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Dette bladet skulle
vært ute 3. mai, men
på grunn av en kraf-
tig influensa med

lungebetennelse ble bladet forsinket, for-
øvrig første gang på 7 år, så det var et
nederlag. Men jeg vil skryte veldig av
Eks OM Gisle Nomme som sto på med
tekst og foto.

60 års jubileet ble en fantastisk begiven-
het, alle jeg har snakket med har vært
utrolig fornøyd med festen. Så OM Rolf
Magne Nyheim og UM Frode Ballestad
med hjelpere har gjort en sollid jobb.

Denne gangen har jeg tatt med de klubber
og foreninger som tar mest inn på gras-
rotandelen til Norsk Tipping. Det er anse-
lig summer som de største tar inn. (Se
side 8)

Vel nå er det bare reketuren igjen så er det
sommer sol og ferie, litt regn må vi og ha,
desverre.

AG

Kjære brødre. 
Logen ble 60 år 12.
april, en anstendig
alder, gratulerer til
alle. 
En magisk kveld i
Landstadsgate ble
gjennomført på en

glimrende måte. God planlegging og en
meget god gjennomføring gjorde at det
ble en vellykket kveld. Svært så hyggelig
at så mange inviterte logebrødre og gjes-
ter kom til vår 60 år markering. Rammen
med festloge og en tre retters middag
laget av vår egen bror Erling Vik med
døtre var helt supert. Levende musikk
som satt stemmingen helt i taket. Takk til
alle som bidro til at det ble en flott mar-
kering. 
Vårterminene er gjennomført med mange
gode logemøter. Vi har gjennomført flot-
te gradspasseringer til brødre. En ny bror
har vi også fått i vårterminen, velkom-
men til Finn Ole Petersen. Innvielsen er
viktig for den som blir med, men også
viktig for logen. Så brødre, ta vare på alle
brødre som er under utvikling. 
Vi har hele tiden behov for nye kandida-
ter til logen. Oppfordrer alle til å se i sin
krets om de har noen som kan være aktu-
elle til logen. De kan inviteres til venne-
aften eller så avholder vi informasjons-
møte. 

Forts. neste side

Storrepresentanten
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Vi har ved flere anledninger samlet yngre
brødre til møte for å høre deres meninger.
Ønsker at alle brødrene skal gi tilbake-
melding på hva de synes. Derfor er det
delt ut en uformell undersøkelse til alle
brødrene. Håper at alle deltar og gir
tilbakemelding. 
Vi ses vel på reketuren 8. juni på
Kjønnøya. 

Nå blir det pause fra logemøter og en vel-
fortjent sommer til oss alle. 
En riktig god sommer til deg og dine. 

Med broderlig hilsen i 
Vennskap Kjærlighet og Sannhet 

Geir Hole 
Storrepr. 

Printeren som jeg tok med fra Gløsmyr
Trykk og som jeg kjørte det siste
Fidelitas-nytt på. (februarnr.), er nå i
Afrika. Printeren hadde sett sine beste
dager, og det ble for dyrt med nye deler til
maskinen.
Eks OM Gisle Nomme hadde nevnt til
vår forholdsvis nye bror som jobber i
rette bransje om han hadde en brukt prin-
ter og selge for en fornuftig pris. Og det

tok ikke lang tid før
han sa han hadde en
brukt overhalt maskin
vi kunne få gratis.
FANTASTISK. Det er
jo en maskin det har
vært leasing på og
koster nok flesk.

AG

Fantastisk gave

En glad redaktør for den fantastiske gaven fra Stig Hansen
som ga denne brukte printeren helt gratis til Fidelitasnytt

Den gamle Canon 40-
40 som nå er i Afrika



Mandag 19.03-18 kl.16.00 reiste 12 brø-
dre med minibuss til vårt terminfestede
besøk i loge 107 Torungen i Arendal. Ved
ankomst ble vi mottatt som vi pleier med
kaffe kringle og hyggelig prat, før vi
entret logesalen Kl.19.00 for å overvære
kveldens møte som var et annengrads
møte.
To av deres brødre mottok Den Edle
Kjærlighets grad denne kvelden, og vi
gledet oss alle over en verdig og flott ser-
moni med gode aktø-
rer, både på stoler og i
skuespill.

På ettermøtet flott
ledet av visevert UM
Ove Louis Wroldsen
ble det et lystig lag og
praten gikk. Det var 61
brødre til bords og tra-
disjon tro ble det ser-
vert torsk.
Denne gangen lettsal-
tet torsk m/baconfett

og gulerøtter (servert
to ganger).
Et perfekt tilberedt
måltid laget av
Torungens egen kokk,
som også er medlem av
deres loge, og flott ser-
vert av kveldens servi-
tører (privatnevnd).

Etter å ha spist var det
tale v/bror OM Karl
Otto Berntsen, samt av
vår 

bror Eks.OM Odd Rasmussen som har
vært med fra disse besøkene startet i
1986. Han fortalte også noe om historien
hvordan disse besøkene ble til.

Etter dette var det sang og sjanti av
Torungens eget kor «Østre Gab» til stor
glede for alle oss som var tilstede.
Måltidet ble så avsluttet ved at besøkende
UM takket for maten, noe som også er en
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Besøk til Loge 107 Torungen

Forts. side 15

Loge 107 Torungen`s eget kor «Østre Gab»
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Som vår nye bror utalte seg nede etterpå
“Det var skummelt etter døden”.
Begivenheten ble fint sydd sammen. Da
vår Ceremonimester ikke kunne være til
stede på grunn av jobben måtte vår gamle
CM Otto Høyendahl trå til, noe han gjor-
de med glans. Vi var 41 brødre denne
gangen, noe som var unormalt lite.

Vi gjenngir det meste av hans tale:
Jeg heter Finn Ole Petersen, og er 47 år.
Er samboer med Eiren Gisholt som job-
ber på meny Herkules. Har ei datter, og
en stesønn. Andre får vurdere hvordan jeg
er som person, men jeg er ærlig, og håper
og tror jeg er snill, god, sosial og omtek-
som. 

Jeg er utdannet blikkenslager. Begynte i
lære i 1985. I 1998 startet jeg for meg
selv, med 20-års jubileum i år. Jobber
også med andre ting, eiendom/elktroim-
port blant annet.

INTERESSER
Jobben min, jobber
mye, men jobber
ikke helger lenger
hvis ikke jeg må. På
Vinteren, stort sett i
Rauland hver helg,
jul og påske. Elsker
å stå på ski, lang-
renn, alpint og topp-
turer på Randone-
ski. Liker å lage god
mat, med dertil godt
drikke, hvis jeg slip-
per til. Har samboer
som har gått hus-
morskolen i sin tid.

På Sommeren liker jeg båtliv, gjerne 3-4
uker på sjøferie. Skien er et sentralt sted å
bo, kort vei til både fjord og fjell. Norge
er jo kanskje verdens fineste land å bo i,

Innvielse av Finn Ole Petersen

Forts. neste side

OM overrekker den nye bror et aksjebrev i Odd Fellow-huset

Vår nye bror Finn Ole Pettersens tale
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men vi sliter jo med det forbannede god-
været!!!!!!!
Siste årene har jeg også reist en del uten-
lands, men har et stort ønske å se litt mer
av Nord-Norge.

Jeg er jo helt fersk her i 57 Fidelitas
Vet jo ikke helt hva jeg går til!!!!!!!
Var gjest her for 3 uker siden, og det var
veldig hyggelig. Hilste på mange av dere,
og pratet med noen av dere. Kjenner vel-
dig få av dere fra før, men ønsker å bli
bedre kjent med dere. Jeg Håper at dere
ikke kommer til å angre på at dere har tatt
meg inn i varmen her. Skal gjøre mitt
ytterste for å passe inn. Liker det jeg har
sett foreløpig, og det blir kanskje enda
mer å se?

Lite utdrag fra takk for maten talen til
Eigil Frode Jørgenesen:
Etikette! Etikette! Passord, hilsetegn ser-
monier, flotte skuespill, høytidlig, seriøse
og interessante møter i logesalen som all-
tid avsluttes i festsalen 1. etg med akevitt,
cola, øl, vin eller mineralvann og en
bedre middag. Og for og ikke glemme
allsangen vår “Alltid freidig når du

går!!!” Jeg håper at du som vår nye bror
vil like disse 2 ulike møteformene på en
og samme kveld. Dette skaper samhold
og vennskap.
En tale bør være som en kjole – lang nok
til å dekke det vesentlige, og kort nok til
å være interessant!!
Før jeg skal si litt om maten (kokk og ser-
vitører, UM) har jeg et visdomsord:
DRIKK FORDI DU ER GLAD MEN
ALDRI FORDI DU FØLER DEG
ELENDIG.
Vi har i dag fått servert bankekjøtt. Det er
en gammel traver på middagsbordet.
Lang tid og lav tempratur for å få fram
deilig mørhet og god smak. Langsom
hurtigmat kan det også kalles men det
som jeg er mest overrasket over at man
sier at bankekjøtt kommer fra oksen. (kua
Dagros i den grønne enga har skiftet
kjønn og blir til oksen Dag på SLAKTE-
RIET) men uansett om du har drukket øl,
akevitt, vin, mineralvann til dette herre-
måltidet så var kjønnskiftet vellykka.
BANKEKJØTT FRA OKSEN DAG-
/KUA DAGROS ellers skal vi kalle det

Glade servitører

Bror Bård Larsen får den fine vasen for
fylte 50 år

Forts. neste side
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storfekjøtt. Var både mørt og VELSMA-
KENDE! og med deilig kålstuing, vel-
smakende saus og poteter. STOR TAKK
TIL UM, KOKK OG servitører for god
servering i kveld.

AG

Smakfulle kaker til kaffen

Formann Lene Lunde takker Thorbjørn
Solberg for den flotte jobben han har
gjort i sin periode som leder av huset,

og ser frem til videre samarbeid

Generalforsamling i Landstadsgt. 41
onsdag 14. mars



Litt om Grasrotandelen
I år mottok cirka 30.000 lag og foreninger støtte gjennom Grasrotandelen. Hele 455
millioner ble utbetalt for 2017.

Aller mest fikk Vålerenga Fotball, som endte på 3.006.511 kroner i 2017.
4.561 spillere som har valgt Vålerenga Fotball som sin grasrotmottaker sørget for
det.

- At så mange velger å støtte oss gjennom Grasrotandelen er vi svært takknemlig for.
Nok en gang mottar Vålerenga mest grasrotmidler, og det betyr at klubben betyr mye
for mange, sier daglig leder i Vålerenga Fotball, Morten Grødahl.

Det er andre året på rad at klubben passerer 3 millioner.

- Alle midlene som kommer inn via grasrota øremerkes breddefotballen i klubben, og
for oss betyr det at vi i 2017 har kunnet bygge og rehabilitere baner for over 6 milli-
oner kroner. Vi har planer om å bygge klubbhus også, og håper derfor at folk fortsatt
ønsker å støtte oss i årene som kommer. Grasrotandelen betyr at vi fortsatt kan satse
på og jobbe med talentutvikling for både gutter og jenter i de yngre avdelingene,
avslutter Grødahl. 

Nærmest Vålerenga er Lions Club Fredrikstad og Foreningen for omplassering dyr.

Topp 10:

1. VÅLERENGA FOTBALL 4561 3.006.511,-

2. LIONS CLUB FREDRIKSTAD 4388 2.023.356,-

3. FORENINGEN FOR OMPLASSERING DYR 3792 1.478.913,-

4. BRANN SPORTSKLUBBEN 2050 1.455.531,-

5. BODØ-GLIMT FK 2553 1.435.546,-

6. LILLESTRØM SPORTSKLUBBEN 1966 1.363.858,-

7. SARPSBORG 08 FOTBALLFORENING 2549 1.336.056,-

8. BARNEKREFTFORENINGEN OSLO OG AKERSHUS 2553 1.306.362,-

9. KATTENS VERN 2742 1.131.839,-

10. DYREBESKYTTELSEN BERGEN 2738 1.114.356,-

SIDE 8 FIDELITAS-NYTT
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Gratulerer
Bror Bjørn Ingolf
Bjørklund
Fyller 80 år 28.8.
Vi sender gratulasjon, og
ønsker deg lykke til
videre

Bror Jan Erik Flatha
Fyller 75 år 24.8.
Vi sender gratulasjon, og
ønsker deg lykke til
videre

Bror Kai Helge Timland
Fyller 75 år 13.7.
Vi sender gratulasjon, og
ønsker deg lykke til
videre

Bror Per Arne Hjellvik 
Fyller 70 år 21.8.
Vi sender gratulasjon, og 
ønsker deg lykke til 
videre

Bror Jarl Arne Kahn
Fyller 75 år 9.5.
Vi sender gratulasjon, og
ønsker deg lykke til
videre

Gaver til bladet:
Ingen denne gang.

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



Jeg ble utfordret i forrige nummer med å
komme med en vits, i stedet for en vits
prøver jeg meg med en liten historie

Det var en liten gutt som hørte at de voks-
ne pratet om politikk og han spurte da
faren sin om hva politikk egentlig var.
Politikk er så mangt sa faren: Det består
blant annet av :
Arbeiderklassen – Regjeringen –
Økonomisk makt – Befolkningen –
Landets framtid
Jeg forstår ikke dette sa sønnen. Da kan
vi ta vår familie som eksempel svarer
faren. 

Det er jeg som tjener penger 
Økonomiske makt
Moren din bruker penger 
Regjeringen
Du Befolkningen
Barnepiken vår 
Arbeiderklassen
Lillebroren din
Landets framtid.

Nå skjønner du det kanskje litt bedre. Det
ble litt klarere.

Midt på natten våkner storebror ved at lil-
lebror skriker, han lukter fort hvorfor
Han går til foreldrenes soverom, der er
bare moren og hun snorker så han får

ikke kontakt. Han går til barnepikens
rom, men der er døren låst, i nøkkelhullet
ser han faren ligger oppe på barnepiken,
men ingen hører at han banker på. Han
legger seg igjen. 

Om morgenen sier gutten til faren at nå
vet jeg hva politikk er. Det er fint sa
faren, kan du beskrive det med dine egne
ord.

Jo sier gutten: Mens den økonomiske
makt utnytter arbeiderklassen, sover
Regjeringen, befolkningen blir helt igno-
rert, landets framtid står i dritt til halsen.  

Roar Sten Olsen

Jeg lar utfordringen gå videre til
br. Remi Redalen

SIDE 10 FIDELITAS-NYTT

Vitsestafetten

Sannheter

Fordommer fordummer.

Ingen vet hva en kan
utrette før en har
prøvd.

Den lever godt - som
andre kan leve med.

Det flyr mye som ikke
er fugl.

En må være to eller
fler for å skape fred.



12. april 1958 ble Loge 57 Fidelitas insti-
tuert Kl. 17.00 i logens lokaler i 
Landstadsgt 41 hvor logens fribrev ble 
overlevert Chartermedlemmene: J. O. 
Grundseth, Erik Eriksen, Thoralf Larbo, 
Olav Nøglegaard og T. E. Gulliksen.
12. april 2018 var loge 57 Fidelitas 60 år, 
noe som måtte markeres med en festloge 
for brødre med ledsagere og noen inviter-
te gjester.
Dette ble virkelig en vellykket fest verdig 
en 60-åring. 82 festglade gjester og loge-
brødre ble ønsket velkommen til 
Logehuset i Landstadsgt. 41 kl 17.00. Kl. 
18 ble det holdt Festloge i en fullsatt loge-
sal. Til fengende taffelmusikk fremført av 
Kåre Bøe og hans sønn, ble gjester og 
logebrødre geleidet til et vakkert pyntet 
festbord. OM Rolf Magne Nyheim ønsket 
alle velkommen til festmiddagen, og    

overlot bordet til kveldens toastmaster 
UM Frode Lie Ballestad.
Han presenterte menyen, den var som 
følger:
Forrett: Asparges m/serranoskinke.

FIDELITAS-NYTT SIDE 11
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Nr. 57 Fidelitas fylte

Kveldens æresgjest Eks Europeiske Stor
Sire Harald Thoen

60 år
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Hovedrett: Helstekt Okse indrefilet m/
Rødvinsaus, Grønnsaker og Amandine-
poteter Dessert: Nougat Parfait på man-
delbunn m/ flamberte frukter.
Hver rett og vin som ble servert, ble behø-
rig presentert av vår egen kokk Br. Erling
Vik.
Det ble ett minnerikt måltid med smak av
god mat og drikke, noe en ikke glemmer
så lett.
Til et slikt festmåltid hører det selvsagt til
taler. Eks Europeiske Stor Sire Harald
Thoen var første taler ut. Han takket for
invitasjonen og gjestfriheten som var vist
han og hans kone Vivi. Harald Thoen sa
videre at han hadde fått et spesielt forhold
til Loge Fidelitas. Han hadde besøkt logen
mange ganger i forskjellige anledninger,
og fått et spesielt forhold til en del av brø-
drene i logen. 
Harald Thoen var anmodet om å over-
bringe hilsener fra gjester fra de tilstede-
værende loger, i anledning Loge Fidelitas
60 års markering. «Det gjør jeg herved,
ved å uttrykke de hjerteligste gratulasjoner
– fra oss alle – med ønske om mange gode
og driftige år i fremtiden for logen og dens
medlemmer»

Som takk for den hyggelige invitasjonen
til Vivi og han selv, hadde de valgt å over-
sende et beløp til logen for bruk til lokalt
sosialt arbeid
Et lite utdrag av Br DSS Helge Djupviks
tale: Han takket for invitasjonen og fest-
kvelden for sin kone Eva og seg selv.
Deretter hilste han på vegne av Br. Stor
Sire Morten Buan og alle Odd Fellow
logene i distriktet, og ønsket Loge
Fidelitas til lykke med de 60 år som har
gått.
Loge Fidelitas er vel den Odd Fellow-
logen i distriktet som har det beste opp-
møtet på sine møter og det kjennetegner
en loge som er levende og oppegående,
som selv etter seksti år, fortsatt kan gi
gode verdier og meningsfulle møter til
sine medlemmer. Det takker jeg dere
embedsmenn for.»

Et lite utdrag av OM Rolf Magne Nyheims
tale:
Jeg ønsker i dag også å rette en stor takk
til alle brødrene opp gjennom alle år som
IKKE har hatt et valgembete – men som
med stor grad av engasjement har kommet

Forts. neste side

Stemningen var god og litt trim etter maten skadet ikke
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til våre logekvelder, deltatt med interesse,
hjulpet til der de kan og på sin og ikke
minst like viktige måte har vært en del av
vår flotte loge.
Dere gjør ofte en stor innsats, men er ikke
bestandig like synlige. Takk.
Så gikk taffelet mot slutten. Br Eks OM
Rolf Haugen Takket for maten. Han startet
på denne måten:
«En takk for maten tale skal ikke være for
lang. 
En advokat jeg hørte om ba tiltalte fortel-
le om sin barndom og oppvekst - da grep
dommeren inn og sa: Du kan utelate noen
dager. 
Jeg skal bare si noe om maten denne kvel-
den.
Ungdommen i dag mener at et balansert
måltid er å holde en hamburger i hver
hånd.
Vi har imidlertid hatt en perfekt balanse
mellom vellaget mat og spenstige viner fra
Spania, Frankrike og Italia og norsk ake-
vitt. Alt servert ved et nydelig pyntet fest-
bord og i rikelige mengder, sammen med
glade mennesker. Vi er i vårt rette ele-
ment.»
Han avsluttet på denne måten: «Det har
vært  god grunn til å glede seg i kveld. Og
til å takke;

Br. OM og embedskollegiet for alt arbeid
med å legge til rette for denne jubileums-
festen, til br. UM som kveldens toastmas-
ter og til talerne som med fine ord har økt
kunnskapen om OF og skapt høytid. Men
også til alle festdeltagerne som har kost
seg sammen - og fortsatt er pene i tøyet,
som Knut Borge pleide å si.

Buktaleren Erik Moreno ble til slutt intro-
dusert. Han avsluttet festmåltidet med et

Far og sønn sto for den fotte musikken Ingunn Solberg hadde gebursdag på
dagen og ble hyllet

Takk for maten besørget Eks OM Rolf
Haugen for

Forts. neste side
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Bror Terje Vold 80 år

Her er bilde av Anne
Mette og Terje Vold i
forbindelse med hans
80 års dag og åpent
hus den 8/3. Vi var 1
søster og 8 brødre i
tillegg til jubilanten
med frue tilstede! 

FB

forrykende show, som virkelig fikk latter-
musklene på gli.
Festkvelden gikk fryktelig fort, dans til
kjempefin musikk, godt drikke, gode sam-
taler med glade festdeltakere,- en ny dag
hadde sett dagens lys så tiden var kommet
til å si takk for i kveld, en kveld vi vil
huske lenge.

GN

T
I
L

D
E
B
A
T
T

Det er sikkert noen av brø-
drene som kunne luftet noe

under denne vignetten

Et menneske uten
sans for humor skal
man ikke ta alvorlig



Torsdag 1. mars var igjen en stor dag i
Loge 57 Fidelitas. Brødrene Stig Hansen
og Morten Lund ble tildelt Den Høye
Sannhets grad. Det ble en minneverdig og
fin seremoni i logesalen til glede for alle
som hadde funnet veien til logen denne
kveld. 
UM Frode Ballestad ønsket brødrene vel-
kommen til brodermåltidet til et pent dek-
ket bord. Wienersnitsel med erter og gar-
nityr sto på menyen, det smakte fortreffe-
lig, servert av privatnemda støttet av dyk-
tige logebrødre. I sin tale ønsket OM Rolf
Magne Nyheim de nye brødre av Den
Høye Sannhets Grad, lykke til med gra-
den, og understreket at fra nå av hadde de

tradisjon når vi møtes her eller der.
Ett lynlotteri til inntekt for landssaken
(maks 2 lodd hver solgt ved ankomst) 
ble så trukket og brødrene trakk deretter
ned i kjellerstuen hvor det var kaffe avec
og hyggelig lag frem til avreise Kl.23.00.

Dette er en tur vi anbefaler flere brødre
og bli med på ved en senere anledning.

Til slutt vil vi få takke bror OM Rolf
Magne Nyheim for at han stilte gratis
minibuss til disposisjon, og ikke minst
bror Ole Magnus Teigen som fraktet oss
sikkert til og fra Arendal.

Frode

FIDELITAS-NYTT SIDE 15

Den Høye Sannhets grad til
Stig Hansen og Morten Lund

Fra venstre fadder Jan Erik Grennes, bror Morten Lund, OM Rolf Magne Nyheim,
bror Stig Hansen og fadder John Alfred Hjortland

Forts. neste side
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alle logegradenes rettigheter, noe som
forplikter og medfører ansvar. Bla. delta-
gelse i de saker logen skal stemmer over
og på den måte være med på å styre Loge
Fidelitas videre inn i fremtiden

På vegne av de nye brødre av Den Høye
Sannhets Grad holdt Br. Stig Hansen tale.
Han sa blant annet:

"Det er både fint og litt rart å stå her og
nå være fullverdig logebror og dermed
kunne være med på alle forhandlinger og
aktiviteter i logen. Tiden til 3. grad i dag,
har gått fort og det er vel et signal om at
man har hatt en fin tid. På vegne av Bror
Morten Lund og meg, ønsker jeg å takke
for en fin seremoni og en god opplevelse
i logesalen. Jeg kjente svært få da jeg
kom hit, det er en samling forskjellige,
men veldig fine medmennesker i logen,
og som ny bror har jeg hele tiden følt at
jeg er velkommen og blitt sett – det er lett
å finne seg til rette og trives her. Jeg har
også lært å sette pris på møtene i logesa-
len – det er et sted for refleksjon, utvik-
ling og ikke minst et avbrekk og fristed
fra hverdagen ellers. Når kvelden så full-
føres med ettermøte som er sosialt og
hyggelig og i kontrast til logemøtet så blir
logemøtene 2 fine kvelder i måneden.
Det er med forventning og glede jeg nå
ser fremover til videre utvikling og sam-
vær i logen, jeg skal møte så ofte jeg kan
og ha med meg grunnverdiene Vennskap
– Kjærlighet – Sannhet både her og i
hverdagen videre.
På vegne av Bror Morten Lund og meg –
Tusen Takk Alle Sammen"

Br. Jan Erik Grennes sa i sin tale på
vegne av fadderene bla. Dette:
"Å stå som fadder er spesielt, da har man

påtatt seg et stort ansvar, for de som man
er fadder for, frem til de får Den Høye
Sannhets Grad. Man har da påtatt seg en
plikt til å rettlede på en stødig og god
måte og passe på at resipienten føler seg
trygg i Logen.
I dag har bror Stig Hansen og bror
Morten Lund blitt forfremmet til Den
Høye Sannhets Grad. 
De er trygge i Logen og har blitt rettledet
på sin vandring på en god og trygg måte.
Men jeg vil minne dere på, Odd Fellow
Ordenens Formål. Vennskap Kjærlighet
og Sannhet og lære at ord ikke er nok,
men at disse lærdommer må omsettes i
handling for at hver enkelt av oss etter
evne kan bidra til medmenneskets forbe-
dring og fullkommengjørelse. 
Vennskap formidles, man gir og man tar. 
Kjærlighet kjennes, men trenger et svar.
Sannhet gir troen på ikke å være redd.
Visuelt i symbolet.      De tre kjedeledd

Til slutt mine nye brødre av Den Høye
Sannhets Grad, ta vare på dine nærmeste,
ha hjerte og hånden klar for de som treng-
er deg, la brodertanken styre dine hand-
linger, og vær god mot dine medmennes-
ker.
Gratulerer så mye med dagen begge to.

Eks OM Kjetil Lønne hilste de nye brø-
dre av Den Høye Sannhets Grad fra Leir
nr. 5 Klippen, og forklarte at om to år kan
de bli kallet til Leieren. Han håpet at de
ville ta imot dette og bli medlemmer i
Leieren 
Til slutt takket Bror Thor Gunnar Sundby
for maten. Kaffe og kake ble servert etter
bordet. Igjen en uforglemmelig kveld i
Loge Fidelitas! 

GN
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Det Gode Vennskaps Grad til
Eirik Tonning Brekke

19. april ble Eirik Tonning Brekke for-
fremmet til Det Gode Vennskaps grad.
Seremonien ble gjennomført på en fengs-
lende og fin måte, av aktører og embeds-
menn, til glede for resipienten og alle oss
som var tilstede i logen denne kvelden.

Br UM serverte kokt laks med Sandefjord
smør til glede for de som var tilstede ved
brodermåltidet, dessverre bare ca 40 brø-
dre. Vi som var tilstede fikk en fin vår-
kveld i logen, en liten forberedelse til vår
Jubileumsfest to dager senere.

GN

Bror Eirik Tonning Brekke sammen med
sin fadder Jarle Rørvik

FIDELITAS-NYTT
ønsker alle brødre

m/fam.
EN GOD SOMMER!
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Kl. 12.00 etter barnetoget 17. mai var det
som vanlig tid til en liten hvil i feiringen,
i Odd Fellow-huset i Landstadsgt 41.
Nevnd for utadvendt arbeid i Loge 57
Fidelitas serverte lapskaus kaffe og
kaker, jordbær og fløte til feststemte brø-
dre og søstre med familie og venner.
Bortimot 70 personer fant veien til en
hvil, litt mat og en hyggelig prat i vårt

fine hus, før veien gikk videre ut i 17.
maifeiringen. Det var hyggelig at så
mange fant veien til huset vårt og hjalp til
med å spise ca 60 liter nydelig lapskaus
laget av vår bror Erling Vik med sin dat-
ter .
Takk til alle dere som kom innom, det er
gøy å stelle til noe som gleder andre.

GN

17 mai i Landstadsgt. 41.



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




