruttering til logen er noe vi alle bør
tenke på. Har du en som er interessert så ta
kontakt med OM. Som et ledd i å rekruttere
til logen er 15. mars avsatt til venneaften.
Tenk etter om du har noen å ta med på
denne kvelden. Tenkte å avslutte innlegget
med å ta inn filtertesten fra Sokrates. En
dag kom en bekjent av Sokrates den store
filosofen bort til ham og sa: «Vet du hva jeg
nettopp hørte om din venn?» «Vent et øye-
blikk,» svarte Sokrates. «Før du forteller
meg noe vil jeg at du skal gjennomføre en
liten test, den heter 'tredobbelt filter-tes-
ten'.» «Tredobbelt filter-testen?» «Nett-
opp,» fortsatte Sokrates. «Før du forteller
meg om min venn kan det være en god idé
å bruke et øyeblikk på å filtrere det du har
tenkt å si. Det er tre slike filtre, og det er
derfor jeg kaller det tredobbelt filter-testen.
Det første filteret er Sannhet. Er du helt sik-

Storrepresentanten
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Bror Ulf Sondre Undem, OM Rolf Magne Nyheim og Bror Stig Hansen

Fadrene var til stede; Til venstre Bror John Alfred Hjortland og yterst til høyre Bror Trond
Kristian Sveva

Den Edle Kjærlighetsgrad
til Ulf Sondre Undem og Stig Hansen
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Salen var så godt som full uten å sette inn
ekstra stoler. Det var 56 brødre og 6 gjes-
ter. Innvielsen gikk jo ikke helt smerte-
fritt, men dette var premieren for det nye
embedskollegiet og de utnevnte, så det
blir bare bedre og bedre.

Nede ventet bankekjøtt med kålstuing,
brun saus og tyttebær. UM Frode Lie
Ballestad styrte bordet og ga først ordet
og smaken til Kjøgemester Otto
Høyendahl som godkjente som seg hør
og bør akeviten denne gangen også. Han
leste et dikt av Andre Bjerke som vi tar
med her:

Ett ord.
Ett ord som blir sagt i alvor og skjemt,
kan brenne seg fast og aldri bli glemt.
Ett ord kan gi glede håp og tro,
ett ord kan gi sår som aldri vil gro.
Så velg dine ord med forstand og takt,
for husk at ord har en voldsom makt.

Sakser litt fra talen til Jarle Rørvik:
Dette er en veldig spesiell dag for meg og
jeg håper også for deg. Jeg har tenkt
lenge på hvordan jeg skulle begynne
denne talen, for det blir litt spesielt med
familie.

Innvielse av Eirik Tonning Brekke

Fadder Jarle Rørvik, vår nye bror Eirik Tonning Brekke og OM Rolf Magne Nyheim

Forts. neste side



Den kunne begynt som en konfirma-
sjonstale: Kjære Eirik, velkommen i de
voksenes rekker! – Nei…

Den kunne begynt som en giftemålsta-
le: Kjære Eirik, endelig fikk jeg ditt
«ja»! – Nei…

Det beste er ofte å fokusere på det som
har betydning, derfor ble det; Kjære
Bror.
Hvem er så Eirik? Den Eirik jeg har
blitt kjent med nå over flere år som svo-
ger er en av de snilleste menneskene jeg
vet om. Han tenker og taler vel om
andre mennesker, han har en unik måte
å følge opp sine barn på, er snill, leken
og tålmodig. Han har også lært noe av det
viktigste man kan lære; påse at din kone
er glad! For å sitere en fantastisk tale jeg
nettopp har hørt; «Er mor sur, har ingen
det bra, er far sur er det ingen som bryr
seg»!
Eirik jobber som Ambulansearbeider og
gjør også en meget god jobb der. Han set-
ter sitt omsorgspreg også i sitt yrke og det
er vel også et sted der det passer veldig
godt – nemlig å hjelpe medmennesker
som kanskje er i sin mest sårbare situa-
sjon i livet. At det også har kommet flere

av dine kollegaer hit i kveld for å dele din
dag, er vel også et bevis på at du har gjort
et inntrykk i yrkeslivet ditt! Jeg skal hilse
også så mye fra OM i Loge 145
Høgenhei, Freddy Klemmetsen, som
gjerne vill vært her i dag – men som er i
USA på ferie.
Brødre; jeg kunne holdt på resten av
kvelden å tale til min nye bror, men jeg
vet vi må korte ned talene på en dag som
denne. Jeg vil allikevel si til dere alle;
dette er en mann det er virkelig verd å bli
kjent med, hjelp meg å ta godt vare på

han, la oss påse at vi tar
godt vare på alle nye
brødre – det var og skal
være Fidelitas sitt vare-
merke.
Eirik, jeg vil be deg og
alle brødrene om å reise
seg og utbringe en skål
for vår nye Bror, Eirik
Tonning Brekke
Bror Dag Stenersen
takket for maten. 

AG
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Fadder Jarle Rørvik og vår nye bror Eirik
Tonning Brekke. 

Bror Morten Lysebo fra Loge Høgenhei holdt tale fra kollegaene
i Ambulansetjenesten 
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Litt mimring
Dette er et lite
tilbakeblikk på
hvordan utviklingen
har vært i logen de
senere år, før var lite
skrevet ned og det
gikk mest i arv
hvordan forgjenge-
ren løste sakene.
Hadde noe blitt tol-

ket litt feil så fortsatte etterfølgeren å
gjøre den samme feilen, for slik hadde
de bestandig gjort det. Nå er instruksene
kommet fra Storlogen og da blir det mer
likt i alle loger. 

Så langt jeg vet så har logene fra tidenes
morgen alltid valgt en Storrepresentant.
Embedskollegiene er valgt for 2 år av
gangen, mens Storrepresentantene blir
valgt for en 4 års periode, med andre ord
han fungerer en Storlogeperiode. Det
hendte også at Storrepresentanten ble
gjenvalgt. 
Valget av Storrepresentant fulgte gjerne i
den rekkefølgen de hadde vært OM. Det
var nærmest en ærestittel for lang og tro
tjeneste i logen, han var mer eller mindre
en gallionsfigur. Jeg husker en av Eks
OM`mesterne våre sa han ville bli 90 år
innen han ble Storrepresentant, men etter
hvert gikk man vekk fra den linja.
Storrepresentantens eneste oppgave den
gangen var å representere egen loge på
Storlogemøte hvert 4. år. Fram til
Storlogemøtet i 1990 var alle Odd Fellow
-logene representert med sin Storrep-
resentant på dette møtet. 
Fra og med Storlogemøtet i 1994 var det
bare 2 Storrepresentanter, sammen med

DSS som representerer distriktetet på
disse møtene. Storrepresentantene har
tale og stemmerett, mens DSS bare har
talerett. Da var det mer enn 125 loger i
Norge, dermed var det ikke logelokaler
som var store nok til å ta i mot så mange. 
Etterhvert ble Storrepresentantene pålagt
mer arbeid, noe av det første som kom
var at Storrepresentantene skulle lese
skrivene som kom fra Storlogen i logesa-
len. Etter hvert kom opprettelsen av
Distriktsråd hvor Storrepresentantene  fra
distriktet samles. Distriktsrådet kan vi
kanskje komme inn på ved en senere
anledning.

RSO

ker på at det du har tenkt å fortelle meg er
sant?» «Nei,» svarte mannen, «faktisk hørte
jeg akkurat om det, og...»
«Nei vel,» sa Sokrates, «så du vet ikke helt
sikkert om det er sant eller ikke. La oss da
prøve det andre filteret, det filteret kalles
Godhet. Er det noe godt du har tenkt å for-
telle meg om min venn?» «Nei, jeg ville vel
heller si tvert imot...» «Jaså,» fortsatte
Sokrates, «du ønsker altså å fortelle meg
noe dårlig om ham som du ikke engang er
sikker på er sant. Høres ikke bra ut. Men du
kan fremdeles passere testen, for det er et
filter til: filteret for Nytte. Er det du har
tenkt å fortelle meg om min venn nyttig for
meg å vite?» «Nei, jeg kan vel ikke egentlig
si det.» «Vel,» avsluttet Sokrates, «hvis det
du vil fortelle meg hverken er sant eller
godt eller nyttig, hvorfor fortelle meg det i
det hele tatt?» Et godt filter som er like
aktuelt i dag som på Sokrates tid. 
Ønsker dere alle en fredfull jul og et godt
nytt år.

Med broderlig hilsen i 
Vennskap Kjærlighet og Sannhet 

Geir Hole 
Storrepr
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Storrep. Geir Hole, 25-års veteran Asbjørn Gløsmyr og OM Rolf Magne Nyheim

25-års Veteranjuvel

Torsdag 2. september var det Loge 57
Fidelitas egen ”Bladfyk” br. Asbjørn
Gløsmyr som fikk tildelt sin velfortjente
25års Veteran Juvel. Tildelingen var det
logens storrepresentant Geir Hole og det
nyinnstallerte embedskollegiet som sto
for. Seremonien ble gjennomført på en
verdig og høytidelig måte.

Vår nye UM Frode Ballestad ønsket brø-
drene velkommen til brodermåltidet, til et
vakkert dekket bord til ære for veteranen.
Menyen var wienersnitzel etter br.
Asbjørns ønske. I sin tale ved bordet
berømmet vår nye OM Rolf Magne
Nyheim br. Asbjørn Gløsmyr for hans
store innsats for loge Fidelitas. Br

Asbjørn har hatt mange embeder i logen,
som vi i Fidelitas er taknemlig for. Br.
Asbjørn har i mange år gjort en stor jobb
for våre Undermestere, ved å holde orden
på gallamøter og ordnet med at alle bord-
foldere blir trykket med riktig innhold.
«I Fidelitas-Nytt, er du primus motor. Jeg
vil på vegne av brødrene takke deg for
den innsatsen du gjør med dette for å
glede alle oss brødre.»
OM kom til slutt inn på Br. Asbjørns
interesse for fiske og jakt i denne rekke-
følge , for du er visst en bedre fisker enn
jeger. Idrettsmannen Asbjørn Gløsmyr
ble også behørig kommentert.
OM avsluttet med overrekkelse av

Forts. neste side



Veteranjuvel miniatyr og ba brødrene
utbringe en skål for Veteranen
Veteranen kom i sin tale inn på hvor fort
tiden har gått. Det var eks OM Rolf
Haugen som for 25 år siden sto på OM-
stolen ved hans innvielse. Det var ikke
langt unna han hadde vært det igjen 25 år
etter, det er jo bare noen dager siden han
gikk av. Br. Asbjørn Gløsmyr avsluttet
sin tale på denne måten: «Så vil jeg
minne om 3 gode grunner av MANGE
hvorfor vi er en Odd Fellows:
1. Ordenen ønsker gjennom sine med-

lemmer å skape et bedre samfunn.
2. Det dreier seg ikke bare om at jeg skal

ha det bra, men at du også skal ha det
bra. 

3. En god Odd Fellow skal kjenne på 
sine holdninger og handlinger i
dagliglivet og vise at Ordenens etikk 
er mer en teori. 

Må si jeg har hatt en fin reise i loge 57
Fidelitas. Har prøvd å møte så ofte jeg
kan, det har ikke alltid vært så lett når
man driver et lite firma, men det er utro-
lig hva du får til når det er noe du TRI-
VES med, det er bare å jobbe litt lenger

neste kveld. Vi i Fidelitas har vært veldig
heldig med ledelsen i logen vår, noe det
ser ut som vil fortsette. Og da har jeg
tenkt å gjøre noe som Overmester
HELST ikke skal gjøre. Jeg vil ta en skål
for logen vår. TAKK
Br. Asbjørn hadde mottatt hilsen fra sin
fadder som var på ferie i Italia. Han
hadde i sin melding fine ord til veteranen:
«Du har evnet å få en god tone med de
fleste, ja jeg vil si at alle taler vel om deg.
Dette har du fortjent Asbjørn. Du er en

FIDELITAS-NYTT SIDE 9

Veteranens taleOvermesters tale

Bror Marius med forfriskninger

Forts. neste side



person med et overskudd av godt
humør. Gratulerer»
Eks OM Thor Olav Bjåland gra-
tulerte Veteranen og takket for
maten som smakte fortreffelig,
servert av en ivrig privatnevnd.
Etter brodermåltidet ble det satt
fram bløtkake og kaffe, og «noe
attåt» for de som ønsket det.
Igjen en fin kvelde i vår kjære
loge.

GN
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Bror Runar Pedersen (død) var den som fikk bror
Asbjørn inn i logen. Han var for fersk den 

gangen, så bror Hans Olav Solberg ble stefadder,
men han var i Italia, så Eks OM Thor Olav

Bjåland tro til som stestefadder.

Er det dyrt å være medlem i Odd Fellow?
Svaret bør være enkelt - nei! Overhode
ikke!
Vel, det er ikke så enkelt. Svaret kan
overraskende nok være tja, eller endog et
klart JA! 

Det er nemlig et faktum at det er ikke alle
som har en like god økonomi som mange
av oss har. -Vi har ikke all mann alle det
samme økonomiske fundamentet. Jeg
prater ikke for min syke mor - som ABB-
pensjonist har jeg det veldig greit, men,
tenker vi i det hele tatt på om økonomi
kan være en av grunnene til at frafallet
blant yngre medlemmer er - relativt sett -
stort?
Kostnadene i forbindelse med opptak er
ganske så stort, gradspasseringene koster
også endel. Hvis man ser isolert på kon-

tingenten er den muligens å betrakte som
beskjeden. Men, hvis vi stopper opp et
øyeblikk og tenker noen år tilbake på en
nå avdød kjær bror som trakterte pianoet
under taffelet vårt i åresvis, han ble dårlig
til bens og kunne ikke møte i logen leng-
er . Men, hadde ville gjerne være medlem
og følge med på hva som skjedde i logen
bl.a gjennom Fidelitasnytt som han satte
stor pris å få. Så kom meldingen; noe tid
før jul et år da brevet om fornyelse av
kontingenten landet i postkassa, "jeg ser
meg ikke lenger i stand til å opprettholde
medlemskapet mitt pga økonomien..!"

Jeg vil tro at mange husker dette og hvil-
ken reaksjon det skapte i logesalen da det
ble gjort kjent. 

Forts. side 12 
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Onsdag 15. november ble de som hadde
møtt til dugnadsinnsats for Landstadsgt.
41 gjort stas på i form av en dugnadsfest.
Det møtte ca. 30 personer som fikk opp-
leve en dugnadsfest av de skjeldene, med
fantastisk mat med alt hva et julebord kan
oppdrive, redigert av vår fenomenale
kokk Erling Vik med hjelpere. Og i til-
legg til den gode maten var det godt drik-
ke til - øl, akevitt og cognac til kaffen.

Etter dette tror jeg ikke det blir vanskelig
å få med folk på dugnad.

Må gi arrangemangskomiteén som det er
bilde av øverst på siden applaus for initi-
ativet.

AG

Hyggelig Dugnadsfest

Her har vi gjengen som stelte til dugnadsfesten

Mannen som laget den gode maten Bror
Erling Vik
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Lærte logen noe av denne episoden?
Ble det tatt noen grep for å hindre en
gjentakelse?
Medlemmer som av helsemessige
grunner aldri lenger møter i logen,
men som fortsatt ønsker å opprethol-
de medlemskapet sitt, hvorfor skal de
betale full kontingent?
Som yrkesaktiv betalte jeg mer enn
3000,- i kontingent som NITO-med-
lem, nå som pensjonist betaler jeg
450,-
Hadde det vært sosialt, fornuftig og
riktig av logen å differiensere avgif-
ten for de som aldri møter, men som
ønsker fortsatt å stå som medlem?
Hva med de som eks.vis pga famili-
ære forhold ikke finner det mulig å
møte i logen kanskje i en periode på 1 -2
år? Burde man gjøre seg noen tanker
rundt det? Jeg kjenner personlig til en
som møtte "veggen" og meldte seg ut
fordi han så seg ikke i stand til å møte.
Etter nærmere 3 år ønsket han imidlertid
å melde seg inn igjen og fikk beskjed om
at det var helt ok dersom han betalte kon-

tingenten for tiden han hadde vært
vekk!!! 
Han kom aldri tilbake!!
(Jeg tenkte dengang at her måtte det ha
vært noen misforståelser ute og gått, men
vedkommende bedyrer at så ble sagt!)
Hva jeg vil med dette her? Jo, jeg ønsker

Forts.side 18

Virkelig noe for en hver smak: Lutefisk, ribbe,
pinnekjøtt pluss pluss

DET SKÅLES

Fra dugnadsfesten
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Åssen gikk det? Et år er snart omme og
spørsmålet dukker opp på ny.
Hvordan har ditt år vært?

Jo… Logen har gitt oss nye opplevelser 
og kanskje nye grader dette året og
det er noe som fester seg. Andre har
blitt ordensbrødre for første gang i 
år, og akkurat det er noe de vil bli 
minnet på ved fremtidige anled-
ninger. Noen har opplevd å bli vete-
raner av vår Orden også, og det vek-
ker mange gode minner.

Jo… Nye barn og barnebarn har sett 
dagens lys og dette er store begiven-
heter i løpet av året. Å bli velsignet
med nytt liv er ikke alle forunt dess-
verre, men for de av oss som har 
den lykke så er det noe som setter 
nettopp det året høyt på listen over 
gode år.

Jo… Noen av oss har mistet noen av sine
kjære. Det setter sitt preg på enhver
som det rammer. Slikt synes bestan-
dig så urettferdig, og i mange tilfel-
le så uforståelig. La oss ta godt vare
på de lyse og gode minnene etter 
dem som forlot oss. Hvis vi tenker 
etter så er det de fleste, og på den 
måten hedrer vi våre kjære best.

Jo… Vi har atter vært heldige i å med at 
helsa har vært god i år. I så fall så 
skal vi ikke ta det for gitt men prise
oss lykkelig at vi har hatt flaksen på
vår side. Ikke alle er like heldige 
som oss og har kanskje hatt et år fylt
med usikkerhet og lidelse. Da er det
godt å vite at det er noen som tenker
på en i slike stunder, da er det godt
å være medlem av en organisasjon 
som vår. Da er det godt å ha Logen.

Kjære brødre i distrikt 5 Telemark

Forts. neste side

Fidelitas-nytt ønsker alle brødre med familie



42 brødre møtte opp til en kose-
lig kveld med Svein Helge
Høgberg i Dizzie Tunes som
fortalte fra tiden i den suksses-
fulle musikk og revygruppa. Fra
den spede begynnelse i 1959
hvor bandet het Rex Band i
noen år til slutten i 2002 hadde
Dizzie Tunes spilt i 43 år og
holdt ca. 6000 konserter.
En av våre brødre Ove Sunde,
som Høgberg kalte "sin mana-
ger", hadde flettet inn bilder og
film med små pauser så
Høgberg kunne fortelle historier
innimellom. New Jokke, New
Jokke ble faktisk kåret til det mor-
somste som ble sendt det året.
Med den gode suppen til bror Erling Vik
og med godt drikke til var kvelden vel-
lykket. AG

Jo… Vi rundet en ny milepæl, aldersmes-
sig… Det begynner å bli mange av 
oss nå. Vi som er "fredsbarn", vi 
som fyller runde år i disse tider, vi 
som betegnes som "eldrebølgen".

Pass dere!!! Nå kommer vi for fullt og
vi er mange

Derfor: Ha en god jul og et vidunder-
lig og fortreffelig år i 2017

Helge Djupvik
Distrikt Stor Sire

SIDE 14 FIDELITAS-NYTT

Sosialaften med Dizzie Tunes

Gaver til bladet:
Olav Hantveit kr. 200,-

Gunnar Gunstrøm kr. 200,-

Gaver til bladet kan også gis på 
gironr. 2801 30 23079

Å lede ved å være et eksem-

pel er ikke en måte å lede på.

Det er den enesete



30 år siden

FIDELITAS-NYTT SIDE15



SIDE 16 FIDELITAS-NYTT

Bror Carlo Wighus 40-års Veteran

53 egne og 6 gjestene brødre var til stede
da Bror Carlo Wighus fikk den forholds-
vis skjeldene opplevelsen og få 40 års
Veteranmedalje. Noe som ikke er mange
forunt.

Klipp fra fung. OM Frode Ballestad tale:
Det er en spesiell og stor dag for deg, men
også for vår loge 57 Fidelitas!
Du ble innviet i ordenen 17.11.1977 som
medlem  nr. 124 i vår loge, i en alder av
bare 29 år. (I dag er vi kommet til medlem
nr. 287).
Det at du var så ung når du ble innviet i
ordenen bror, betyr at du pr. i dag er
logens yngste av i alt 16  40 års veteraner
på ALDER.                                              
Du er jo fortsatt «ung og sprek» Carlo, så
vi regner 40 års medlemskap bare som en
god begynnelse for din del.
40 år eller i følge dine Vita 14633 dager
som medlem i loge 57 Fidelitas!
Det er alltid en glede og treffe deg, HER
inne eller DER ute. Du kommer alltid

rolig og stillfaren, ser på oss med et varmt
smil, og med et GODT håndtrykk gir du
hver og en følelsen av stor glede over å
treffes  igjen.
(En skulle nesten tro du har vært selger).

Så et klipp fra bror Carlo Wighus tale:
For over 40 år siden var det sånn at han
som ble min fadder, Bernhard Nomme
begynte å snakke om Odd Fellow Ordnen
til meg. Vi, Bernhard og jeg, hadde blitt
kjent med hverandre for over 50 år siden
gjennom arbeidet vårt hos glassmester
O.A.Thoresen i Skien, hvor jeg gikk min
læretid og Bernhard var verksmester.
Jeg angrer ikke på at jeg svarte JA den
gangen, da han spurte meg om jeg kunne
tenke meg å bli innviet i logen. Husker
godt den dagen, 17. november 1977. Jeg
hadde fått instrukser for hvordan jeg skul-
le kle meg den kvelden og alt var kjøpt
inn. Jeg var jo spent på hva jeg kom til å

Forts. neste side
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oppleve. Da jeg ble ført rundt i logehuset,
med bind for øynene, først inn på et lite
rom, så inn i logesalen, hvor jeg ble lenket
og fikk høre at jeg var en fremmed.
Så kom en stemme bak meg som talte min
sak – at jeg skulle bli ført videre. Så hører
jeg et kraftig dunk i gulvet – og en myn-
dig stemme sier – STANS FREMMEDE.
Fremmede må ikke
komme inn her. Igjen var
det en stemme bak meg
som talte min sak.
På dette tidspunkt tenkte
jeg at jeg må finne en
utgangsdør og komme
meg ut og vekk, men hel-
digvis fant jeg roen igjen,
og resten av seremonien
ble en fin opplevelse.
Et høydepunkt var når
alle mine nye brødre
stemte i "VÆR OSS
VELKOMMEN BROR".
Dette gjorde et utrolig

godt inntrykk og jeg for-
stod at jeg var kommet
inn i et brorskap. Et bror-
skap som jeg har hatt
mange gode opplevelser
sammen med. Både i
loge sammenheng og pri-
vat.

Så et utsnitt av Takk for
maten talen til Johannes
Sørhaug:
Først: Gratulerer med
dagen; Carlo! Det var tri-
velig å være tilstede på
den høytidelige marke-
ringen. Jeg blir adskillig
eldre enn deg når min 40
års ve ju skal tildeles.

Spørs om ikke det blir post mortem.
Maten var det ingenting galt å si om. Du
har valgt selv og får være fornøyd. Selv
har jeg aldri spist fiskepinner, ikke at dette
minte mye om det, men det kan jo være
interessant for dere å vite. Har forsøkt fis-

Forts. neste side
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Veteranens tale
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Har du hørt vitsen om den smarte
blondinen?
En blondine kommer inn i en bank i Oslo
og ber om å få et lån. Hun sier hun skal til
Europa på forretningsreise i to uker og er
nødt til å låne 5.000 kroner. Bankmannen
sier at han må ha en form for sikkerhet for
lånet. Blondinen gir han da nøkkelen til
en splitter ny Mercedes som står parkert
utenfor banken.
Dette fungerte fint og banken aksepterte
bilen som sikkerhet for lånet. Bankman-
nen og de andre i banken får seg alle en
god latter på blondinens bekostning som
bruker en Benz til 1.8 millioner som sik-
kerhet for et lån på 5.000,- kroner.
Bankmannen kjører bilen ned i bankens
garasje og parkerer den der.
To uker senere kommer blondinen tilbake
og betaler de 5.000 samt renter på 31 kro-
ner. Bankmannen sier til blondinen: “Vi
er meget glade for at De ville låne hos
oss, men vi er alle en smule forvirret.......
mens De var borte sjekket vi Dem og
oppdaget at De er multimillionær - De
behøver jo ikke å låne 5.000 kroner?”
Blondinen svarer: “Hvor ellers i Oslo kan
jeg parkere min bil i to uker for 31 kro-
ner!?”

Utfordrer:
Gunnar Gunstrøm

Vitsestafettenkeboller i hvit saus. Det minnet ikke om
det heller.
Har også vært med på å sprenge torsk –
med dynamitt. Da var det bare å plukke
fisk og fiskerester med hendene – både til
lands og til vanns. 
Som tidligere nevnt så er jeg selvoppnevnt
god på fisk. Det var vi som hadde så ofte
fisk at jeg fortet meg hjem etter skolen og
satte på poteter og gulrot – og fikk spist
før opphavet kom hjem. «jeg har spist
potet og gulrot og smør» ljomet svaret da
jeg ble ropt inn til middag. Så lei kan man
altså bli. Fiskekaker i brunsaus på sønda-
ger hørte også med i kostholdsvariasjo-
nen. Og grøt på lørdager – så har dere hele
ukesmenyen.
Så med all min erfaring og særdeles våkne
smakssanser så må jeg innrømme, om enn
motvillig, at dette smakte godt! Fisken er
neppe mer enn 2 – 3 dager gammel (det vi
ville kalt boknafisk eller plukkfisk).
Poteter og gulrot har jeg forsøkt før – som
sagt, og det løfter opplevelsen når det hele
smøres vakkert og elegant med fett fra
Sandefjord.

Så til slutt holdt bror Johannes to fornøy-
elige vitser bare litte granne på kanten.

AG

at logen skal gjøre seg noen tanker rundt
temaet personlig økonomi. 3000,- i kon-
tingent ruinerer ingen av oss. Men, det
kan være nok til at det topper seg for
enkelte i en vanskelig periode.
Familieforhold kan være et stikkord.
Til ettertanke?

jme



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




