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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

Som Eks OM Rolf
Amundsen sa det: En
bauta av vår loge har
gått bort. Torsdag 28.
februar fikk vi

beskjed om at Eks OM Olav Tovslid ikke
var blandt oss lenger. Han ble 92 år. Det
var fulltsatt i Solum Kirke, og alle var
bedt til minnesamvær i Lanstadsgt, noe
som var i Olavs ånd. Det har vel skjelden
vært så mange i vårt logehus.

Fikk en noe overaskende utmeldelse, for
å si det mildt, fra vår tidligere DSS Helge
Djupvik, mer er det vel ikke å si om den
saken.

Tar med forslag fra nominasjonsnemda
for 2019 - 2023:
Storrepresentant: Jan Gisle Nomme 
OM: Frode Lie Ballestad 
UM: Jarle Amundsen Rørvik 
Sekretær: Jarle Johnsen 
Skattmester: Stig Hansen
CM: Jan Ditlev Sandmo
Kap.: Otto Høyendal

Våren nærmer seg med “stormskritt“,
(artig ord) selv om i skrivende stund 12.
mars er meldt 20/30 cm snø. men det for-
svinner fort igjen i disse tider.

AG

Da er Vårterminen
godt i gang, selv
om vi ikke helt har
vår i luften enda.
Så langt har vi hatt
godt oppmøte med
rundt 50 brødre i
snitt. Landssaken
har gjennom hele
2018 opptatt orde-
nen, også vår loge.
Det er jo slik at det
kommer landssaker med jevne mellom-
rom i vår orden. Veldig flott at vi samler
oss om store saker som vi i felleskap
arbeider med. Innsamlingen til ny
Redningsskøyte går mot slutten, og Loge
57 Fidelitas har betalt inn vår andel av
Odd Fellow III. Ordenen bestemte at alle
medlemmer denne gangen måtte bidra
med kr. 1.000,- hver. Vi har i tillegg hatt
arrangementer og utlodninger som har
gitt oss inntekter utover minimumet. 
Nemd for utadvendt arbeid har her gjort
en flott innsats. 

I denne termin har vi hatt tildeling av en
40 års Ve.Ju., tildeling av 3 stk. til den
Edle Kjærlighets Grad og 1 til Den Høye
Sannhets Grad, men vi har mye å glede
oss til.
Nevner tildeling av 2 40 års Ve.Ju., 1 25
års Ve.Ju., innvielse av 2 nye brødre og

Kjære logebrødre!

Forts. neste side
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ikke minst 200 års jubileet til Odd
Fellow.
Det blir mye Galla på brødrene, men
håper dere stiller og setter ære på alle
brødre som skal få sine tildelinger.
Håper alle brødre får en flott vår med
mye lys og varme.

En vårlig hilsen i
Vennskap Kjærlighet og Sannhet

Rolf Magne Nyheim
OM

Kjære brødre! 
Vårterminen er godt
i gang og vi har hatt
mange fine møter. 
Svært så hyggelig å
være med å tildele
Knut Fosse Kersten

hans 40 års veteranjuvel. 
Vi har flere veteraner utover våren. Finn
Ole Petersen fikk en ny grad når vi hadde
besøk av loge Torungen. Alltid trivelig
når vi besøker hverandre. Så har Eirik T.
Brekke fått sin siste grad i logen. 
Først gangs nominasjon er gjennomført.
Skal bli spennende med nytt kollegie og
nye utnevnte brødre i de ulike rollene. 
Håper det er mange som kommer den 25.
april og deltar i feiringen av ordenens
200-års markering. 

Vi har hatt møte med yngre brødre, og
bad de som ikke kunne delta på møtet gi
oss noen tilbakemeldinger. Totalt sett har
vi fått mange gode tilbakemeldinger som
kollegiet kan ta med seg videre. 
Men det er noe som du som bror kanskje

ikke helt har tenkt så nøye på. Det er
hvordan vi oppfører oss overfor de fra
privatnemnda. For det er nok forskjell på
hva en kan si til en bror med lang fartstid,
og en som er ny. Noen av de yngre har
kommet med tilbakemeldinger som føl-
ger:
Er det ikke mer mat en dette? Så små
stykker? Nå må du fylle glasset til toppen,
nå har jeg ventet alt for lenge på min øl,
du er kjip på akevitten ser jeg. 
Mulig dette er ment som en fleip eller
liten spøk. Ikke helt sikkert at nyere brø-
dre oppfatter det slik. Så jeg oppfordrer
dere til å tenke før dere taler. 

Med broderlig hilsen i 
Vennskap Kjærlighet og Sannhet

Geir Hole 
Storrepresentant

Storrepresentanten

Nevnd for utadvendt
arbeid takker for gave
til logens humanitære
arbeid ved bror Olav
Tovslids bortgang.
Gaven kr 18.950 er gitt
til Crux Tilja og Skien
Diakonale Senter etter
Else Tovslid og famili-
ens ønske.

Tor Inge Nomme 
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Vår Eks OM Kai Lauritzen tok opp
spørsmålet angående våre fadderbarn
oppe i logesalen, han lurte på hvordan
det gikk med dem. Eks OM Kai var vel
foregangsmannen da vi startet dette pro-
sjektet. Da jeg ikke hadde bilder av 2 av
barna fikk jeg hjelp fra SOS-Barnebyer.
Så her følger litt om barna.

ANA CAROLINA
Deres liv i landsbyen, hennes planer på
skolen og moroa med sine venner er bare
små spor av alt hva hun er. Det er ingen
andre som Ana: "Hun er vennlig og
ærlig". Den sjarmerende Ana er en vi alle
kjenner, men det er mer enn det, ting ikke
alle vet. Som for eksempel er Ana veldig
sensitiv jente: Ana er alltid omsorg for
andre og når ting går galt blir hun lett trist
sier hennes SOS mor. Noen av tingene
hun liker å finne i vennene sine er nær-
stående og tillit. Jeg liker folk som jeg

kan stol på og de kan stole på meg, "sa
hun. Et liv laget av øyeblikk Det lykklig-
ste øyeblikket gjennom hele året for Ana
var da skolen startet igjen og hun så sine
venner igjen etter en lang tid. Ana har et
godt forhold til hennes biologiske fami-
lie. Hun kjenner alle, men er stort sett
nært til hennes mor. Hun er glad for å
besøke henne en gang i måneden i sel-
skap med hennes biologiske søsken som
også er i landsbyen. Jeg elsker søndager
fordi det er dagen vi går til parken og til
kirke og jeg lærer mer om forelesninger
på Bibelen. Akkurat nå går hun på videre-
gående skole. I tillegg til skolen deltar
Ana i et datakurs. Jeg vil bli en flygeleder
når jeg vokser opp. Jeg vil takke dere
dypt for å være her og for deres uvurder-
lige hjelp mot dette oppdrag av kjærlig-
het. 

MARGRET MUGAWA
Kjære Odd Fellows. Først, takk for den

Våre fadderbarn fra

El Salvador, Malawi og Peru 

Forts. neste side



uendelige støtte og gavmildhet. Margret
nyter alltid sitt liv i landsbyen når hun er
sammen med sine brødre og søstre. Hun
liker å holde seg nær Grace som er hen-
nes SOS-mor og lære ting fra henne. Hun
hjelper med å gjøre husholdningsarbeid
som å lage mat og ta vare på huset.
Margaret rer opp sengen sin hver morgen
når hun våkner, og hun lærer andre det
også. På fritiden liker Margret å spille
fingerballer med vennene sine i landsby-
en. Margret kom med sine tre biologiske
søsken til landsbyen. Hun liker å chatte
med dem og dele hjembyhistorier. Hun
har laget mange venner i landsbyen.
Hennes beste venn er Saujatu. De er all-
tid sammen. Hun føler seg bra når en
omsorgsfull og kjærlig Grace er rundt
henne. Under skoleferien besøker
Margret sine biologiske slektninger i hen-
nes hjemby. Margret er i grunnskolen og
hun er i øvre klasser. Hun har det bra i
klassen. Hun er alltid på topp fem på slut-
ten av semesterprøven. Hun liker natur-
fag og ønsker å bli sykepleier etter utdan-
nelsen. På vegne av Margaret og SOS
Children's Village Blantyre, takker jeg for
støtten og ønsker deg alt godt. Med venn-
lig hilsen, Veldedighet Kubalasa-Ndeule
Nasjonal sponsorskoordinator

JUAN DAVID
Pachacamac kan oversettes som "sjelen

den animerer verden” og ligger i sør av
Lima. Eufrocinia som de siste elleve
årene har tatt vare på forskjellige barn, og
i dag er Juan David deres sponsor barn.
Det er Juan David og Alondra som har
vært veldig imøtekommende med de
nylig ankommet. Jeg kan fortsatt huske
dagen Juan David kom til landsbyen. Jeg
kom inn på kontoret og så Juan David
sitte på sofaen. Han var litt nervøs og sje-
nert. Jeg holdt hånden, jeg fortalte ham at
fra den dagen skulle vi leve sammen. Han
knapt smilte. Da vi kom inn i huset, hus-
ket jeg at jeg hadde forberedt litt fruktis-
popper og jeg ga ham en. Han likte det
virkelig! Jeg husker også den aller første
dagen jeg dro til nærmeste butikk for å
kjøpe ham noen klær. Du burde ha sett
øynene hans ... Juan David var virkelig
spent! Da vi kom hjem, ventet hans SOS
bror Manuel på ham med en bamse og
plutselig begynte begge guttene å snakke
og leke sammen. Tiden har fløyet og Juan
David har forandret seg mye. Det er ikke
spor av den sjenerte lille gutten jeg møtte
for første gang. Han har forbedret seg
mye. Juan David nyter å være i skolen,
han er veldig ansvarlig for sine plikter og
hjemmelekser. Han går på tredje klasse
på grunnskolenivå og hans lærere sier
Juan David er en veldig dedikert student.
David er en stor gutt med et stort hjerte
og tonnevis av kjærlighet å gi. Han for-
tjener det beste! Det er ingen ord for å
beskrive hvor takknemlig jeg er for deres
støtte gjennom alle disse årene. Takket
være deres uselviske bidrag hvor mange
barn kan vokse i et kjærlig hjem akkurat
som de fortjener. Med vennlig hilsen fra
Lima, Nasjonalt sponsorskap

AG
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Det siste logemøte  dette året  vi er sam-
let i logesalen. 54 egne brødre og en
gjest. Datoen er 20. desember og ikke
mange dager før julen ringes inn. Noen
brødre har kanskje noen småting som
gjenstår, men denne kvelden skal nytes.
Overmester ønsker alle God Jul. Etter
logen er lukket blir Juleevangeliet lest og
vi synger Deilig er jorden. En fin avslut-
ning i logesalen og vi kommer i julestem-
ning. 
Når vi kommer ned er bordet fint dekket
med røde lys og servietter, det er jul.
Menyen er som alltid, erter kjøtt og flesk
og vi setter oss raskt til bords. Akkevitten
blir testet av vår Kjøgemester, bror Otto,
og ble godkjent med applaus fra brø-
drene. Glass blir fylt etter den enkeltes
ønske og maten serveres.
Som så mange ganger før smaker mat og

drikke fortreffelig, tradisjon er viktig og
holde på. Praten går livlig ved bordene og
bror Otto og bror Jarle overasket oss alle
med kunstnerisk innslag. Når bror
Johannes  hadde takket for maten ble
kveldens hjelpere og kokk kalt fram. De
ble overakt vin av bror Undermester som
takk, og fikk varm applaus fra brødrene.
Vi reiste oss, sang Alltid freidig og baren
var åpnet og kaffen klar.
Vi samlet oss i salongen og ved et par
bord når det var ryddet klart.
Premiebordet stod fullt av fine premier
og bidrag fra brødre. Loddsalget kom
raskt igang og ivrige loddkjøpere fikk
sine lodd. Man kunne Vippse, bruke kort
eller kontanter så her var det alle mulig-
heter. Forventningen var stor når tre-
kningen startet og mange glade vinnere

Forts. neste side

Juleavslutning 20. desember
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Kokker og servitører får applaus for fin innsats

kunne gå hjem med premie. Som leder av
Nevnd for utadvendt arbeid benytter jeg
også denne anledningen til å takke for
premier og loddkjøp ved våre utloddning-
er. Denne kvelden fikk vi inn over 12.000
kroner som vi kan glede andre med.
Kvelden går mot slutt, vi ønsker hveran-
dre god jul og er i julesemning.
Takk for en fin kveld

Tor Inge

RS Odd Fellow III
Ble sjøsatt ved verftet i Sverige mandag
4. mars, så da nærmer vår båt seg aktiv
livreddende tjeneste!

Gaver til bladet:
Bjørn Arnesen kr. 200,-

Gaver til bladet kan også gis på 
gironr. 2801 30 23079
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-Var dette siste Nyttårsloge
1. Nyttårsdag i Loge 57 Fidelitas?

Året 2019 ble ønsket velkommen verden
over med fest og fyrverkeri. 1. nyttårsdag
det første blanke ark i det nye året ble fylt
med alle de fast poster Nyttårskonserten
fra Wien, nyttårshopprennet i Garmisch-
Partenkirchen, og selvsagt Nyttårs Logen
i Loge 57 Fidelitas.
kl. 16.30 var alt klart embedsmenn og
aktører var  på plass, men hvor ble det av
brødre og gjester som skulle fylle logesa-
len på årets første dag. Det kom svært få,
til sammen var det bare ca 30 gjester, brø-
dre, aktører og embedsmenn tilstede. For
oss som hadde funnet veien til
Landstadsgate og Nyttårs Loge, ble det
som vanlig en fin start på det nye året,
selv om det var glissent på benkene. 
Dette var vel siste Nyttårs Loge som
Loge Fidelitas arrangerer på 1.
Nyttårsdag kl. 17.00, åpen for alle, brø-
dre, søstre, venner og familie. 
En lang tradisjon er antagelig over - dess-
verre.

På årets Nyttårs Loge holdt OM Rolf
Magne Nyheim en fin tale, med gode
tanker og oppsummering av året som
hadde gått. Kaffe og kaker hadde UM
Frode Ballestad ordnet med. Det ble en
hyggelig ettermiddags-stund på det nye
årets første dag.

GN

Nyttårslogen

70 års jubilant
Bror Simon Bøttger

Linna



6. januar var jeg tilstede på juletrefest på
Odd Fellow.  Vår søster loge Nora holdt
en flott kveld for alle besøkende! 
Med min kone, datter, nevø og mange
andre besøkende hadde jeg en flott og
minnerik kveld.

Bror Gisle Nomme sto for tegnefilmer i
smia til glede for barna. I tillegg ble det
servert pølser, brus, kake og kaffe. Nissen
kom også i tradisjon tro med en liten opp-
merksomhet til alle barna.

Våre barn hører mye om logen og logens
arbeid, men får ikke noe godt innsyn i
hva logen er annet enn det som blir fortalt
i hjemmet.

Juletrefesten er en flott tradisjon i vår
loge der vi kan samles og inkludere våre
barn, barnebarn og oldebarn. Fremtidens
loge brødre og søstre.  

Eirik Tonning Brekke

FIDELITAS-NYTT SIDE 9

Barnejuletrefest
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Rakefiskaften hos Loge Sølvet

For tredje året på rad ble det arrangert tur
til Kongsberg for deltagelse på Sølvet sitt
julemøte 17. desember 2018. 16 brødre
stilte. Vi vet at interessen for denne turen
er stor, vi hadde langt flere påmeldte. De
måtte trekke seg av ulike årsaker.

En treg start på årets tur, medførte noen
komplikasjoner, men vi rakk møtet med
god margin.

Det var besøkende fra fire loger. Totalt 80
brødre deltok. Under møtet ble det gitt en
grundig orientering av Stormarshall Erik
Eggum om endringer i logens vedtekter.
På ettermøtet ble det servert nydelig rak-
fisk som er tradisjon på Sølvet sitt jule-
møte. Fisken ble servert med "alt tilbe-
hør". 

Svært hyggelig å se at nye vennskaps-
bånd knyttes mellom brødre i 33 Sølvet
og 57 Fidelitas.  Det varmer et hjerte som
brenner for denne turen.

Og så min gode bror vil jeg minne deg på
at påmelding til Sølvet sitt julemøte 2020
har startet Sølvet sitt julemøte arrangeres
en av de siste mandagene før julen setter
inn for alvor. Flere er påmeldte allerede.
Om det skulle bli behov, vil vi i tillegg til
minibuss også stille med personbiler.
Alle skal med...

OMT

Det er viktigere å
gjøre de rette tingene

enn å gjøre ting riktig
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Fra barnemunn:

Hvorfor har kua bjelle?
Svar: Horna virker ikke

Hva kan ei mus trekke
like godt som en ele-
fant? Svar: Pusten.

Hester har naturlige
evner som tryllekunst-
ner; De spiser epler og
legger igjen pærer.

70 års jubilant
Eks OM Leif Harald

Hansen
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Gratulerer
25 års Veteranjuvel

Bror Reidar Norschau
Fyller 70 år 26.4.
Vi sender gratulasjon, og
ønsker deg lykke til
videre

Bror Leif Sauarlia
Fyller 90 år 5.6.
Vi sender gratulasjon, og
ønsker deg lykke til
videre

Bror Stig Espen
Smeplass
Fyller 50 år 14.6.
Vi sender gratulasjon, og
ønsker deg lykke til
videre

Eks OM Kai Lauritzen
Fyller 75 år 15.4.
Vi sender gratulasjon, og
ønsker deg lykke til
videre

Bror Reidar Norschau
Innviet 7. april 1994.
Tildeles 2.5.2019

40 års Veteranjuvel

Bror Karl Erik Skogø
Innviet 3. mai 1979.
Tildeles 16.5.2019



Det sto i avisen dagen
etter: I går kveld holdt jeg
foredrag for en ærverdig
forening i Skien. Det var
særdeles hyggelig å bli invi-
tert – og det var også strå-
lende å være der. På invita-
sjonene som gikk ut til med-
lemmene sto det at antrekket
for kvelden var mørk dress.
Men heldigvis hadde de
bemerket at dresskoden ikke
gjaldt foredragsholderen.

Det var bra med brødre på Sosialaften
den 31. januar. Mye skyltes at redaktør
Ove Mellingen skulle komme å fortelle
litt om noen av hans mange gåturer. Blant
annet om turen i Nord-Irland fra  Belfast
til Dery (Londondery) som han tok som
en treningstur før marsjen han hadde ved-
det om at når TA ble større en Varden
skulle han gå fra Bergen til Skien. Han
tok rikelig med bilder fra disse to turene
og fortalte om hendelser fra disse.

Det å gå som han sier har alltid gitt meg
glede. Og det gir mye mer. Det rareste av
alt er den opplevelsen jeg har av at jeg får
god tid ved å gå. Det er jo ulogisk, men
stadig opplever jeg at om man planlegger
godt så vinner man tid på å gå i stedet for
å kjøre. I alle fall er det noe jeg innbiller
meg. Spesielt fordi veien egentlig er
målet. Som med livet.

Mellingen skrøt av logen vår som gjorde
så mye bra for folk som trengte det.
Så var det suppa til bror Erling Vik og litt
å drikke til. Loddsalget gikk meget bra,
tror de tok inn kr. 9000,-. En bra SOSI-
ALAFTEN.

AG

FIDELITAS-NYTT SIDE 13

Sosialaften med Ove Mellingen

OM var heldig og vant på sitt lodd
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52 egne brødre + 1 gjest var et bra antall
og til glede for Veteranen. Det er ikke så
ofte vi overværer 40 års veteraner, så det
er nye ting å høre fra de impliserte med
DSS Dag Norheim i spissen.
Nede ved taffelet var det duket for en stor
overraskelse for Veteran Knut Fosse
Kersen, det var en stol ledig ved hans
side. Like før middagen presenterte UM
Frode Ballestad hans fadder som nå ikke
er medlem av vår loge Jan Ilebrekke som
var så sportig og stilte opp. Noe
Veteranen både ble overrasket over og
satte stor pris på.

Tar med et lite utdrag av talene:
OM Rolf Magne Nyheim
Du er medlem nr. 130. Det er faser i livet

vi må prioritere familie og jobb fremfor
logen, og det er lovlig forfall. Veteranen
er en gründer som var med å skape og
bygge opp en av byens viktigste bedrifter
Elva Induksjon. Etter du kom tilbake har
du møtt trofast, tatt på deg oppgaver i
spill og vært en god venn for dine loge-
brødre.

Veteran Knut Fosse Kersen
Takket OM for hans velvalgte og hygge-
lige ord. Da jeg ble tatt opp var Jan
Ilebrekke skattmester og Rolf Hauge sek-
retær. Begge disse to er mine venner. OM
Rolf Haugen har jeg kjent helt siden vi
gikk på Foss Gymnasium i Oslo Øst og
var russ i 1960. Jan nå kommer jeg til å si

OM Rolf Magne Nyheim, Veteranen Knut Fosse Kersten, DSS Dag Norheim og
Storrepr. Geir Hole

40 års veteran Knut Fosse Kersten

Forts. neste side
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noe som ikke passer så bra, for Jan er jo
her. (Til stor latter fra brødrene). Det bun-
net vel i at han syns det var trist at Jan
meldte seg ut av logen. Han var en av 3
gründere som startet Elva Induksjon som
også har blitt stort internasjonalt, og da
ble det en del år han ikke møtte i logen,
forstårlig nok. Men han angret ikke at han
kom tilbake etter den lange pausen, han
trives blant gode logebrødre.

Jan Ilebrekke
Tenk at det er 40 år siden jeg var din fad-
der. Jeg skal ikke påstå at jeg husker det
som det var  i går. Men jeg kan jo håpe at
gamle minner kommer tilbake, for jeg er
i ferd med å miste nærminne, og da plei-
er det gamle å komme tilbake når du skal
ha 50 års veteran. Han takket embedskol-
legiet for at han fikk lov å være med på
ettermøte ved denne anledningen. Han

holdt videre en innholdsrik og
fin tale om Veteranen.

Eks OM Rolf Haugen
Knut, Jan og jeg har vært
venner i 50 år. Når vi var
yngre var det naturlig å ha
venner. Når vi blir eldre vet
vi hva det betyr å ha venner –
livsvarige venner. Det meste
i livet blir bedre vis vi har
gode venner. Det vet vi som
logebrødre. Fisk er ikke mitt
fovorittdyr – mitt favorittdyr
er Biffen. Jeg måtte google
skrei m/tilbehør og  holdt på

Familien Nomme var med å serverte og
er bestandig positive til å hjelpe

Kveldens overraskelse Jan Ilebrekke som var bror
Kerstens fadder og ikke er medlem av logen lenger.

Her flankert av sine to gode venner

Veteranens tale

Forts. side 17
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Torsdag 21. februar var vår vennskapslo-
ge Torungen fra Arendal på besøk og de
kom mannsterke med hele 18 brødre, og
med våre 50 ble det ganske fullt oppe i
logesalen. Vår bror Finn Ole Petersen
fikk ikke graden helt alene for loge

Torungen hadde med 2 brødre som også
skulle ta graden hos oss. Det ble en flott
seremoni.
Tradisjonen er at vi skal ha Wienersnitzel
når  loge Torungen er på besøk, og det er
en fin tradisjon. Det var bestilt inn litt for
lite mat denne  gangen, men det ordnet
seg da noen av våre brødre delte
Wienersnitzelen. En hyggelig kveld ble
det.

AG

Fra venstre: Finn Ole Petersen, OM Rolf Magne Nyheim, OM Torungen Karl Otto
Berntsen, Ivar Jensen og Tommy Gjærland

Når loge Torungen kommer på besøk er
det Wienersnitzel

Den Edle Kjærlighets grad til Finn Ole Petersen
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en hel uke og ble veldig god på det, helt
til UM fant ut at menyen var kveite. Så
var det påan igjen, og fant ut at kveite var
guden blant fisker.

AG
Han av sluttet med en vits:
" Lederen for et stort byggefirma ringer
NAV og søker en tapetserer.
"Beklager svarer de på NAV. Vi har ingen
tapetserer ledig, bare en husløs omstrei-
fer, en lærer og en gynekolog.
Javel, sier mannen jeg trenger folk, så
dere får sende meg alle 3.

Etter en uke ringer NAV og spør hvordan
det har gått.
- Tja, sier byggmesteren omstreiferen var
full etter en time og skjønte ikke engang
at jeg ga han sparken.
Læreren ville ha 14 dagers ferie med en
gang, så han gikk samme veien som
omstreiferen.
Og gynekologen? vil NAV vite.
- Jo gynekologen var et funn, sier bygg-
mesteren. I går var ikke kunden hjemme,
men han klarte likevel å tapetsere hele
entreen gjennom brevsprekken!

Den Høye Sannhets Grad til
Eirik Tonning Brekke

OM Rolf Magne Nyheim, bror Eirik Tonning Brekke og
fadder Skm.Jarle Rørvik
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Eks OM Olav Tovslid sovnet stil-
le inn torsdag 28. februar
2019, 92 år gammel.
Vi sitter tilbake med minne-
ne og som Olav har fortalt
oss "et liv som ikke alle
har hatt", eller hva sier du
om å være langt inne i
skauen, uten mobiltelefon,
med en traktor stående på
brystkassa? Han fikk tredd
en stokk inn i enden – langt
inn ifølge legen som dro den
ut igjen.

Olav var ikke den som tok hensyn
til seg selv, dessverre, det var en av
grunnene til at han, etter hvert fikk dårlig
hørsel. "Jeg hører ikke hva som blir sagt,
men jeg ser dere har det hyggelig" var
hans kommentar.
Vi hadde det alltid hyggelig med "Kallen

og katten", som var et av de gode
innslag som Olav sto for.

"Le Grill" eller "Ut i det blå
med "Modern", sammen
med våre danske venner
fra Thisted, glemmer vi
ikke.
Mange festlig anledning-
er sammen med Else og
Olav har vi hatt. Vi har
mye å minnes, og mye å

takke for.
Olav var stolt av å være med

i Loge 57 Fidelitas, og vi er
glade for å være blant vennene

til en god Odd Fellow bror.

Våre tanker går til Else, Knut, Joraand,
og Jørgen.
Vi lyser fred over Olavs minne.

Rolf A.

En Bauta er borte

Gratulerer hjertelig med dagen bror Eirik.
«Den Høye Sannhets Grad»  er en minne-
rik og virkelig fin gradspassering, noe
som også du vil merke, at den glemmer
en ikke så fort.
Mange brødre var til stede for å overvære
denne flotte graden og gledet seg sam-
men med deg. Flott. Nydelig mat og selv-
valgt drikke inntil var vel midt i blinken
vil jeg tro.
Igjen gratulerer med Den Høye Sannhets
Grad bror Eirik.
Jon Åge

Fadder Jarle Rørvik 
overrekker en flytende gave



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




