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JULEFEST MED DAMER
Det var et flott dekket julebord og fin stemning
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" Ut i vintereventyret
rundt i alle bakker
kryr det". Slik syng-
er vi, men det kryr
vel ikke i alle bakker

lenger. Det var når vi rundt 70 var unger
det. Nå sitter de fleste unger med nett-
brett, iPhone og dataspill og blir sittende
stille alt for lenge, en skremmende utvik-
ling. 
Noe jeg syns er gledelig er at vi har fått
"julefest med damer" i gang igjen (se for-
sidebilde). 
Så vil jeg underrette om at vi kanskje skal
gå ned til 3 nr. i året når det gjelder
Fidelitasnytt. Nå har vi jo en lukket grup-
pe på facebook som kompletterer
Fidelitasnytt, så derfor synes jeg det hol-
der med 3 nr. i året. Det er faktisk en gan-
ske stor jobb og få bladet ut til tiden hver
gang. Jeg foreslår siste møte i mars, før-
ste møte i september og siste møte i
desember.
Veteranene strømmer på etter hvert og i
løpet av neste år har vi 3 personer – 2 stk.
40 års og en 25 år. Så det tyder på at
logen vår har blitt gammel etter hvert.
Snart kommer gode julelukter fra blant
annet ribbe og pinnekjøtt, tiden nærmer
seg med stormskritt. 
Fidelitasnytt ønsker alle brødre med
familie GOD JUL og GODT NYTT ÅR.

AG

Logeåret 2018 går
mot slutten, og et
ganske hektisk år
går over i historien.
Vi har hatt en ter-
min med flotte,
gode og engasje-
rende møter. Vi har
feiret at Loge 57
Fidelitas har blitt
60 år. Det ble feiret
med en flott marke-
ring hvor over 80 gjester fant veien til
vårt ordens hus. 
Tradisjonen tro hadde vi besøk av vår
Danske Venneloge Petrus Beyer. Det ble
en helg til glede for oss alle.
Etter noen år fikk vi igjen til julemøte
med damer, og det ble en meget vellykket
kveld for alle som deltok.
Torsdag 13.12. fikk jeg være med nemd
for utadvendt arbeid med Tor Inge
Nomme i spissen til Crux Tilja. Der
hadde jeg gleden av, på vegne av 57
Fidelitas, å overrekke en julegave på 
22 000,- kroner til Krisesenteret og Crux
Tilja.
Vi fikk en god informasjon om hva gaven
fra oss ble brukt til, og jeg er overbevist
om at det er mange brukere som får stor
glede av disse midlene.
Jeg gleder meg til å ta fatt på en ny termin
på nyåret. Det er flere brødre som skal få

Kjære logebrødre!

Forts. neste side



Hver av disse to organisasjonene fikk
22.000.- kroner i gave fra Odd Fellow
Loge Nr. 57 Fidelitas.
Julen er som et forstørrelsesglass – den
forsterker det som er bra, men også det
som er sårt og vondt. Deltagere av
Krisesenteret og Tilja kan bekrefte det.
Gjennom flere år har det vært en merke

sak for Loge Nr. 57 Fidelitas, og gi et
håndslag til jul. Odd Fellow Ordenen er
en verdibærende Orden med tre viktige
grunnleggende ord: Vennskap –
Kjærlighet og Sannhet. Dette er bak-
grunnen for at vi ønsker å bidra til et
varmere samfunn.

Krisesenteret
i Telemark er Norges første godkjente
krisesenter. Her kan både kvinner og barn
få hjelp.
Bygget på Vadrette sto ferdig i 2012.
Krisesenteret er et tilbud til de som er
utsatt for vold eller overgrep fra en part-
ner, familie eller andre i nære relasjoner.
Det er ikke alltid nødvendig å være i
akutt krise for å få hjelp. Sentret tilbyr
beskyttelse, sikkerhet, råd og veiledning
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veteranjuveler og vi skal ha invielse, samt
flere gode møter i vennskap, kjærlighet
og sannhet.
Minner også om Nyttårsloge 1. Nyttårs-
dag klokken 17:00.

Jeg ønsker alle en Riktig God Jul og Et
Godt Nytt År.

Med hilsen i V. K. og S
OM Rolf Magne Nyheim

F.v. virksomhetsleder Christer Lilienberg fra CRUX Tilja, Tor Inge Nomme leder for
utadvendt arbeide i Loge Nr. 57 Fidelitas, Overmester i Loge Nr. 57 Fidelitas Rolf

Magne Nyheim og daglig leder av Krisesenteret Svein Gjerset

Krisesentret og Crux Tilja fikk julegave
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til kvinner, menn og barn. Krisesenteret
tar også imot ofre for menneskehandel,
uansett alder, religion, kultur politisk
oppfatning eller sosial status kan vi alle
komme opp i situasjoner som er håpløse
å komme ut av. Krisesenteret forsøker å
tilrettelegge for mor og spesielt barna,
hvor de bl.a. har fått innredet en kinosal.
Barna får også delta i badeaktiviteter i
Fritidsparken. Disse tiltakene gir en god
følelse for oppholdet i sentret.

Crux Tilja
er et oppfølgingssenter for mennesker
over 18 år som ønsker endring til et liv
uten rusavhengighet og kriminalitet.
Crux betyr både kors og kryss (veiskille)
Begrepet brukes også i klatresporten, og
betegner det antatt vanskeligste punkt i
klatre ruten. Crux i betydningen kors sier
noe om det kristne, diakonale idégrunn-
lag. Tilja ønsker å gi et helhetlig oppføl-
gingstilbud ved å gjøre overgangen fra
soning eller behandling, til nyetablering i
samfunnet så god som mulig er en hoved-
oppgave. Målet er å hindre tilbakefall til
rus og kriminalitet. For deltakere som er
utenfor arbeidslivet er målet å bidra til
meningsfullt innhold i hverdagen. CRUX
Tilja samarbeider med Skien kommune
ved Enhet for rus og psykisk helsearbeid,
NAV, Senter for rus og psykiatri STHF,
Borgestadklinikken, Telemark fylkes-
kommune, Kriminalomsorgen, bruker-
og pårørendeorganisasjoner, menigheter
og andre. A-Alarm er en brukerorganisa-
sjon har som formål å påvirke hvordan
man som bruker eller pårørende blir møtt
av samfunnet. Brukermedvirkere og like-
menn er gode talerør for erfaringskompe-
tansen. A-larm har selvhjelpsideologien
som grunnstamme, og fokuserer på å

kombinere fag- og erfaringskompetanse.
De jobber for åpenhet om rus og behand-
ling. Organisasjonen er opptatt av den
enkeltes muligheter og ressurser, og
ønsker å bidra til at brukeren får mer inn-
sikt og bedre livskvalitet. Videre tilrette-
legge for at brukere og pårørende kan
bygge nettverk i rusfritt miljø. CRUX
Tilja har et variert tilbud til sine deltagere
som kreativt verksted i ulike teknikker
innen bildemaling, keramikk, søm og
andre kunstuttrykk, sammen med frivilli-
ge medarbeidere. De har også snekker-
verksted, mekanisk verksted innen bil og
MC fagene, Per Stian Tveit er ansatt som
bilmekaniker hvor det utføres mekaniske
reparasjoner noe som er arbeidstrening
for deltakerne.  Musikk og teater hører
også med i aktivitetene. Det arrangeres
turer i skog og mark i Grenland, noen
turer er også overnattingsturer.

Summen av alt dette gir den enkelte
muligheter til å finne sine interesser.
Tilbudene byr på muligheter for å føle
mestring. CRUX Tilja har gitt ca. 33 pro-
sent av deltakerne et stabilt liv.

Hver dag spiser de lunsj sammen, matla-
gingen tilbereder de sammen med frivilli-
ge medarbeidere. Et viktig fokus er sunt
kosthold, og som oftest er det varm lunsj
som serveres.

Representantene fra Krisesenteret daglig
leder Svein Gjerset og virksomhetsleder
fra Crux Tilja Christer Lilienberg takket
for gaven og kunne forsikre at pengega-
ven vil bli benyttet til trivselstiltak

Tekst: Leif Harald Hansen
Foto: Ove Sunde



Et lite resyme fra fadder OM Thor Olav
Bjålands tale:
I kveld fikk du en dypere forklaring om
de gradene som du har gjennomgått.
Og i denne grad er det sannheten som er
det primære. Når du tenker på vår for-
målsparagraf som lyder: Vennskap,
Kjærlighet og Sannhet. Så er nå alle
bitene her falt på plass.
Som et synlig bevis på at du har mottatt
denne graden så har du fått ett regalie
som tilsier denne grad og at du har mot-
tatt den i tillit fra deres brødre og samti-
dig vil jeg si att dette også forplikter.
Ved å ha mottatt denne grad kan du også
komme med anbefaling om opptagelse av
eventuelt nye kandidater og for at vi skal
kunne få kontinuitet og fremgang for vår
orden, så er dette
en viktig sak
også å engasjere
seg for. Ha også
her i tankene å
ikke anbefale
noen som i
utgangspunktet
ikke kvalifiseres
for opptak.
Skulle det være
en person som
ikke passer for
vår orden kan det
være en like stor
belastning for
brødrene som for
vedkommende
selv.

Som du forstår, etter å ha mottatt denne
grad så kan du nå settes til større oppga-
ver både innenfor som utenfor logesalen.

Et utklipp fra bror Eigl Frode
Jørgenesen tale:
Tenk at det er 18 måneder siden jeg stod
her for å holde tale i forbindelse med  min
innvielse. NERVØS men gledet meg
også. Når jeg i dag ser utover forsamling-
en og ser jeg akkurat de samme som sist.
Alle like, uniformert. Men ulike individer
inni sin uniform. Dette forstår ikke en
god  venn av meg  at vi ikke kan møtes i
fritidstøy. Jeg forklarer ham at det er
akkurat det samme i en fotball- og hånd-
ballklubb – Alle har like drakter når man
stiller til kamp. I Odd Fellow har vi 2
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OM Rolf Magne Nyheim, Hovedpersonen Eigil Frode Jørgensen
og Fadder Thor Olav Bjåland

Den Høye Sannhets Grad
til Eigil Frode Jørgensen
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draktsett et til de ordinære logemøtene og
en draktsett til Galla. Vi skal ikke måles
på klærne men på hva vi  står for som per-
son.
Som dere alle kjenner til  når man er  før-
stereisgutt/lærling får man ikke være med
på alt under logemøtet. Følte det litt rart
og bli kasta på dør. Men da var det godt å
ha de tre vise menn. Kai Lauritsen, Roar
Steen Olsen og min fadder Thor Bjåland
(en av mine tre vise) Byttet på!!!. Litt rart
og ikke kunne være med å stemme over
ting etc pga for lav grad.
En av de vise menn var  alltid  med ut
sammen med oss (event. bare meg) med
lavere grad og vi fikk bla en belæring i
Ritualenes betydning. Kunne stille spørs-
mål og ble bedre kjent med hverandre.
Jeg er for ritualer og etikette. Opplegget
med tredelt møte- Forspill, losjemøte og
sosialt samvær på en og samme kveld er
helt topp!
Jeg har derfor  lest meg litt opp: Gjennom

ritualene søker vi å befri menneskene for
fordommer og intoleransens lenke, vikti-
ge punkter som vektlegges sterkt; den
pedagogiske og den oppdragende påvirk-
ning. Odd Fellow har ikke den eneste løs-
ningen men vi har valgt vår belærings-
form bl a. Bibelen ligger alltid på alteret i
alle logesaler med ære.
Et krav for å bli med i Odd Fellow: Tror
på et høyeste vesen som verdens skaper
og opprettholder. Viljen til forstå og ha et
mottagelig sinn.
Før jeg avslutter vil jeg fortelle om som-
meren 2018. Spesiell  sommer fikk hjer-
teinfarkt 4. juli. Ble funnet i garderoben
på treningssenteret og sendt til Arendal
med helikopter for stenting. I fallet fikk
jeg ødelagt knea. En uke på TSS. Min
første dag på TSS treffer jeg på en av våre
brødre Thor Martin. Besøker meg på
rommet. En time etterpå var jungeltele-
grafen i gang, jeg følte støtten jeg fikk fra
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Talerne for kvelden: Fra venstre Eigil Frode Jørgensen kveldens hovedperson,
Fadder Eks OM Thor Olav Bjåland og Takk  for maten Jarle Johnsen  



flere av brødrene. Thor ringte, besøkte
meg. Hans Gabriel kom på sykehus-
besøk. Jeg kunne ikke forvente det, midt
på sommeren.Var hjemme to dager falt
sammen som en tomsekk. Hadde fått blø-
dende mavesår på tolvfingertarmen og
etter noen dager på TSS  fikk jeg ny heli-
koptertur. Denne gang til Ullevål. Coiling

to ganger. Livet mitt hang i en tynn tråd.
Hjem 27. juli.
Midt opp i alt dette følte jeg støtte fra nær
familie og venner men også fra mange av
mine logebrødre ved besøk og telefoner.
Jeg vet også  at mange bad for meg Det
er sterkt.
Årets biltur i sommer var med Frode

undermester. Han kom på
besøk både på  sykehuset
og hjemme og tok meg
med på biltur til
Nevlunghavn/Helgeroa
/besøkte Gisle. Jeg fikk
følelsen av brorskapet og
samholdet. TA VARE PÅ
HVERANDRE! Jeg blir i
losjen til jeg blir bært
ut.!!!!!!!

Jarle Johnsen takket for
maten:
Vi hadde Stekt Ørret i
rømmesaus m/salat. På
slutten av Takk for maten
talen fortalte han at han
hadde en kamerat som
ikke likte fisk så han
hadde pølser i akvariet.
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Etter tafelet var det tid for kaker og ksffe

Fidelitas-nytt ønsker alle brødre med familie



En mann og en venn spiller golf sammen
en dag på den lokale golfbanen. En av
mennene skal akkurat til å chippe ballen
mot greenen når han ser en lang begra-
velsesprosesjon ved veien ved siden av
golfbanen. Han stopper opp midt i beve-
gelsen, tar av seg luen, lukker øynene og
senker hodet i respekt. Vennen hans
utbryter: Det er den mest omtenksomme
og mest bevegende gesten jeg har sett
noen gang. Du er virkelig en god mann.
Mannen svarer: Ja... vel vi var jo gift i 35
år.

Erik Hørsrud

Jeg lar utfordringen gå videre til
br. Marius Sletmoe Dale
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Vitsestafetten

En favn ved er til
salgs hos en gammel
dame som har ligget
på loftet og tørket i tre

år

Uansett hvor gammel
du er - så er det alltid
en del av hjerte som er
20 år.

Selv et høyt tårn
begynner på bakken.

Sår skapt av sverd kan
heles - sår skapt av
ord kan vanskelig
heles.

Viste du at...
Du lever bare en gang
- og dersom du lever
riktig, så er det anta-
gelig nok.
Til tross for kostnadene
med livet, så er det
fortsatt populært.

I  hønsegården
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Jeg har ikke fulgt mye med på fotball de
siste 15 årene. VM i fotball har stått høyt,
men klubbfotballen i inn og utland har
dessverre måtte vike for annet som har
dukket opp på min veg.

Tross dette så mener jeg at fotballdagene
i Smia er et flott tiltak som er en arena for
å samle brødrene i en mer uformell at-
mosfære. Man behøver ikke være ihuga
supporter, trofast følgesvenn på tippe-
kampen eller i det heletatt være sikker på
om ballen fortsatt er formet rund for å ta
del i fotballdagene i Smia. For å være helt
ærlig så dro jeg ikke primært ned til
Landstadsgate 41 for å se fotball, jeg tok
en pause fra familielivet for å primært til-
bringe noen timer med gode brødre.
Når dette er sagt så er fotball en sport
som samler et helt folk på tvers av lande-
grenser, livssyn og religion.

Fotballkamper er en arena der man skal
møtes til felles hygge og glemme livets
bekymringer for en liten stund.                 
Lørdag 3. november møttes vi i Smia til

felles hygge med godt drikke etter eget
ønske. Snacks og pizza ble også servert
til stor glede for de fremmøtte.

Tre tippekamper sto på agendaen.
Brødrene som var til stede skapte hygge-
lig stemning med mye latter og noen
skrønehistorier slik hyggelige lag med
«gutta krutt» skal være.

Livet på utsiden av smia ble glemt bort
for en stund. Dagen ble en minnerik dag
sammen med gode brødre. En behagelig,
uformell atmosfære som gir rom for
hygge selv om man ikke følger mye med
på fotball til vanlig.                                 
Fotballdagene i Smia er et flott tiltak som
jeg håper flere brødre tar seg tid til i
fremtiden. Man må ikke være der hele
dagen. Har du en time til overs? Kom
innom, sitt ned og slå av en prat med dine
brødre. Selv var undertegnede tilstede i
1,5 kamp før han måtte tilbake til fami-
lielivets plikter. 
Takk for hyggen som smia, fotballen og
brorskapet ga oss denne dagen!

Eirik Tonning Brekke.

Fotballdag i Smia lørdag 3. november

Det er duket for fotballkveld i Smia

Gaver til bladet:
Ingen denne gang.

Gaver til bladet kan også gis på 
gironr. 2801 30 23079
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Gratulerer
40 års Veteranjuvel

Bror Thor Andreas
Hamsdokka
Fyller 60 år 15.2.
Vi sender gratulasjon, og
ønsker deg lykke til
videre

Eks OM Leif Harald
Hansen
Fyller 70 år 2.3.
Vi sender gratulasjon, og
ønsker deg lykke til
videre

Bror Marius Sletmo
Dale
Fyller 40 år 3..3.
Vi sender gratulasjon, og
ønsker deg lykke til
videre

Bror Simon Bøttger
Linna
Fyller 70 år 22.1.
Vi sender gratulasjon, og
ønsker deg lykke til
videre

Bror Knut Fosse Kersten
Innviet 1. februar 1979.
Tildeles 7.2.2019

40 års Veteranjuvel

Bror Hans Gabriel
Hauge
Innviet 12. mars 1979.
Tildeles 21.3.2019
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Skuespillet begynte litt
for tidlig denne gangen,
resepienten var ikke
bringet på plass. Men
som OM Jan Strøm sa:
Takk for en fin kveld.
Noe smårusk, men pytt...
skuespillerene får en 6`er
på terningen. Også er det
jo moro da, med termin-
festet besøk. 56 i salen
hvorav 2 - to gjester!  AG

Det Gode Vennskaps Grad
til Finn Ole Petersen

Eks OM Kai Lauritzen
var reservefadder ved
bordet til bror Finn Ole
Petersen

Hovedpersonen
Eirik Tonning
Brekke til venstre.
OM Rolf Magne
Nyheim og Fadder
Jarle Rørvik 

Den Edle Kjærlighets Grad
til Eirik Tonning Brekke
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70 års jubilant
Bror Carlo Wighus

75 års jubilant
Bror Terje Berglund

60 års jubilant
Eks OM Geir Hole

T
I
L

D
E
B
A
T
T

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

under denne vignetten

En jeg kjenner er
verdensmester på

skøyter, en annen er
stasjonsmester på Ski



Velkomskomiteen sto klar med gløgg og
fin julemusikk blant annet "O helliga
natt" som ble fremført nydelig av musike-
ren for kvelden Vidar Thue Jørgensen.
Gløggen var ekstra sterk denne gangen,
noe som kanskje skulle løse opp stivheten
og få oss mer avslappet.
Kl. 18.45 satt vi oss til bordet og OM
Rolf Magne Nyheim ønsket oss velkom-
men alle 46.
Vi koste oss med juletallerken og riskrem
til dessert og noe
godt i glassene, og
det ble skålet passe
ofte. Vi sang vel-
komssangen og av-
sluttet med Deilig
er jorden.
Kveldens hovedta-
le var ved OM Rolf
Magne Nyheim.
Så kom en merke-
lig skrue inn med
henda i lomma og
et slips som sto rett

ut til venstre. Han
var ustyrtelig mor-
som, jeg holdt på
og dette av stolen.
Hans navn var
Kjetil Håtveit med
k u n s t e r n a v n e t
Modolf. En av
norges beste ama-
tørteaterpersoner.
Her må vi takke
Eks OM Gisle
Nomme har mye
av æren for denne

oppvisningen. Gisle filmer nesten alle
amatørteater i Grenland. Som Modulf sa
etterpå til Gisle: "Jeg fikk en flaske vin av
en hyggelig kar som hette Odd Fellow",
men jeg liker bedre min egen himbrent
med ett blåbær i for smakens skyld.
Per Arne Hjelvik takket for maten, tar
med ett lite utdrag her:
Min far fikk en grisunge av sin onkel i
1944. Han stelte pent med den grisen så
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Julefest med damer

Her koser de seg med gløgg før middagen

Så er det like før middagen blir servert

Forts. neste side
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den ble som en hund. Men grisen måtte jo
ha et navn. Da det ble grisedåp med en
bibel og en aldri så liten velsignelse.  Et
salmeværs ble sunget, grisen fikk vann i

hodet og et navn. Både fornavn og etter-
navn, hele fem navn ble det. Herman
Gøring Slaktes Til Jul. Min bestemor var
livende redd for at tyskerne skulle få høre
at grisen het Herman Gøring Slaktes Til
Jul. Men Grisen Herman Gøring ente
som så mange griser har gjort før jul.
Som mat.

AG

Modolf alias Kjetil Håtveit holdt et 
fantastisk show

Servitørene og kokkene med Bror Erling
Vik i spissen gjorde en meget god innsats

selv om det var frafall

Her ser vi bilde fra familiehuset i Malawi som er oppkalt etter vår Loge - Fidelitas!
Skilte på veggen er litt forstørret
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Det er forholdsvis nytt at de nye foreslåt-
te vennene får en innføring oppe i logesa-
len, med informasjon av OM og UM
pluss fin musikk innimellom. Det var
hele 5 foreslåtte venner denne gangen
pluss 41 egne brødre.

Det var en fin stemning nede ved taffelet.
Nytt for undertegnede var at den bror som
hadde tatt med seg foreslåtte venner, reis-
te seg ved bordet og fortalte litt om de
respektive.

Etter taffelet bar det ned i Smia hvor den
hyggelige stemningen fortsatte. En fin
kveld. Om det blir nye brødre har jeg stor
tro på. 

AG

Bror Eirik Tonning Brekke skrev dette
dagen etter venne aften på Facebook:
God kveld. Sitter og reflekterer over
gårsdagens venne aften.. 
Først og frems, takk for hyggelig samvær.
Som en relativt ung bror så ser jeg for
meg mange flotte år fremover i Logen. 
Logen har tatt en mye større plass i mitt
hjerte enn jeg faktisk hadde forestilt meg
på forhånd. 

I går kveld tok vi imot 5 hyggelige gjes-
ter som kanskje om ikke alt for lenge blir
våre brødre. Nye brødre som vil være
med på å føre Odd Fellow ordenen videre
til kommende generasjoner. Nye brødre
som vil være med på å ivareta Logens
eksistens i kommende år. 
Flere sa til meg i går at "venne aften er
ikke så populært å stille opp på som andre
arbeidsmøter". Hvis dette er tilfelle..

Hvorfor det?? I mine øyne er vel dette en
av de aller viktigste Loge møtene vi stil-
ler mannsterke til i løpet at et år!  
Jeg registrerte 34 brødre og 5 gjester til
bords i går. Vi var drøye 40 brødre oppe i
Logesalen om jeg husker bror Jarle
Rørvik rett.

Det gleder meg som fersk bror å se hvor
godt våre gjester ble tatt vare på, presen-
tert og inkludert i går!

Håper våre gjester fikk en minnerik og
positiv opplevelse 
Men.. Hva kan vi gjøre for å samle enda
flere brødre til så viktige kvelder som i
går? 
Jeg som "ung gutt" vil også oppleve det
"gamle gutta" betegner som storhetstid
der Logesalen var fylt med bortimot 60
brødre. 
Med ønske om en lys og god fremtid for
Odd Fellow 

Broderlig hilsen fra Eirik

VENNEAFTEN

Eks OM Leif Harald Hansen med sin
venn
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Han holdt et feiende flott foredrag om
Etikk. Siterer litt av det han sa:
På Logemøte 18.10 spurte Overmester
om jeg kunne holde et innlegg under
« Etisk Post « i dag.         
Jeg var litt i tvil om det var en forespør-
sel eller en ordre, men etter en purring pr
SMS dagen etter skjønte jeg at avtalen
var klar.
Etikk, kjære brødre er for oss læren om
moral, om godhet og rettferdighet, av
mange kalt moralfilosofi, og det store for-
bilde for etikere er Sokrates (Hellas, 470
år f.K.) Han satte menneskets natur opp
mot moral, var en kjent samfunnskritiker,
eller bråkmaker, som de kalte ham på den
tiden. Han stilte pinlige spørsmål ved
mangt i sin samtid. De ble så lei av ham
at han ble dømt til å tømme et giftbeger,
som vi vet.
På 1700 tallet ga den skotske filosofen
Daniel Hume følgende definisjon på
moral: «Sympati og en varm følelse for
menneskehetens lykke og uvilje mot
dens ulykke.» Den såkalte FELLOW
FEELING! Mer i vår stil, kanskje?
Før jeg trekker noen linjer fra Hume opp
mot vårt liv i Odd Fellow vil jeg foreta et
lite sidesprang til det norske begrepet
dugnad. Utfra min innsats i dugnaden
her på huset, er jeg vel på tynn is, men i
stedet for å bortforklare det, vil jeg gi
noen eksempler på hvordan dugnader
har innvirket på mitt liv.

Her nevner han dugnad i alle kategorier,
spesielt i idrettsforeningen i sin barndom
og forøvrig alt i det lille tettstedet han

vokste opp i. Samholdet var fantastisk og
nesten alt ble gjort på DUGNAD.
Hans far var en tøffing. Da han oppdaget
at hans sønn var over snittet mørkeredd,
kjørte han sønnen ved midnatt ut såpass
langt at han brukte 4 timer å gå hjem
igjen i stummende mørke. Bror Karl Erik
er vist ikke mørkeredd lenger.

Selv var jeg nære på å melde meg ut av
logen for noen år siden, jeg syns jeg så
for stor avstand mellom liv og lære hos
enkelte av brødrene. Jeg diskuterte dette
med flere både i og utenfor logen, bla.
med min fetter (Frimurer). Du har mis-
forstått Karl-Erik, sa han, du er ikke i
logen for å forbedre andre, du er i logen
for å forbedre deg selv. Etter en kort sam-
tale med meg selv fant jeg ut at jeg hadde
mer enn nok å konsentrere meg om.

Avslutningsvis har jeg et lite hjertesukk.
Hva gjør vi når noen er i sorg?
Hvordan oppfører vi oss mot de som mis-
ter en av sine kjære?

Jeg var selv i en slik situasjon for noen år
siden. Hvor livet var kaos i en periode.
Da var det godt å ha venner som stilte
opp, både praktisk og mentalt, dette er
også en form for dugnad som ikke dreier
seg om penger men så mye mer.
I logen fikk jeg god hjelp av flere i prak-
tiske spørsmål om bl.a forsikringer og
uskiftet bo, og flere viste seg å være et
medmenneske i praksis. Jeg må få lov å
framheve Jan Erik Flatha, han ba meg
snakke ut……… Han fikk i bøtter og
spann. Takk!
Men de fleste viker unna. Forståelig, kan-
skje, hva skal vi si? Men allikevell, det er

ETISK POST
ved bror Karl Erik Skogø

Forts. neste side
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En eldre pensjonists hverdag.
Ditt sinn monne flyve så vide omkring,
det er som du glemmer de nære ting,
Hvor var du i går, det er ganske så svart,
men alt i fra krigen, det husker du klart.

Du går i butikken for melk og brød,
for noe må man ha for å lindre sin nød,
du handler ditt brød, og er rimelig glad,
men hva var det andre du skulle ha?

Det hender iblant når du kommer hjem,
forteller til kona, og gir a`en klem:
på lørdag er vi innvitert til ett skikkelig lag
det må da bli en finfin dag.

Men hun rister på hodet og er ikke glad,
du vet jo så godt at vi er opptatt da!
Da svarer jeg kona litt hissig og tørt;
det der har jeg aldri i livet hørt.

Du rusler på veien og møter en kar,
du vet du kjennern fra gamle da`r
men hva var da navnet, når da og hvor?
Du gransker din hjerne, men intet spor.

Du hilser og prater om vær og vind,
og håper at hjernen vil koble seg inn,
du tør ikke spørre og vandrer  ifra`n,
så er du beskjeftiget hele da`n.

Noen som kjenner seg igjen.
Lest opp av bror Otto Høiendahl

litt sårt å møte folk på gata som nærmest
snur for å unngå deg. Tro meg det kan
være godt med en prat, selv om det ikke
løser noen problemer.
Så mitt råd til oss alle, også i slike situa-
sjoner. Vi bør følge det som vi blir fortalt
her i logesalen:
Gjør mot andre som du vil at de skal
gjøre mot deg!
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Fra Danskebesøket

Helgen 12.-14. oktober var det tid for
gjensyn med våre brødre i Loge nr. 41
Petrus Beyer. Det var 56 år siden det før-
ste bånd ble knyttet mellom våre to loger.
Første tur til vår nye vennskapsloge,
Petrus Beyer, ble gjennomført 9. novem-
ber 1962, 16 brødre og 15 damer altså 31
personer var med på dette besøket.
Dessverre var ikke besøket like stort i år,
bare 5 brødre med ledsagere kom fra
Thisted. Selv om det ikke var så mange
som kom, ble det en fin helg for oss som
var med. Fredag kveld var det en ufor-
mell samling med et enkelt måltid, der
praten og latteren gav god stemning.

Lørdag formiddag hadde Logen lagt opp
til demonstrasjon av norsk hjemmebryg-
get øl med mange smaksprøver. Det kom
det bare 4 (de to par som bodde på hotell,
ingen av våre egne brødre) Forretten klar til servering
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De som var tilstede fikk en fin "reise"
gjennom norsk mikrobrygging av øl.
Klokken. 17.00  var det klart for Festloge
i Loge 57 Fidelitas. Det ble en fint
gjennomført festloge der OM i Loge 41
Petrus Beyer Hans Nystrup Ravn takket
for fin mottakelse ved besøket. Han over-
rakte Loge Fidelitas ved OM Rolf Magne
Nyheim en fin blomsterhilsen.
I festsalen ønsket OM Rolf Magne
Nyheim gjester og brødre velkommen til
et vakker pyntet bord før han overlot  bor-
det til UM Frode Ballestad, som "styrte"
måltidet med sikker hånd.
Br. Erling Vik med sin datter sto for "kok-
kelering", og tryllet fram et fantastisk
festmåltid. OM Rolf Magne Nyheim,
holdt tale der han var stolt av det fine
bånd som var knyttet mellom våre to
loger for 56 år siden, et bånd som måtte
vare.
Både OM Rolf Magne Nyheim og
Storrepræsentant Bent Glarmbek håpet at
interessen blant brødrene ville vokse så
det ble stor deltakelse på besøkene i årene
som kommer.

Storrepr. Bent Glarmbæk avsluttet sin
tale nettopp med å ønske at båndet
mellom våre to loger ville forbli sterkt
også i fremtiden, at nye brødre traff brø-
dre i Thisted, og omvendt, og skape nye
vennskap. Storrepr. Glarmbæk overrakte
en fin lysestake?? Vase?? som minne om
besøket til Loge Fidelitas i 2018.
Det ble musikk og dans etter festmåltidet
ut i de små timer. 
Søndag var det tid til å ønske god tur
hjem og på gjensyn i Thisted i 2020.

GN

Eks OM Gunnar Gunstrøm
takker for maten

Storrepræsentant Bent Glarmbæk overrekker
en gave fra Loge Petrus Beyer til vår loge

Storrepræsentant Bent
Glarmbæk

OM Rolf Magne Nyheim
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Veteranen la ikke skjul på at det hadde
vært en minnerik kveld. Oppe i logesalen
var vi 56 brødre, godt oppmøte for å feire
veteranen. Bror Jan Erik Grennes var CM
for kvelden og styrte det hele med stø
hånd. Da han satt i gang med og anføre
ærestegnet (3 x 3 klapp), så jeg at bror
Jan Erik Flatha ble beveget.

Nede ved taffelet godkjente Kjøgemeste-
ren akevitten Gammel Opland som forøv-
rig er kåret til verdens beste brennvin.
Noe jeg ikke viste var den fantastiske
CV´n til Bror Otto Høyendahl:
Han er norgesmester i servering, og job-
bet på Frascati, Grand Hotell, Viking,
Holmenkollen, Slottet hos Kong Olav,

servert Nikita Khrusjtsjov og servert
Beach Boys.
Alt dette kom ikke fra bror Ottos munn,
men fra kveldens dyktige toastmaster Eks
OM Thor Olav Bjåland som hadde god
kontroll denne kvelden.

OM Rolf Magne Nyheims tale var pre-
get av hvor flink og hvor godt humør bror
Jan Erik bestandig var, og hvor flink han
var til å møte i logen. OM kjente bror Jan
Erik fra før da de begge jobbet i
Skageraksystemet og hvor veteranen
styrte HMS på en god måte. Begge to
liker engelsk fotball og OM blir litt lei
noen ganger når Jan Erik prater for mye

Veteranjuvel til

Bror Jan Erik Flatha

Fra venstre Settefadder Gunnar Gunstrøm, OM Rolf Magne Nyheim, Veteranen
bror Jan Erik Flatha, Storrepresentant Geir Hole og bror Asbjørn Gløsmyr som

anbefalte Veteranen

Forts. neste side



om Manchester City. Det er mange kloke
ord som har kommet fra Veteranen og
OM hadde lært noe av han. Han øser av
kjærlighet og er en meget sannferdig
mann. 

Lite utdrag av Settefadder Eks OM
Gunnar Gunstrøms tale: Det var en
gang. Slik begynner alle eventyr. Det jeg
vil berette om nå, startet den gang jeg var
med på kjørelaget «Gråtenmoen og
Moflata». På det laget var også Hans-
Gabriel Hauge og Asbjørn Gløsmyr. En
dag fortalte Asbjørn oss at han hadde en
god venn som han gjerne ville ha med i
logen. Men som reglene jo er, er det nød-
vendig å ha logens høyeste grad for å
være «Fadder» for en ny bror, Asbjørn
forklarte oss at vedkommende het Jan
Erik Flatha og jobbet i daværende SKK,
som jeg også gjorde. Jan Erik hadde jeg
blant annet kontakt med da vi begge
hadde kontor i Condrupgården. Han var
HMS leder og fikk meg med på et røyke-
avvenningskurs. Etter det kurset røykte
jeg ikke på 9 år, fram til 1991. Seinere er

en helt annen historie. Jeg visste altså
godt hvem denne personen var, og påtok
meg umiddelbart ansvaret som «Sette-
fadder».
Etter hvert har jeg blitt ganske godt kjent
med deg Jan Erik. Vi kan vel si at det har
utviklet seg til et godt vennskap etter
hvert. 
Det er trolig ikke på grunn av meg, men
fordi du er en person som det er lett å
komme i kontakt med.
Du er en person med en positiv innstilling
til det meste og med et vennlig og ikke
minst muntert sinn. 
Jeg vil med dette få gratulere deg med
dine 25 år som trofast medlem Jan Erik,
og få si at:
Du er en utmerket Odd Fellower!
Takk for at jeg ble kjent med deg!

Litt av Veteranen Jan Erik Flathas
tale: I slutten av August for 25 år siden
feiret jeg min 50 års dag på Håndverk-
eren i Skien! Min Gode venn Asbjørn
Gløsmyr var med på feiringen!
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Settefadder Gunnar Gunstrøm

Veteranen

Forts. neste side
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Ca kl 01.00 på en flott sensommer-natt,
stod vi ute og tok oss en røyk! Da klappa
Asbjørn meg på skulderen og SA: Jan
Erik kunne du tenke deg og bli med i Odd
Fellow?? Jeg tror du passer til og være
med der!
Mener det gikk et par dager etterpå så
kontaktet jeg Asbjørn og sa at det kunne
jeg tenke meg ! Hadde IKKE glemt det!
Men det var en hake ved det, han var for
FERSK i Logen til å være min fadder!
Den saken var allerede tenkt på! Gunnar
Gunstrøm var tiltenkt den oppgaven! Vi
kjente hverandre fra før og hadde samme
arbeidsgiver SKK. Kontor i samme byg-
ning: Condrup gården - en gammel
ærverdig bygning som lå vegg i vegg med
hovedkontoret!
GUNNAR jeg har en historie jeg ikke har
snakket om tidligere: Vi pleide og spise
lunch i et flott fellesrom i Condrupgården
sammen, en gang snakket du så varmt om
Odd Fellow Logen og det hadde jeg ikke
glemt! Har satte stor pris på deg som min
fadder. Du ordnet så jeg kom med i ditt
kjørelag fra første møte, utrolig viktig!
Den gangen bodde vi begge på
Gråtenmoen! Og jammen har vi kommet
på samme kjørelag nå, da vi begge bor på
Stadion Terasse!
Jon Åge Sandmo var Cermonimester, og
på sin rolige lune fine måte fikk dempet
nerva mi! Etter Maskene falt, var jeg
svært spent på hva som møtte meg.
Men før det...... Sermonien er jo en sterk,
men flott opplevelse! Kjenner jeg andre
enn Asbjørn og Gunnar her .....? Etter og
være født og oppvokst i Skien, så gjen-
kjente jeg ansikter jeg hadde sett før!
Men det var spesielt et ansikt jeg  husket
og ha sett før!
SOM STRENG HÅNDBALLDOMMER

hadde han vist meg ut i en
Bedriftshåndballkamp i Skienshallen!!
Og det Var ODD RASMUSSEN!
Men vi har blitt verdens beste venner!!
Han er et Idrettsleksikon!
I LOGESALEN har vi mange flotte Ord
og Verdier vi er flinke til og  Understreke:
VENNSKAP – KJÆRHERLIGHET og
SANNHET
OM og ta VARE på og Hjelpe HVER-
ANDRE

Rolf Haugen takket for maten og sa
blant annet:
Gratulerer som veteran. Det er fint å få
livserfaring. Det gir oss noen flere per-
spektiver i livet. Noen har sagt at å bli
eldre er nesten som å bestige et fjell,
man blir litt andpusten underveis, men
får en mye bedre utsikt på toppen!
Erfaring har du vunnet.
Du har valgt laks som festmiddag. Det
passer bra. 
For i overført betydning er du en «glad
laks», en lystig fyr og en festglad mann.
Du er hjelpsom og deler med andre.
Du er den eneste jeg kjenner som har med
fastlegen på tur, den kjente dr. Nielsen.
For dem som ikke kjenner dr. Nielsen kan
jeg opplyse at han er på flaske. En kryd-
derpreget dansk bitter som du har delt
med mange logebrødre, meg selv inklu-
dert. AG
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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!
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