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og dratt rundt polen i syd og nord
de første spor.
I dag krysser skispor verden
og trekker en åpen sti
mellom nasjonene, så vi møtes
til VM på ski.
Vinter og sne
en skihopper svever av sted,
i hoppbakken stiger et jubelbrus,
langs løypa dirrer spenningens sus.
For skispor fengsler så mange sinn
og når de svinner for vårens vind,
da går det kanskje fra bror til bror
et varig spor.

Vinter og sne
En guttunge stabber av sted,
på bittesmå ivrige barneski
bare vent en gang skal du bli,
Han vet ikke at i tusen år
har skispor krysset naturen vår,
men lager kryss over snødekt jord,
sitt første spor.
Vinter og sne
en skiløper suser av sted,
i stupbratte løyper så føyka står,
han tar vare på arven vår.
For våre ski har båret sin mann
så vidt og brett over ukjent land,

I dag krysser skispor verden
og trekker en åpen sti
mellom nasjonene, så vi møtes
til VM på ski.
Vinter og sne
en skihopper svever av sted,
i hoppbakken stiger et jubelbrus,
langs løypa dirrer spenningens sus.
For skispor fengsler så mange sinn
og når de svinner for vårens vind,
da går det kanskje fra bror til bror
et varig spor.
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REDAKSJON I FIDELITAS-NYTT

Redaktør Asbjørn Gløsmyr 930 95 565 asbglo@online.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

“Det har blitt rekord
i snømåking denne
vinteren, noe som
kan gå ut over både

sinn og kropp. Mye snø er kommet og
jammen skal det bli mer, når dette skrives
14. februar. All denne snøen skal også
smeltes igjen, det blir nok en smule fuk-
tig i elvene etterhvert.

Dette året fyller vår loge 57 Fidelitas 60
år, noe som ikke skal gå upåaktet hen.
Lørdag 21. april skal det feires, og her får
vi nesten si det er møteplikt. Fristen til å
melde seg på er 15. mars. Anbefalingen
er meld dere på, dette blir hyggelig!

Noen har etterlyst hvordan det går med
Grasrotandelen. Følgende beløp er kom-
met inn for 2017 kr. 11.685,94. Hittil i år
er det kommet inn kr. 2025,72. Så bare
spill på. 

AG

Da er Vårterminen
godt igang, selv om
tiden ikke føles
sånn, med all snøen
som kommer om
dagen. Regner med
at brødrene har hatt
nok å gjøre med
snømåking og å
holde seg på bena,
på «holkan» det har
vært.
Så langt har fremmøte på møtene vært bra
og stigende, med et snitt på godt over 50
brødre.
Gjennom hele 2017 og 2018 har vi arbei-
det, og vil arbeide med Landsaken. Denne
gang er det ny båt til Redningsselskapet  vi
samles om å gi penger til. Noe vi er godt
igang med og vi skal bidra med totalt kro-
ner 1000,- pr.medlem.
Den 15.02.18 var vår moderloge 24
Gregorius Dagssønn 70 år, og hadde invi-
tert til festloge, hvor Stor Rep. og underteg-
nede representerte vår loge.
Den 21.04.18 har Fidelitas 60 års marke-
ring, hvor brødrene er invitert til festloge
med damer. Embedskollegiet ser frem til
dette og håper vi får en fin bursdagsfeiring.
Vi skal i mars ha en ny Venneaften, hvor jeg
oppfordrer brødrene å se etter nye kandida-

Kjære logebrødre!

Forts. neste side



FIDELITAS-NYTT SIDE 3

God stemning
på rakefiskaf-
ten i
Kongsberg.
Mannen som
underholdt
fikk mange til
å le.

Loge Fidelitas besøker Sølvet

Mandag 18. desember. Var det duket for
årets tur til Sølvet på Kongsberg. 17 for-
ventningsfulle brødre stilte med forvent-
ninger om et flott møte og et godt broder-
måltid.  
Vi ankom Kongsberg i god tid. Svært
hyggelig å treffe igjen gode brødre.
Utvekslig av gode ord og mange smil.

87 brødre var samlet til møtet. Det var
besøk fra seks forskjellige loger. Eks
europeisk storsire Harald Thon hilste fra
besøkende loger. Møtet ble ledet på en
utmerket måte av overmester Jørn
Skarrud. Til avsluning sang vi deilig er
jorden.

Brodermåltidet var jo et av høydepunk-
tene på turen. Her ble det servert rakfisk
med "alt" tilbehør. Et måltid som bare må
oppleves. Ettermøtet ble ledet av UM
Karl Erik Schneider.

Selv om det blir noen timers kjøring så er
det en bagatell i forhold til opplevelsen.

Vi takker vår OM Rolf Magne Nyheim
for lån av minibuss.

OMT

Her ser vi et bord med rakefisk og tilbehør

ter til 57 Fidelitas. Noe som er viktig videre
for en sunn og god utvikling av logen vår.
Håper at så mange brødre som mulig, tros-
ser vær og føreforhold, og møter på møtene
fremover.

Med broderlig hilsen i 
Vennskap Kjærlighet og Sannhet 

Rolf Magne Nyheim 
OM
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Fotballkveld i Smia

Lørdag den 28/10-17 arrangerte Loge nr.
57 Fidelitas Fotballkveld i Smia for alle
brødrene. Dette var et arrangement i regi
av logens Nevnd for Styrkelse og
Ekspansjon, med Storrepresentant Geir
Hole og undertegnede som arrangører.
Vårt mål var tatt ut fra innspill fra våre
yngre brødre (både i alder og i "loge-
alder"), der de savnet en møteplass uten-
om vanlige møter for å bygge relasjoner
og brorskap. Flere slike møtesteder fin-
nes i dag for andre i logen, både offisiel-
le og mer uoffisielle med bl.a. tirsdags-
treffet som det mest kjente. Men de yngre
som gjerne er i jobb og med en hektisk
hverdag ønsket seg noe annerledes. Siden
det er mange av oss med et lite fotball-
hjerte bankene i brystet, falt nettopp val-
get på en lørdag avsatt til fotball og sosi-
alt samvær.

Mange lørdager i den engelske fotball-
kalenderen består av tre tv-sendte "fot-
ballrunder", som gjør at man kan se tre
direktesendte kamper på rad. Dette gir
arrangementet et lang tidsspenn i timer

og derfor brødrene en stor valgfrihet - for
vi la det opp til at man kunne komme å gå
som det passet eget tidsskjema og ønsker.
Noen brødre valgte å se alle tre kampene,
mens andre kom å så en eller to - enten
grunnet interesse for bestemte lag eller
fordi det var det som passet. Vi hadde
snacks på bordene, serverte pizza fra
Bryggeriet klokken 16:00 og brødrene
hadde ellers med seg det de ønsket selv.
Stemningen var høy, jubelen sto i taket
og både ekstase & bunnløs sorg var til-
stede i kampene - altså akkurat slik en
engelsk fotballkveld skal være! Vi hadde
også besøk av brødre som ikke var fot-
ballinteresserte og som derfor kom kun
for det sosiale.

For å være den første gangen vi arranger-
te noe slikt, var vi veldig fornøyde med at
12 brødre prioriterte å komme innom
denne lørdagen. Arrangementet svarte til
forventningene og tilbakemeldingene var
veldig gode fra de fremmøtte. Det er sjel-
den slik at det kommer fullt hus første

Forts. neste side



Det er nesten blitt en tradisjon at vår Loge
besøker disse to viktige organisasjoner før
jul.
Denne gang kunne vi gi en gave på kr.
10.000,- til hver.
Br. Ole Magnus Teigen og Eks OM Leif
Harald Hansen representerte på vegne av
Nevnd for utadvent arbeid, besøket denne
gang.
Tilja benytter nå navnet CRUX på senteret.
CRUX navnet er latin og betyr kors og
kryss – et veiskille. Begrepet brukes også i
klatresporten, og betegner det antatte van-
skeligste punkt i klatreruten. Crux i betyd-
ning kors sier noe om det kristne, diakona-
le idégrunnlaget. Et kryss representerer et
veiskille, et sted for valg, nye muligheter,
alternative veier å gå. Både veiskille og kla-

tresportbilde passer godt til arbeide senteret
står i hver dag: - vi er medvandrere for men-
nesker som av ulike årsaker som har store
utfordringer, cruxpunkter i livet.
Virksomhetsleder Christer Lilienberg og
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gang, men med fornøyde deltakere og
den berømte "jungel-telegrafen" i full
sving - håper vi på dobling ved neste
arrangement. 
Vi har bestemt oss for at vi gjennomfø-
rer en eller to identiske arrangement i
vår-terminen og kommer med datoer på
dette rett utpå nyåret.

Vi gleder oss til å se dere igjen på neste
Fotballkveld i Smia og minner samtidig
på at alle brødre uansett alder er hjertelig
velkomne på dette arrangementet!

JR

Fidelitas bresøkte

CRUX Tilja Oppfølgingssenter og
Krisesenteret i Telemark

Forts. neste side

Br. Ole Magnus Teigen – virksomhetsle-
der Christer Lilienberg – miljøterapaut

Bård Aasland – Eks OM Leif Harald
Hansen.

Br. Ole Magnus Teigen – daglig leder
Svein Gjerset – Eks OM Leif Harald

Hansen.



miljøterapaut Bård Aasland takket for
gaven. 
Ved besøket møtte vi også en takknemlig
bruker, han leste et selvkomponert dikt for
oss.
"Etter å ha møtt denne nesten ubeskrivelig
gjeng fikk jeg et lyrisk kjempepoeng. Med
følelser av den mest komfortable og myke
sene. Som lyden av himmelske musikalske
refreng, på hver gitarstreng og som synet
av den skjønneste fargemix i en blomste-
reng.
Prøver jeg å beskrive denne crux-fikserte
gjeng som like oppløftende som roten av
ginseng og mitt poeng, trives jeg så utrolig
noe jeg ønsker alle i fleng som smaken av
den beste grateng, koser jeg meg i deres
terreng. Og i denne sammenheng takker jeg

denne crux-fikserte gjeng" 
Så gikk ferden videre til Krisesentret i
Telemark, her ble vi møtt av daglig leder
Svein Gjerset som mottok gaven. Han gav
oss en liten status rapport om virksomhe-
ten, som handler om mennesker i alle aldre,
kvinner, menn og barn for vold i nære rela-
sjoner. Vold i nære relasjoner utøves av per-
soner som står oss nær. Ofte rammer volden
oss der vi skal føle oss aller tryggest –
hjemme. Vold i nære relasjoner inkluderer
partnervold, kjærestevold, vold utøvet av
eller mellom foreldre og vold utøvet av
voksne barn mot en eldre foreldre.

Begge steder takket de for pengegaven,
som er et viktig tilskudd i trivselstiltak for
brukere av sentrene.

Leif Harald Hansen

Blanding av brødre
På vår tur til Loge Sølvet i Kongsberg for 
å overvære den populære Rakefisk-kvel-
den som blir arrangert i slutten av desem-
ber hvert år. Var det en ting jeg spesielt la
merke til, da vi ankom etter og ha betalt
for det vi skulle ha - altså rakefisk med
drikkevarer, så trakk vi en lapp med bok-
stav og nr. på. Skjønte ikke hva det var til

å begynne med - tenkte at det var en slags
utloddning. Det viste seg det var bordet
jeg skulle sitte på ved bespisningen, altså
bord G3. Det var et bord for 4 personer.
Her var det 2 fra Drammen, en fra
Kongsberg og undertegnede. Det er dette
jeg synes er veldig viktig av og til,
BLANDE BRØDRENE. Det bør ikke
være så ofte, men kanskje en gang i løpet
av termin. Dette er viktig for samholdet i
enhver loge også i vår, så det ikke blir
klikker som sitter i sammen på hvert
møte. Dette synes jeg Embedskollegiet
skal se på. For eksempel ved bespisning-
en etter møtet. Her har vi 4/5 utstikkende
bord hvor det er 8 eller 10 stk ved hvert
bord + bordet hvor OM sitter. Kjøpe 6/7
loddebøker med forskjellige bokstaver.
Trekke lodd kan gjøres når vi betaler for
maten, og vips så er BRØDRENE
BLANDET.

AG
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Loge 57 Fidelitas hadde ansvaret for
gjennomføringen av juletrefesten denne
gang. Undertegnede med sitt barnebarn
kom litt før kl 15.00 hvor juletrefesten
skulle begynne, da var det nesten ikke en
plass og oppdrive. Med andre ord “Stinn
brakka”. De som arrangerte hadde hel-
digvis tatt godt i når de hadde kjøpt inn
det nødvendige.
Det er tydelig at det ikke blir arrangert så
mange juletrefester lenger og at det heller
ikke blir gått rundt juletreet i de tusen
hjem så mye som før - så derfor er dette
et populært tiltak her i huset.
Bror Tor Inge Nomme hadde ikke fått tak
i pianist denne gangen, så han måtte trå til
som forsanger når det var gang rundt
juletreet. Etter gangen rundt juletreet var
det pølser, brus og tegnefilm nede i
“Smia”. Da det gikk rykter om at julenis-
sen skulle komme var det full fart på ung-
ene fra Smia og opp i salen igjen hvor
julenissen kom inn fra terassen. Alle fikk
gaver og alle var glade.

AG

BARNEJULETREFESTEN
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Seminar

Forts. neste side

Leir nr 8 Vestfold inviterte til Seminar
med fordypning i Logens Troskapsgrad.
Jeg var en av de heldige som fikk delta på
dette seminaret sammen med ca. 70 brø-
dre fra loger rundt i Sør-Norge.
Det ble to minnerike dager. En lydhør
forsamling fulgte Stor Redaktør Kjell-
Henrik Hendrichs fordypning og forkla-
ring av Troskapsgradens tanker. Det ga
oss en større forståelse av vår grunnleg-
ger Thomas Wildeys tanker om våre ide-
aler. Dette er et seminar som hver loge-
bror burde få med seg .

GN
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Fredag 2. februar fikk syv Eks
Overmestere fra logene i Telemark
tildelt sin Storlogegrad.
Storlogemøtet ble gjennomført i loge-
huset i Landstadsgt. i Skien
DSS Helge Djupvik med storembeds-
menn gjennomførte tildelingen på en
fin og verdig måte til glede for alle i

logesalen. Det var nesten 50 Eks
Overmestere med storlogegraden til-
stede denne kvelden.
Ved brodermåltidet ble det servert
Bankekjøtt og kålstuing. Det smakte
godt denne fredagskvelden.
Etter kaffe og kake i "Smia" var det
på tide å avslutte denne kvelden.

Tildeling av Storlogegraden

Bak fra v. Leif Harald Hansen 57 Fidelitas, Terje Holm Knudsen 47 Grenmar,
Frode Hardem 36 Sam Eyde og Thor Isak Thorsen 24 Gregorius Dagssønn

Foran fra v. Magnar Brekka 145 Høgenhei, DSS Helge Djupvik og Yngve Trydal 17 Dag
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Gratulerer

Eks OM Odd Fredrik
Rasmussen
Fyller 85 år 8.3.
Vi sender gratulasjon, og
ønsker deg lykke til
videre

Bror Ronald Wighus
Fyller 75 år 2.5.
Vi sender gratulasjon, og
ønsker deg lykke til
videre

Bror Terje Vold
Fyller 80 år 8.3.
Vi sender gratulasjon, og
ønsker deg lykke til
videre

Bror Knut Johnsen
Fyller 75 år 26.3.
Vi sender gratulasjon, og
ønsker deg lykke til
videre

Bror Bård Larsen
Fyller 50 år 5.4.
Vi sender gratulasjon, og
ønsker deg lykke til
videre

Bror Christian Nordhus
Råve
Fyller 50 år 19.4.
Vi sender gratulasjon, og
ønsker deg lykke til
videre

Bror Simon Hansen
Fyller 40 år 2.5.
Vi sender gratulasjon, og
ønsker deg lykke til
videre

Se fortiden. 
Kjenn nåtiden. 
Skap fremtiden

Gaver til bladet:
Nils Conrad Linheim kr. 500,-

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



Lærepenge
På et sykehus lå det en pasient som var så
lei til å syte og klage.
Etter hvert fikk de andre pasientene nok
av all jamringen og fant ut at de ville sette
mannen på plass. 
En av de mest iderike kledde seg ut som
lege, gikk inn på rommet til den upopu-
lære medpasienten og spurte:
- Hvordan står det til her da?
- Å det er dårlig, sa pasienten og jamret
seg som vanlig.
- Da vet jeg ingen annen råd enn at vi må
ta en langtemp, sa legen.
- Hva er det? Spurte pasienten engstelig.
- Det er bare det at vi tar temperaturen
over et noe lengre tidsrom enn vanlig, sa
legen.
- Legg deg på magen og brett opp skjorta
så jeg får satt den på riktig sted.

Da dette var gjort, ble pasienten forlatt
med beskjed om å ligge helt rolig i godt
og vel en time.
Før timen var omme, kom imidlertid den
virkelige legevisitten med overlegen i
spissen.

- Hva foregår her? Utbrøt overlegen da
han fikk se pasienten som lå med baken i
været.

- Legen sa jeg måtte ta en langtemp, sa
pasienten.
- Dersom temperaturen skal tas her, sa
overlegen,- så skal det være på min ordre,
og da ska det benyttes et termometer,
ikke en tulipan.

Gunnar Gunnstrøm
Utfordrer:
Roar Sten Olsen

FIDELITAS-NYTT SIDE 11

Vitsestafetten

Sannheter

Våre liv er som stea-
rinlys i vind.

Livet er enkelt, men det
er ikke lett.

Livet er ikke det å finne
seg selv, men det
handler om å skape
seg selv.

Det er ikke lett å se
ting som de er, så
lenge vi ønsker å se
ting som vi er

Kjære ligningskon-
tor. Jeg vil gjerne si

opp mitt abonnement.
Vennligst stryk mitt
navn fra deres lister.
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Eigil Frode Jørgensen tildelt
Den Edle Kjærlighets grad

Februar startet fint med tildeling av Den
Edle Kjærlighets Grad til Eigil Frode
Jørgensen. 
Det var en fullsatt logesal som møtte br.
Eigil Frode, med br. Jan Erik Grennes
som "stand inn" Ceremonimester.
Seremonien ble gjennomført på en
eksemplarisk måte, både av skuespillere
og embedsmenn, til glede for alle tilstede
i logesalen
UM Frode Ballestad inviterte til broder-
måltidet, til kjøttkaker med kålstuing. Et
smakfullt måltid, Kjøkemester Otto
Høyendal, kvalitet sikret den edle akevitt,
og gav oss fine ord om kjærlighet med på
veien.
Kaffe ble servert nede i "Smia "der praten
gikk livlig til det var tid til å finne veien
hjem.
Igjen en fin aften i Fidelitas.

GN
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Juleavslutningen 2017

Det ble en anselig sum å telle opp etter
utlodningen. Noe søster Hanne Bakken

tok jobben med.

En fin avslutning like før jul i år også.
Mange brødre så seg tid til og komme for
å få med seg nydelig mat og en utlodning
som er en juleavslutning verdig, med
masse fine gevinster.

En stor takk til brødre med bror Tor Inge
Nomme i spissen, som ordner så dette lar
seg gjøre. Økonomien i dette prosjektet er
av stor betydning i år som i foregående år,
i særdeleshet for de i vår nærhet som har
behov for tilførsel av noen hardt tiltreng-
te kroner.

Ca kr 14.000,- kom inn og tusen takk for
det kjære brødre.

Ønsker dere alle et fint og fremgangsrikt
nytt år og takk for det gamle.

Jon Åge
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Nyttårslogen
Den første dagen i året 2018 arrangerte
Loge 57 Fidelitas sin 42. Nyttårsloge  i
Landstadsgate. Over til sammen 40 brø-
dre med ledsagere og gjester hadde funnet
veien
til Logehuset denne ettermiddagen .
Nytta_rsritualet ble frem- ført pa_ en fin
og verdig ma_te.  Nyttårstalen. som ble
fremført av overmester, hadde et sterkt
budskap som berørte oss
Kaffe og kaker ble servert etter at nyttårs-
logen var lukket. Hyggelig samtaler fylte
luften i festlokalet. En fin start på det nye
året, som hadde fortjent en full logesal.
Her følger OM Rolf Magne Nyheims
nyttårstale:

Kjære gjester og brødre.
Jeg vil ønske dere alle godt nytt år og
hjertelig velkommen til årets Nyttårsloge.
Det var Eks OM Gunnar Pettersen som i
sin tid lånte ideen fra vår Vennskapsloge
Petrus Beyer i Danmark. Det er når 42 år

siden, og det har vært et meget vellykket
lån som har vært gjennomført nesten
hvert år siden.
Vi står her nå på samme sted og tid som i
fjor og kan konstatere at året 2017 allere-
de er historie. Årene går fort og jeg håper
dere sammen med meg kan konstatere at
det ble et år fylt med mange gode minner. 
Det vi kan spørre oss selv er
• Om året ble som vi forventet?
• Fikk jeg oppfylt mine nyttårsforsetter
• Nådde jeg mine mål for året?
Det er naturlig at man bruker litt tid til
ettertanke og muligens også konstaterer at
man kom noe til kort. 
• Er det ting som står ugjort, er det ting
som burde vært gjort annerledes?
Man sier gjerne at man skal: «glemme
gårsdagen, leve i dag og drømme om i
morgen», men det er så mye lettere å nå
sine drømmer om morgendagen hvis man
evaluerer gårsdagen istedenfor å glemme
den.
Det er mye man skulle gjort, ikke strakk

Forts. neste side
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til eller ikke kunne, så la oss derfor alle
med våre erfaringer som ballast bruke
2018 på å gjøre en forskjell til det bedre
for oss selv og andre.
Etter sommerferien ble det et skifte av
valgte og utnevnte Embedsmenn som har
som ansvar å lede logen videre. _Det er
alltid spennende med brødre som får
utfolde seg i nye utfordringer, for det
utvikler både dem, oss og logen videre.
En viktig dynamikk for å sikre logens
styrke og videre drift.
I løpet av året har mange av våre brødre
fått nye logegrader og flere av våre vete-
raner har blitt hedret med juveler. Dette er
et viktig arbeid og jeg vil gjerne få takke
alle som har vært med på å gjøre dette
mulig – både de bak «sceneteppet» og de
som har vært aktive på gulvet. 
I den store verden ser det dessverre ikke
ut til at det har blitt mye bedre i det året
som har gått. Krig, uroligheter, hunger-
snød og naturkatastrofer preger dessverre
nyhetsbildet hver eneste dag også i år. I en
verden som stadig blir mindre, får vi alt
dette servert «rett i fanget» så å si på
direkten og det skal mye til å ikke la seg
påvirke av det. Som enkeltmenneske i
Norge eller som medlem av vår organisa-
sjon er det en alt for stor oppgave å ta på
oss å løse alle disse krisene alene – men
det gjelder å gjøre noe! Igjennom Odd
Fellow sine Landssaker har vi hjulpet
både i inn- og utland tidligere og gjør det
også nå. Denne gangen støtter vi
Redningsselskapet med byggingen av en
ny skute som skal være stasjonert i Bodø,
men vi gjør det indirekte også mulig for
Redningsselskapet å ha frie midler til
også andre internasjonale operasjoner.
Når alt kommer til alt, gjelder det å bry
seg om våre medmennesker, se hveran-
dre og vise toleranse for andre.

Thomas Wildy, vår Ordens grunnlegger,
tok det som sitt løfte; "Gjør mot andre
som du vil andre skal gjøre mot deg"
Vår Ordens formål sier klart, at ord alene
ikke er nok, men at det også må handling
til for å kunne utbre vennskapets og
kjærlighetenes grunnprinsipper blant
menneskene. 
Dette arbeid må vi aldri gi opp.
Det å gjøre noe for våre medmennesker
lokalt er også viktig for vår Loge og det er
derfor gledelig at vi også i år kunne støtte
2 lokale viktige formål. Vår Nemd For
Utadvendt Arbeid valgte også i år ut Tilja
og Krisesenteret. Disse mottakerne fikk i
romjulen 10.000,- hver til bruk for noe
spesielt til sine brukere. Dette er 2 viktige
samfunnstilbud som i aller høyeste grad
svarer til vår ordens formål.
• Tilja oppfølgingssenter i Skien er et
oppfølgingstilbud for mennesker som
ønsker å arbeide med endring for å
oppnå et liv uten rusavhengighet og kri-
minalitet.
• Krisesenteret i Skien er et lavterskeltil-
bud for barn, kvinner og menn utsatt for
vold i nære relasjoner. Man trenger ingen
henvisning, det er et gratis botilbud og
det er døgnåpent.
I tillegg til dette har vår orden 3 fadder-
barn som vi støtter. Dette er også en vik-
tig oppgave som vår loge har lang og god
tradisjon for.
Dette var noen av hovedlinjene for 2017
jeg ønsket å sette fokus på i dag og jeg ser
med stor iver og stor tro frem til hva 2018
vil gi oss. Vi må alle gjøre vårt beste,
møte så ofte vi kan, bry oss om hverandre
og de rundt oss og ikke minst – vise tolle-
ranse og tenke det beste om de rundt oss.
Jeg vil med dette takke dere alle for det
året som har godt og igjen ønske dere alle
et godt, fredfullt og fremgangsrikt nytt år.
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Takk for meg!
Torsdag 4. januar var siste dagen vår
kokk Simen Liend Lislelid som hadde
laget mat for oss det sist året.
Lærlingtiden var over, og ny jobb måtte
finnes. Veien går tilbake til Drammen for
å søke jobb. Han takker for tiden han har
stelt mat til alle Logene i Landstadsgate.
"Alltid hyggelige tilbakemeldinger for
mitt arbeid.”
Husker forresten mitt første oppdrag her
i huset, det var nettopp for dere. Jeg ser-
verte de berømmelige Wiener Schnitzel,
der mange var "godt stekt" også nevnt
som "skosåler". Var litt flau da jeg sam-
men med servitører ble takket i talen etter
maten.
Dette vil jeg huske resten av livet!"
Han ber oss hilse til alle brødre og søstre
her i huset.

GN

Kokken Simen Liend Lislelid får en liten
påskjønnelse for godt arbeid
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Syng med oss

Telemark Odd Fellow kor inviterte til
"Syng med oss" i Sverresgate i Porsgrunn
fredag 9. februar. Det var fint å ta denne
fredagskvelden sammen med over 70
glade sanglystene som hadde valgt dette
denne kvelden i sangens tegn. Fin stem-
ning med mange kjente sanger i luften. Vi
sang med koret våren og sommeren nær-
mere oss. Gro Lyngmo styrte oss
gjennom kveldens program. I pausen ble
det servert Karbonadesmørbrød og bløt-
kake og kaffe. 
Sang om blomster, vår og sommer, ga oss
også en fin seanse med "Flower Power"
tiden
Medlemmer av koret viste i opptreden og
kostymer, at de alle hadde opplevd 1968
og "Blomsterbarna".
Det er et fint tiltak Odd Fellow-koret

inviterer hver vinter, og det er plass til
flere som vil synge med.
Kvelden gikk fort i hyggelig selskap, og
det var litt vemodig å dra tilbake fra vår
og sommer til vinteren ute.



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




