
Nr. 3 September 2018 46. årg.

Bror Dag Stenersen
var vinneren i fjor og
måtte skrive referat.
Men han skrev ikke -
han sang det, pluss
han spilte trompet
eller var det kornett –
fantastisk.
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Leder

REDAKSJON I FIDELITAS-NYTT

Redaktør Asbjørn Gløsmyr 930 95 565 asbglo@online.no
Medarbeider/Foto Gisle Nomme 917 48 145 gnomme@broadpark.no
Medarbeider Jon Åge Sandmo 901 69 697 jaagsand@online.no

Plenene har blitt
grønne igjen etter
solstikket i sommer.
Vi har kommet igang

igjen i logen vår, og det er fint og møtes
igjen etter en lang fin sommer.

Har selv ikke vært på facebook før, men
synes jeg måtte det når vi nå har fått en
egen lukket facebookgruppe på Loge nr.
57 Fidelitas. Vi er nå i skrivende stund 22
brødre med. Dette blir styrt av bror Jarle
Rørvik og er muligens hans ide. Vi tryk-
ker inn en “likes” her for han. Alle kan
legge inn saker og ting her når de har noe
på hjerte.

Så får vi håpe at oppmøte på våre loge-
møter fortsetter i samme ånd som tidli-
gere. Vi vil forsatt være den logen i
Grenland som er best på det og møte i
logen.

Noe som ikke er så hyggelig er at 3 av
våre brødre har gått bort i løpet av kort
tid. Har aldri opplevd at det har vært 3
nekrologer i ett og samme Fidelitas-nytt

AG

Da er høsten kom-
met, etter en som-
mer med nydelig
varmt og tørt vær.
Utrolig bra for de
som har vært på
vannet, men ikke
like bra for bønder
og brannmannska-
per. Har tilbrakt det
meste av sommeren
i båten, men ser
frem til en ny termin i logen.
Når dette blir skrevet har vi hatt vårt før-
ste møte, som var et arbeidsmøte. Da
møtte over 50 brødre, et oppmøte jeg
håper skal fortsette hele termin.
Denne høsten er det mange ting å se frem
til. 
Ønsker å trekke frem besøk fra vår
Danske Venneloge Petrus Beyer, som er
fra 12.10. til 14.10.18. Håper flest mulig
av brødrene vil hjelpe kollegiet med å
være best mulig vertskap denne helgen.
En annen ting vi kan se frem til er julefest
med damer. Etter en tid med litt dårlig
oppslutning om dette, håper jeg vi kan få
til en stor og flott fest for vår bedre halv-
del. 
Mandag 24. sept. skal vi ha et informa-
sjonsmøte, med en ny kandidat til vår
orden. Viktig at alle brødre bruker litt
energi på å komme med mulige kandida-

Kjære logebrødre!

Forts. neste side
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ter, for dette er vår loge avhengige av.
Passer det ikke denne datoen så kommer
det en venneaften senere eller ta kontakt
med meg så setter vi opp et nytt infomø-
te.
Til slutt ønsker jeg alle brødre hjertelig
velkommen til gode stunder på våre
møter fremover.

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

Kjære brødre. 
Håper alle har hatt en
flott sommer og fått
ladet batteriene. 
Regner med at alle er
klare for høsttermi-
nen. 

Vi fikk en god start på høstens første
logemøte med godt oppmøte, fortsetter vi
slik blir det en god høst. Vi skal ha alle
gradspasseringene utover høsten. 
I oktober skal vi ha besøk av vår venne-
loge fra Danmark, og avholde festloge på
lørdagen. 
Festlogen er starten på en trivelig kveld i
logehuset sammen med vår danske ven-
ner. Håper mange setter av denne kvel-
den. Fredag blir det et lite arrangement i
logehuset som vanlig. 

På første møte i desember skal Jan Erik
Flata tildeles sin 25 års veteranjuvel. 
En variert og spennende høst i logen lig-
ger foran oss. Jeg håper jo selvsagt at du
kommer på alle møtene, men om du ikke
gjør det så prioriter de du ønsker å delta
på. Håper du får til minst et møte i måne-
den. 

Det var storlogemøte i juni med valg av
nye storembedsmenn. Stor Sire Morten
Buan ble valgt for nye fire år. Blandt de
andre valgte storembedsmenn kom det til
noen nye og andre fikk en periode til. 
Storlogen sin handlingsplan for neste
periode fokuserer på fire satsingsområ-
der. 
1. Styrkelse og ekspansjon – fokus på 

yngre medlemmer. 
2. Ledelse – lederskap i loge og leire. 
3. Ritualer og etikk – en verdibærende 

Orden. 
4. Utadrettet virksomhet.

Det ble vedtatt at Kapellan skal bli en
valgt embedsmann. Videre skal det utnev-
nes en Herold som får ansvaret for infor-
masjon/kommunikasjon. Ved valg av
embedsmenn kan det nå gjennomføres på
to møter, dersom det ikke er kommet inn
endringsforslag til nominasjonsnemndas
forslag. Ved forfremmelse av brødre har
nominasjonsnemnda fått fullmakt til
dette, slik at det ikke skal behandles i
logen lenger. Det ble bestemt at vi skal
ikke ha noen ny landssak de neste fire
årene.  

Har du noen i din krets som kan være
aktuelle som medlem i logen? Vi skal ha
venneaften i høst og avholder i tillegg
informasjonsmøter. Målsettingen er at vi
får inn to nye medlemmer i hver termin.
Hjelp oss alle med å få inn nye, med
fokus på yngre medlemmer.

En riktig god sommer til deg og dine. 

Med broderlig hilsen i 
Vennskap Kjærlighet og Sannhet 

Geir Hole 
Storrepr. 

Storrepresentanten



Reketuren på det 33 (trettitredje) året hos
Eks OM Kai Lauritzen i fint sommervær
på det koselige stedet hans. Bussturen
denne gang gikk prikkfritt da vi kjørte
over Herre og Vold og OM Rolf Magne
Nyheim serverte en øl til hver på bussen,
bedre blir det ikke.
Når vi ankom og etter å ha fått bolle og
pils ble vi tatt imot av UM Frode
Ballestad som
ønsket brødrene
v e l k o m m e n .
Etter det var det
konkurranser på
høyt nivå. Pil-
kast, Golf, Skyt-
ing og Quiz.
Noen prøvde så
godt de kunne,
andre ikke. Så
var det rekene
som fikk unn-
gjelde og ble
spist, 57 reker til

hver bror. Her holdt
Eks OM Kai Lauritzen
et foredrag om reke-
fangst og rekens biolo-
gi. Her var det mye
nytt for mange, på hvil-
ket dyp rekene opp-
holdt seg på de for-
skjellige årstider og
tempraturer. Og at
rekene blir født som
han og blir hun og til-
bake til han igjen var
det nok ikke mange
som viste. Rekene for
kvelden kom fra
Nevlunghavn.
Bror Dag Stenersen var

vinneren i fjor og måtte skrive referat.
Men han skrev ikke -  han sang det, pluss
han spilte trompet eller var det kornett –
fantastisk.
Resultatene av kveldens konkurranser ble
lest opp med stor spenning. Så at Eks OM
Jan Strøm ble litt urolig da de forskjelli-
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Motakelseskomiteen tok oss i mot med øl og bolle

Undermester Frode Ballestad ønsker oss veløkommen

Reketuren 2018
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ge øvelsene ble lest opp og riktig nok han
vant sammenlagt og må ta med seg refe-
ratboken og skrive til neste reketur, det
var for øvrig 19 år siden han vant sist.
Utloddingen med mye fin vin og en
Champagne gav kr. 8000,- i kassen.
Sammenlagt resultat av kveldens konkur-
ranser ble:
1. Jan Strøm – 2. Thormod Knutsen – 
3. Gisle Nomme.
Vinnere av de forskjellige øvelsene:
Skyting Jarle Rørvik – Golf Stein Harboe
Jensen – Pilkast Asbjørn Gløsmyr – Quiz
Gisle Nomme.

AG

Sammenlagtvinnerne 2. plass Thormod Knutsen – Vinneren. Jan Strøm
3. plass Gisle Nomme.

Det skåles

Eks OM Kai Lauritzen holdt en tale om
rekenes liv
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SOMMERFESTEN
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Vinnerne av hovedgevinsten
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Gratulerer
Eks OM Jon Åge
Sandmo
Fyller 75 år 16.12.
Vi sender gratulasjon, og
ønsker deg lykke til
videre

Bror Jørgen Erik
Gløersen
Fyller 70 år 11.12.
Vi sender gratulasjon, og
ønsker deg lykke til
videre

Eks OM Geir Hole
Fyller 60 år 11.10.
Vi sender gratulasjon, og
ønsker deg lykke til
videre

Bror Terje Berglund
Fyller 75 år 10.11.
Vi sender gratulasjon, og
ønsker deg lykke til
videre

Bror Carlo Wighus
Fyller 70 år 28.9.
Vi sender gratulasjon, og
ønsker deg lykke til
videre

25 års Veteranjuvel

Bror Jan Erik Flatha
Innviet 18. november
1993. Tildeles 6.12.18
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Eks OM Tor Falchenberg døde fredag 4.
mai vel 97.5 år gammel. Han var logens
eldste medlem og også den som hadde
lengst fartstid som Ordensmedlem i vår
loge.

Han ble opptatt i Loge Dag i 1960 og det
var der han tjenestegjorde i de forskjelli-
ge embeder, alt fra assistent til Storrep-
resentant. Først på 90 tallet kom han over
til vår loge. Det var en resurssterk person
som vår loge fikk mye glede av. Når brø-
dre av lavere grader måtte ut, fikk de gjer-
ne Tor med seg ned og da var saken i
trygge hender. En bror av lavere grad sa
en gang at han ikke hadde lært så mye om
logen som den gang han satt nede med
Tor.

Odd Fellow var mye av livet til Tor. Den
gang logen i Bamble startet opp var Tor
med fra første dag, først gjennom broder-

foreningen og sener etter at logen var
instituert var han på alle møtene, ja han
hadde flest frammøte av alle. Han glemte
heller ikke sin gamle loge, møtte så og si
på alle møter der også.
Jeg hadde et embede som gjorde at jeg
måtte besøke logene i distriktet, og da
fikk jeg klar beskjed om at når jeg reiste
til Notodden eller Rjukan, var jeg pliktig
til å ta med Tor Falchenberg, Tor Peder-
sen og Ruge Bentzen. De ville bli for-
nærmet hvis jeg reiste alene.
De senere år sviktet hørselen og han fikk
ikke så mye med seg når det var et
arbeidsmøte, men på gradsmøtene viste
han hva som kom så da var han med.
Den siste tiden var det formiddagstreffet
som var kontakten med logelivet og der
trivdes han veldig godt, det var for ham
ukens høydepunkt. 
Begravelsen etter Tor foregikk på Nenset
kirkegård med meget god oppslutning fra
alle logene i distriktet.

Roar Sten Olsen

Minneord om Eks OM Tor Falchenberg
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75 års jubilanter
Kai Helge Timland og

Jan Erik Flatha
På vegne av Odd Fellow Loge Nr 57

Fidelitas vil Norsk Tipping takke for ditt
bidrag gjennom Grasrotandelen.

Din grasrotmottaker Odd Fellow Loge
Nr 57 Fidelitas har mottatt 12,179 kro-

ner så langt i år, det er midler som bidrar
til at de kan fortsette sitt verdifulle

arbeid. Dette har du vært med på! Over
én million andre personer har også valgt

seg en grasrotmottaker, noe som har
generert hele 420 millioner kroner totalt

til Grasrotandelen hittil i år.

Norsk Tippings overskudd går til idrett,
kultur og humanitære formål.

Grasrotgivere som deg øremerker midler,
og sørger dermed for at deler av over-

skuddet går direkte til din forening.
Noen får litt, andre får mye, men til

sammen blir det en stor sum til frivillig-
heten i Norge. Det betyr veldig mye for

veldig mange.

Midlene fra Grasrotandelen kan for
eksempel bidra til at et lite fotballag

endelig får nye drakter, at skolekorpset
kan dra på studietur til utlandet eller at
barn på sykehus får en litt bedre hver-

dag.

Vil du tipse andre hvordan de kan hjel-
pe? Det er nemlig fortsatt mange som
spiller hos oss som ikke har registrert
seg som grasrotgiver. Sjekk gjerne ut
hvordan du kan rekruttere enda flere

givere til foreningen din eller laget ditt
her!

Hilsen fra
Grasrotandelen
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Bakgrunnen for opprettelsen av denne
gruppen er for å møte medlemmene på de
plattformene de er mest. Her skal vi
informere om logens arbeid, informere
om nyheter fra Storlogen, Leir Nr. 5
Klippen og Distriktsrådet - samt oppda-
tere medlemmene på kommende møter,
arrangementer og turer.
Gruppen skal også inspirere til delta-
kelse, oppmøte og engasjement! Dette
gjøres med oppdateringer, stemningsbil-
der, rapporter fra møter og oppfordring til
diskusjon / debatt.
Gruppens medlemmer kan publisere bil-

der og tekst, samt kommentere andres
innlegg. Det oppfordres til å påse at inn-
legg og kommentarer er saklige og vel
overveid. Det oppfordres til å komme
med egne innlegg - både tekst og bilde!

Gruppens administrator er Jarle Rørvik.

Gruppen er kun for logens Brødre og kun
administrator kan godkjenne medlem-
mer. Mangler en bror som medlem - legg
han til som medlem og så vil administra-
tor godkjenne hvis vedkommende er en
bror og medlem av vår Loge.

Loge Nr. 57 Fidelitas har fått
egen Facebook gruppe

Enda en logebror har gått bort på
kort tid. Bror Kåre Magnar
Slåttedalen døde 9. mai i år
77 år gammel. Han ble til-
delt 40 års veteranjuvel for
5 år siden. Han var en
aktiv bror i logen, men for
15 år siden ferierte Elin og
Magnar på Gran Canaria
fra September til April-
Mai hvert år.
Om sommeren ferierte vi i
mange år på Oddane Sand i
våre campingvogner. Det var
en deilig tid med mange gode
minner.

Vigdis og jeg var også på Gran
Canaria noen ganger, og da ble

det noen dager med Elin og
Magnar.
Det ble et sjokk da jeg fikk
høre om Magnars sykdom
i syden. Da han kom hjem
og innlagt på Sykehuset
Telemark var han ikke i
stand til å ta imot besøk.
Som Magnars fadder lyser

jeg fred over hans minne,
og sender samtidig gode

tanker til Elin.

Bjørn Arnesen

Minneord om Bror Kåre Magnar Slåttedalen



En mor hadde tre døtre som giftet seg på
samme dag, og hun ba dem alle om å for-
telle om sexlivet sitt. Den eldste skrev
hjem etter bare 2 dager. Brevet inneholdt
bare et ord: Nescafe. Moren var først for-
virret, men så fant hun en reklame for
Nescafe i avisa, der slagordet lød
“Tilfredsstiller til siste dråpe”.
Så kom det brev fra den mellomste datte-
ren. Der sto det: Benson & Hedges.
Moren fant reklamen for B&H´s sigaret-
ter, “ekstra lang, king size”.
Så kom brevet fra den yngste datteren.
Budskapet lød kort og godt: Widerøe!
Moren undret seg, søkte gjennom avisen
og fant omsider en annonse for Widerøe,
med en reklametekst som fikk henne til å
dåne: “Tre ganger om dagen, syv dager i
uken, begge veier!”

Remi Redalen

Jeg lar utfordringen gå videre til
br. Erik Hørsrud

SIDE 12 FIDELITAS-NYTT

Vitsestafetten

Ta vare på de krefter
du har!

Mer tanker
Smilet i øyet er det
lyset som forteller at
hjerte er på rett plass

Det kan være et godt
hode under en lurvete
hatt.

Sats på impulsiv 
godhet og spontane

velgjeninger

Gaver til bladet:
Ingen denne gang.

Gaver til bladet kan også gis på 
gironr. 2801 30 23079
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Vår logebror min fadder og gode kollega
Arne Rugstad døde 10. juli 2018. Han
fikk et langt og rikt liv i Odd Fellow Loge
Nr. 57 Fidelitas. Han ble tatt opp som
medlem  2. desember i 1976 og var med
som en ivrig logebror nesten helt frem til
det siste.  
I 1981 spurte Arne på sin rolige og lune
måte om jeg kunne tenke meg å gå inn i
Odd Fellow logen. Den gangen var Arne
en særs nær og hyggelig kollega, derfor
fattet jeg straks interesse og takket ja til
tilbudet.
Senere som min fadder var Arne alltid
støttende og et hyggelig medmenneske
og bror gjennom alle årene. Arne var en
ivrig logebror og på våre ettermøter
hadde vi mange fine samtaler. Han hadde
også alltid noen gode historier å fortelle.
Vi arbeidet sammen i Vesta Hygea i nær-
mere 25 år, og som kollega var Arne en
anerkjent faglig, dyktig og ærlig takst-

mann innenfor områdene Auto og
Arbeidsmaskin skader. Han hadde en lun
og rolig måte å behandle kundene på, slik
at de alltid var fornøyd etter et skadeopp-
gjør.
Arne var også et ivrig friluftsmenneske
og jeger.  Det var spesielt elg han jaktet
på, og han kunne fortelle om mange fine
turer i flott natur med spennende jakthis-
torier.  Arne var også en ivrig fisker både
i ferskvann og i saltvann ved familiens
hytte på Rognstranda.
Vi har mistet vår gode logebror og jeg
min gode fadder, og jeg vet at alle i vår
loge vil savne Arnes lune og fine fremtre-
den. 
Arne var kort og godt en hedersmann!
Våre tanker går også til familien som har
mistet en god ektemann, far, svigerfar og
bestefar.
Vi lyser fred over bror Arne sitt minne.

Hans Olav Solberg

Minneord om Bror Arne Andreas Rugstad
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Per Arn Hjellvik 70 årBjørn Bjørklund 80 år

Telemark Odd Fellow Kor sin tur til Stavanger i høst ble en ubetinget suksess. Turen med
Fjordlines «Bergensfjord» Fra Langesund via Hirtshals og videre til Stavanger i et her-
lig vær. Sang og musikk av Koret på turen over var lagt inn i programmet. Fin servering
om bord og frokost på hotellet ved siden av Sola Flyplass på lørdags morgen. Vi var så
tidlig oppe at det var ikke dekket til frokost om bord enda. En flott omvisning i Stavanger
før kursen ble lagt til SørHidle, en øy ca 20 min båttur fra Stavanger. En fantastisk øy med
masse blomster og trær i alle kategorier, noe en aldri har sett maken til.
Beundringsværdig det hele.  Etter omvisning i blomsterfloraen fikk vi servert nydelig fis-
kesuppe før turen gikk tilbake til Stavanger. En liten tur innom Odd Fellow lokalene i
Stavanger ble det også tid til. Et flott hus de har all grunn til å være stolte av. Etter hvert
ble vi kjørt tilbake til «Bergensfjord» hvor kursen ble satt via Hirtshals til Langesund
igjen med ankomst på søndag. En minnerik tur i det store og hele.

Jon Åge



Det lønner seg å kjøpe
Logeklærne hos

Jernbanegt. 7
3916 Porsgrunn
Tlf. 35 55 51 51

U
nders

øk

vå
re 

pris
er

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


