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Ja, da er sommeren
snart over. Det var
som en bekjent sa;
hvor ble det av mai,
juni og juli. Det er

rart men jo eldre man blir jo fortere går
tiden. Men jeg regner med at brødrene
har hatt en fin sommer hver på sin måte.

Nå går det mot kommunevalg, og da får
hver og en stemme på den eller partiet,
som en synes styrer vår kommune på best
mulig måte.

Når det gjelder terminlisten som følger
sammen med Fidelitasnytt denne gangen,
er det uteblitt følgende:

30.11 Julemøte med damer

Så får vi håpe på en givende høsttermin,
med blandt annet Installasjon av nye
embedsmenn, to 40 års og en 25 års vete-
ran. 

AG

Jeg håper dere alle
har hatt en fin som-
mer! Sommerværet
kan ikke måle seg
med 2018, men det
er hva vi fyller års-
tiden med som ska-
per minner, lader
batteriene våre og
gir oss overskudd
før høsten setter
inn. Jeg håper der-
for brødrene har hatt mange muligheter
til å kose seg og fått tid til å gjøre akku-
rat det som hjerte har ønsket.
Etter en lang sommer ser jeg alltid frem
til igjen å møte dere alle sammen i vår
flotte Loge. Det at vi går mot den fine
høst-tiden markeres gjerne for meg med
at vi starter opp igjen med våre logemø-
ter, og i år får vi en skikkelig pang-start
med en spennende høsttermin.
På de tre første møtene skal vi tildele Den
Høye Sannhets grad til Finn Ole
Petersen, installere nye Embedsmenn, og
deretter ha innvielse av 2 nye resipienter.
Jeg håper alle er klare til igjen å stille til
nye trivelige logekvelder i Landstads-
gate, tirsdagstreff og andre loge-aktivite-
ter. Det er viktig for meg personlig og
som Overmester at jeg ser at logen stadig
er i utvikling, noe jeg håper også gjelder
for brødrene. Jeg maner derfor til å støtte

Kjære logebrødre!

Forts. neste side
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opp om våre møter, møte så ofte du kan
og hvis du ikke kan komme hver gang –
plukk ut i hvert fall 4 møter på høst-ter-
minen og prioriter å komme på disse. For
merk og husk på hva Undermester sier
hvert møte, for det er det så mye sant i:
«Et godt fremmøte styrker samholdet…»
Resten husker dere…
Dette er mitt siste innlegg i Fidelitasnytt
som Overmester, og jeg vil derfor benyt-
te anledningen til å takke alle brødrene
for 2 flotte år. Jeg ville aldri vært denne
tiden foruten og ser tilbake på denne
tiden som lærerik og utviklende.
Jeg vil også takke valgte- og utnevnte
embedsmenn for fantastiske hjelp og
givende samarbeid. En takk går også til
alle andre som gjør en innsats i spill og
nemnder. Når man ser hvor mange vi er
som hjelper til med små og store oppga-
ver i Logen for å drive den hver måned, er
det liten tvil om at dette er en Loge vi dri-
ver sammen – det er det en stor verdi i.
Til slutt vil jeg ønske det nye
Embedskollegiet, med bror Overmester
Frode Lie Ballestad lykke til! Jeg ser med
stor entusiasme og tro frem til de kom-
mende 2 årene.

Mvh
Rolf Magne Nyheim

OM

Kjære brødre! 
Håper dere alle har
hatt en fin sommer
og fått ladet batteri-
ene. 
Nå er høstterminen i
gang.
En spennende høst er

jeg helt sikker på at det blir. Nytt kollegie
og nye utnevnte embedsmenn skal starte
sitt virke for de neste to årene. Det blir
spennende å få nye brødre i nye roller.
Min periode som storrepresentant er over
og Gisle Nomme skal overta stafett-
pinnen etter meg.  
Jeg går ut av embedskollegiet hvor jeg
har hatt ulike oppgaver gjennom de 14
årene jeg har deltatt. Hyggelig å kunne
bidra til det beste for vår loge gjennom
disse år. 
Har påtatt meg oppgave i leiren som HP
så jeg blir ikke uten oppgaver i ordenen. 

Så over til noe som er viktig for vår loge
som vi alle er så glad i, at vi er flinke til
å rekruttere nye brødre som kan ha glede
av det arbeidet vi gjør med oss selv og for
andre! 
Til høsten skal vi ha en innvielse torsdag
3/10 og her har vi allerede 1 ny bror klar
- noe som er veldig bra! En ny bror har
levert sin søknad, så det kan se ut til at vi
kan få to nye i høst. 
Det er viktig for vår fremtidige drift at vi
forsøker å rekruttere unge medlemmer i
30-40 årene, da det er disse som skal føre
vår loge videre. Det vil dog ikke si at vi
ikke skal rekruttere våre venner som er
50-70, for disse er også viktig for vår
loges mangfold, indre liv og kan ha vel så
stort eget utbytte av sitt medlemskap.

Med broderlig hilsen i 
Vennskap Kjærlighet og Sannhet

Geir Hole 
Storrepresentant

Storrepresentanten
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Oppe i logesalen tok det litt tid med 2.
gangs nominasjon og valg, men så var
det duket for 40 års veteranjuvel til
Hans Gabriel Hauge. 50 egne brødre
og 3 gjester fikk oppleve en fin seremo-
ni. Vil også ta med DSS Dag Norheims
fine personlige tale til veteranen.

Talen til OM Rolf Magne Nyheim:
Br. Hans Gabriel Hauge gratulerer så
mye med dagen, vår nye 40 års veteran. 
Medlem nummer 140 i Loge Fidelitas,
innviet 12. mars 1979. 14.612 dager
siden. Du ble tatt opp i Loge 91
Skaugum, i Asker. Din fadder var Ole
Holm-Bø. Vet ikke akkurat når du kom til
Skien, men i 1981 ble du valgt til Ytre
Vakt i vår loge. 
Uansett Hans Gabriel. De siste årene har
du hatt et meget godt fremmøte, med over

80 %. Du har vært et kjært medlem i
nemd for omsorg og vært en god venn for
dine logebrødre.
Håper og tror du hadde en fin opplevelse
i kveld.  Jeg syntes 40 års Ve.Ju. er et flott
rituale, som gir et godt bilde av hva vi
egentlig driver med her i Logen.

Så vil jeg be deg reise deg. På vegne av
Logen gir jeg deg denne, 40 års Ve.Ju. i
miniatyr.

40 års Veteran Bror:

HANS GABRIEL HAUGE

Forts. neste side

OM Rolf Magne Nyheim, Veteranen Hans Gabriel Hauge, DSS Dag Norheim og
Storrepr. Geir Hole

OM overrekker blomster til Veteranen



På logens vegne vil jeg takke dem for alt
du har bidratt med, motta disse blomster
fra dine brødre.

Talen til bror Hans Gabriel Hauge:
Så er det min tur til å feire 40 års med-
lemskap i Odd Fellow. Tidligere var det
lenge mellom hver gang vi hadde denne
seremonien i vår loge, nå kommer de på
løpende bånd. Det var en flott og høyti-
delig seremoni som ble gjennomført.
DSS gav meg 4 viktige ord med forkla-
ringer: Rettferdighet, Måtehold, Mot og

Visdom. Disse ordene er en god leveregel
som vi alle bør gjenta og tenke gjennom
med jevne mellomrom. Også setningen
som vi stadig hører i logesalen: Gjør mot
andre som du vil at de skal gjøre mot deg,
er noen viktige og gode ord. Klarer vi å
leve etter denne setningen, vil vi alle få
en bedre verden å leve i.
Mitt logeliv startet for 40 år siden, utrolig
hvor tiden flyr. Jeg jobbet da som salgs-
ingeniør i det svenske storkonsernet
Sandvik AB med kontor på Stabekk uten-
for Oslo. Der jeg hadde et godt forhold til
min sjef Ole Holm Bøe, og en dag spurte
han meg om jeg kunne tenke meg å bli
med i Odd Fellow. Etter noen samtaler og
vurderinger var jeg klar. Jeg ble tatt opp i
Loge 91 Skaugum som da leide lokaler
av  Odd Fellow i Drammen. Senere flyt-
tet logen til Asker. Jeg husker godt oppta-
gelsen hvor jeg ble ført rundt om i gang-
er og opp og ned trapper i mørke, og
endte opp i et lite rom hvor jeg satt stille
og ventet spent på seremonien. Jeg tok
første graden i 91 Skaugum før jeg søkte
overgang til 57 Fidelitas og flyttet tilbake
til Skien hvor jeg er født og oppvokst.
Her tok jeg 2 og 3 grad sammen med
Helge Revheim som sikkert mange av
dere eldre husker. Vi hadde kjørelag den
gangen også, og på mitt kjørelag var
Gunnar Pettersen, Oddvar Løvdal,
Ragnvald Meyer Hansen og Bruno
Bodding Brustad senior. Alle har de vært
overmestere i 57 Fidelitas. Ole Holm
Bøe, min fadder var med meg her i logen 
da jeg fikk 3 graden. Han døde dessverre
for mange år siden. Han var forøvrig en
viktig brikke til at jeg begynte å jobbe i
Aabjørnsrød maskinforretning i Pors-
grunn som jeg overtok etter et par år. Jeg
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Veteranen Hans Gabriekl Hauge taler

Veteranens gode venn bror Carlo Wighus
taler
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har hele tiden likt meg veldig godt i vår
loge og fått mange gode brødre og ven-
ner. Takk til dere alle.

Talen til hans gode venn Bror Carlo
Wighus:
Gratulerer så mye med dagen og 40 års-
juvelen. Min gode venn og logebror Hans
Gabriel, vi har kjent hverandre i over 60
år. Vi hadde våre barn og ungdomsår på
Frogner, hvor vi hadde mange artige og
fine år. Det var et godt sted å vokse opp.
Du, jeg og din bror Johan, hadde mye
glede av sandkassa bak huset vårt. Senere
ble det speideren, og da var det du som
var sjef. Modellfly var også en hobby
som vi hadde sammen. Det var et stort
forbruk av balsa og lim. Motorene hadde
også behov for mye stell og ikke minst
trimming, så vi tilbrakte mange timer i
verkstedet hjemme i kjelleren hos deg, så
dine foreldre var veldig tolmodige da
motorene gikk for full gass i lange
stunder.

Da vi ble  noe eldre, kom interressen for
motorsykler, og de skulle vi ha helt like.
Tempo Sport. Hadde mye glede av de.

Så kom 18-års dagen, og da var det bare
bil som gjaldt, (og litt jenter) selvfølge-
lig. Mye morsomt med den epoken også. 
Etter som vi skulle i militæret og det ble
utdanning, var det noen år som vi ikke
var så mye sammen, men fant igjen tonen
da vi var etablerte med familier og du
flyttet tilbake til Skien og meldte over-
gang til loge Fidelitas fra loge Skaugum
som du ble opptatt i, den 12. mars 1979.
Vennskapet vårt er fremdeles meget godt,
du er en god venn og bror, du har empati,
omtanke og godt humør og det ser vi at
blir minst like viktig når vi blir godt
voksne. Håper at vi kan beholde det gode
vennskapet i mange år framover.

Igjen, gratulerer med dagen. Så reiser vi
oss og skåler for jubilanten.

AG

40 års jubilant
Bror Marius Sletmoe

Dale

75 års jubilant
Eks OM Kai Lauritzen
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Innvielse i Troskapsgraden er en av de
fineste gradene synes jeg. Det er rart
for oss som har opplevd dette flere
ganger, vi oppdager stadig nye ting ved
innvielsen. Denne gangen ble det gan-
ske hektisk da CM Remi Redalen ble
syk etter øvelsen dagen før. Det ble en
del omrokkeringer på stolene. Noe som
ble taklet helt fantastisk av alle impli-
serte på den korte tiden. 45 egne + 4
gjester var til stede.

Talen til Resipienten Roger Jørgensen
fikk jeg desverre ikke med meg, da han
holdt sin tale helt uten manus, noe jeg
ikke hadde regnet med. Talen var forøvrig
innholdsrik og fin. Godt gjørt uten nota-
ter.

Et lite utrag av OM Rolf Magne Nyheims

tale: Br. Roy Omsland
og br. Roger Jørgensen
dere er nå blitt medlem
av loge 57 Fidelitas til-
hørende Odd Fellow
Ordenen. Vår gren av
Odd Fellow Ordenen
er snart to hundre år
gammel. Odd Fellow
ordenen i Norge har
sammen med Rebekka
som er damenes orden
ca. 22.000 medlemmer
som vi behandler og
omtaler som søstre og
brødre.
Innvielsen er og skal
være noe ganske

annerledes enn alt annet man har vært
med på. Den svenske jurisdiksjon av Odd
Fellow Ordenen kaller innvielsen for inn-
gangen til «en annerledes verden». Det er
en god beskrivelse.
Mange ganger har jeg fått spørsmål om
hva Odd Fellow er.
Jeg vil svare Personlig utvikling, for det
er hva det er en del av og hva det handler
om, om å utvikles seg som menneske. 
På hvilken måte? er kanskje da det neste
spørsmål. Mitt svar er da, som person i
både tanke, handling, sjel og hjerte.
Vår orden strever etter att vi skal bli
bedre medmennesker, og lærer oss å se
og å ta vare på hverandre og hverandres
kunnskaper. Men det aller viktigste er at
vi selv vil og jobber for å bli en forbedret

Forts. neste side

Innvielse av 2 nye brødre
Roger Jørgensen og Roy Omsland

Fadder OM Rolf Magne Nyheim, Roger Jørgensen, Roy
Omsland og Fadder Eks OM Leif Harald Hansen
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utgave av oss selv, hvor medmenneske-
ligheten med hjertet i sentrum følger oss
i tanke og handling både innenfor og
utenfor orden.

Et lite utrag av fadder Eks OM Leif
Harald Hansens tale:
GRATULERER til dere to. Velkommen
skal dere være....
Br. Overmester Rolf Magne og meg er
faddere for dere, og jeg har fått den glede
å si noen ord til dere som har blitt innviet
i Troskapsgraden, den første av i alt fire
grader.
Fadderens ansvar er å ta godt vare på dere
fremover og frem til dere får Den Høye
Sannhets Grad. Dette skal vi gjøre så
godt vi kan. Dette er også et prinsipp som
gjelder oss alle. «Vi tar vare på hverandre
så godt vi kan» - vi er alle her
Logebrødre....
Når dere har fått Den Høye Sannhets
Grad, kan dere selv være fadder for per-
soner som dere tror vil passe inn i Odd
Fellow og vårt broderskap.

Så noen få ord til deg Roy som jeg har
gleden av å være fadder for. Du har hele
tiden vært en reflektert person, som har
hele tiden satt fokus på grunnverdiene,
formålsparagrafen o.s.v., du har i det hele
overveid og tenkt. Dette har du brukt
meget lang tid på. Derfor er jeg stolt og
glad for at du sitter her ved min side som
en Logebror i kveld.
Det blir på slutten av alle møter sakt:
«Møt så ofte dere kan» - det er ingen
møteplikt, MEN familie og arbeid må all-
tid stå i første rekke. 
På alle møter skal vi alle medvirke til at
vi har fått en god opplevelse, slik at vi
gleder oss til neste gang vi møtes.

Utrag av Skm. Jarle Amundsen Rørviks
tale:
Jeg takker Bror Undermester for henven-
delsen om å takke for maten under en så
stor dag som denne! Det er en stor dag for
Fidelitas når vi kan se smilende bort på 2
nye brødre i vår Loge – igjen hjertelig
velkommen skal dere være!
Jeg skal fatte meg i relativt korthet, og for
de som kjenner meg godt er det noe jeg
sterkt behersker!
I dag har vi fått nok en ny rett av Bror
Undermester og jeg må virkelig få
berømme deg Undermester, for du tar
sjanser – og lykkes! Ofte har mange av de
samme rettene kommet tilbake med jevn
repetisjon, men i år Bror har du virkelig
tatt oss med på noen omveier – fine
omveier. Av nye retter har vi spist
Confiserte kyllinglår, Rataouille og stek-
te poteter, Kveite m.eplesaus, gr.saker og
potetmos, Entrecote m.peppersaus og
gratinerte poteter og nå Kylling m.
bacon-pasta  og fløtesaus. 
Skal si du hever listen rett før ny
Undermester skal overta!!!
Jeg vil gjerne at vi også skjenker vår
eminente Privatnemnd med den dyktige
vikaren Eigil Frode Jørgensen i spissen
en stor takk for flott servering!

AG

Gaver til bladet:
Ingen denne gang

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



Ca. 60 brødre fra Loge Fidelitas og
Gregorius Dagssønn møtte opp for å
feire Odd Fellows 200 års jubileèum.
Det ble foretatt et flott skuespill fra
den spede begynnelse til dags dato.
Skuespillerne som ble hedret nede ved
tafellet var 5 fra vår loge 1 fra Greg.
Dagssønn og 2 rebekkasøstre.

Nede ved tafellet sto Eks OM Roar Sten
Olsen for Hans Majestet Kong Harald V
skål, og vi reiste oss. Så sang
vi ett vers av Ja vi elsker. 
De 2 Overmestrene holdt
hver sin tale. 
Kveldens hovedtaler var Eks
OM Roar Sten Olsen som vir-
kelig hadde satt seg inn i Odd
Fellows historie. Vi tar med
hans tale i sin helhet her:

Det som skjedde i Amerika
for 200 år siden har vi vært
gjennom oppe i logesalen, så
skal vi ikke komme inn på her.

Jeg vil se nærmere på det som
skjedde i Stavanger og senere
i Oslo. Det var noen nord-
menn som hadde blitt med-
lemmer av Odd Fellow i
Danmark og det var de som
fikk i oppdrag med å komme i
gang her i Norge.
I Stavanger hadde de ikke
noe lokaler å være i, de var
på hoteller og restauranter
og det ble for mye ettermøter.
Etter 5 år gav de opp og
leverte papirene tilbake til
Danmark.
I 1908 tok SS Petrus Beyer

kontakt i Oslo, nærmre bestemt Samuel
Johnson. Han var en pioner i arbeidet
med få folk til bli med i OF. Han fikk
startet Loge nr. 1 Norvegia og var den
første OM. Han ble utnevnt til DDSS for
Norge under Den Danske Storloge. Han
startet også den første Rebekkaloge i
1909, jeg tror også at han var OM der.
Han var drivkraften i arbeid for å få en
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Odd Fellow Ordenen 200 år

Kveldens hovedtaler Eks OM Roar Sten Olsen

Forts. neste side
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ny loge i Oslo, samtidig som han drev
agitasjon for saken på Vestlandet og de
neste logene som kom her i Norge, 7 stk.
kom i Trondheim og nedover Vestlandet.
Da var det så mange loger her at det var
på tide å starte en leir, men det var for få
norske som hadde leirgrader. Sam
Johnson var den eneste som hadde leir-
gradene, så det var en del som reiste ned
til Danmark, og i løpet en helg var det ca.
20 som fikk leirgradene. Da var grunnla-
get der for å starte en leir og i 1919 kom
den første leir, og da lå veien åpen for at
Norge kunne bli selvstendig. I 1920 ble
Den Norske Storloge instituert med Sam
Johnson som den første SS. I Norge var
det ved krigsutbruddet 20 loger. Arbeidet
lå nede i 5 år, men etter krigen ble det fart
på dannelser av loger. I dag er det 158
OF-loger og 138 Rebekka-loger.

Jeg vil se på utviklingen her i Telemark.
Her var Notodden først ute. Det har muli-
gens med Norsk Hydro å gjøre. Notodden
var et stort industristed den gangen og
trakk til seg folk, også en del OF med-
lemmer. I 1927 ble Loge nr. 16 Himingen
instituert.

I 1928 ville Hydro komme nærmere
havet og Herøya ble det nye stedet. Når
fabrikken først på 30 tallet ble satt i drift
var det en del fra Notodden som ble over-
flyttet, deriblant også noen OF-folk. 
En av de virkelige store var Per Hagen.
Han var drivkraften på Notodden og ble
det også i grenlandsdistriktet. Allerede i
1932 klarte de å starte en loge i
Porsgrunn, Loge nr. 17 Dag.
Etter krigen ble det fart i logearbeidet
også her i distriktet og Hagen og hans
medarbeidere klarte å få igang Loge 24
Gregorius Dagssønn i 1948, Loge nr. 36

Sam Eyde i 1952, Loge nr. 47 Grenmar
og Loge nr. 57 Fidelitas. Med så mange
loger var det på tide å få til en leir. Leir
Klippen instituert i 1958 og da ble
Distrikt nr. 5 Telemark etablert. I ettertid
har det kommet en loge til, Loge nr. 145
Høgenhei ble instituert i 1996.
Rebekkasøstrene i Telemark kom i gang
noe senere, Rebekkaloge nr. 15 Via Nova
kom i gang i 1957, 2 loger i Porsgrunn,
nr. 16 Urd og nr.24 Baugeid Dagsdatter i
1960. Senere kom det en loge på Rjukan,
nr. 36 Tinn og noen år senere en loge i
Notodden, Loge nr. 48 Duen. De siste
Rebekkalogene var logen i Bamble, nr.
103 Konvall og den siste logen kom i
Skien, nr. 114 Nora.

Eks OM Tore Mathisen Greg. Dagssønn
holdt takk for maten talen med bravur.
Han sa blandt annet: Det er bra at det er
jeg som får takke for maten, jeg som har
spist her i 50 år. Fordelen med dårlig
hukommelse er at man flere ganger kan
glede seg over de samme tingene som om
det var første gang.

AG

Storslått jubileumskake, men jeg savnet at
det skulle stå 200 år, men spist er spist
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Gratulerer
25 års Veteranjuvel

Bror Thomas Nomme
Fyller 40 år 29.9.
Vi sender gratulasjon, og
ønsker deg lykke til
videre

Bror Erik Hørsrud
Fyller 50 år 8.10.
Vi sender gratulasjon, og
ønsker deg lykke til
videre

Kap. Otto Henrik
Høyendahl
Fyller 75 år 16.11.
Vi sender gratulasjon, og
ønsker deg lykke til
videre

Bror Stein Oddmar
Glenna
Fyller 70 år 29.9.
Vi sender gratulasjon, og
ønsker deg lykke til
videre

Bror Thormod Arvid
Hansen
Innviet 1. desember 1994.
Tildeles 5.12 2019

40 års Veteranjuvel

Eks OM Kai Arnfinn
Lauritzen
Innviet 20. september 1979.
Tildeles 17.10 2019

Bror Thor Gunnar
Sundbø
Innviet 20. september 1979.
Tildeles 17.10 2019



Vi er kommet inn i et stim av
Veteraner, denne gangen skulle vi
hedre bror Reidar Norschau for 25 år i
Loge 57 Fidelitas. Etter noen saker fra
OM-stolen, ble det gjort klart til
Veterantildelingen seremoenien ble
framført helt etter boka. Vi var 50 egne
brødre + 1 gjest

Utdrag av OM Rolf Magne Nyheims tale:
Br. Reidar Norschau gratulerer så mye
med dagen, vår nye 25 års veteran. 
Medlem nummer 187 i Loge Fidelitas,
innviet rett etter OL på Lillehammer.
Du har gjennom mange år et godt frem-
møte, og bidratt med mange embeder.
Du har vært et kjært medlem i nemd for
omsorg, og vært en god venn for dine
logebrødre.

Håper og tror du hadde en fin opplevelse
i kveld. 

Jeg syntes 25 års Ve.Ju. er et flott rituale,
som gir et godt bilde av hva vi egentlig
driver med her i Logen.

Litt av Veteranens tale:
På den tida som jeg kom inn i logen følte
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Fadder Eks OM Thor Olav Bjåland, Veteranen Reidar Norschau, Storrepr. Geir Hole
og OM Rolf Magne Nyheim,

Forts. neste side

25 års Veteran Bror:

REIDAR NORSCHAU

Veteranens tale
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jeg at det var en hvis verdighet og høyti-
delighet å komme på møte. Jeg husker jeg
jobbet seint på kvelden til jeg skulle på
logemøte. Da jeg var ferdig med møte
oppe i logesalen var liksom tyngden eller
tankene bytta, da slappet jeg av og koste
meg veldig godt på ettermøte. Det var en
av de tingene jeg håper at den verdighe-
ten og den høytidelige følelsen skal fort-
sette. Om det er vi mennesker, eller at vi
som er med som endrer det eller at det er
vi som endrer oss, det vet jeg ikke. Men i
hvert fall håper jeg at Odd Fellow holder
på det vi har nå, eller om vi klarer å løfte
oss tilbake til den høytidelighet og ver-
dighet vi hadde. Det var jeg veldig opp-
tatt av, og det gjorde det veldig bra for
meg. Det er veldig greit å få en så flott
utmerkelse og bli  satt pris på å feire
denne dagen. Det er jo dere brødre og
andre som har gjort at det har blitt en bra
reise for meg.

Litt av talen til hans fadder Eks OM Thor
Olav Bjåland:
Siste uke for deg har det vært 2 kjempes-
tore begivenheter – sist fredag 26. april
var du 70 år og i dag er du 25 års veteran.
Du er en person med en stor kontaktflate,

og det med å stå med lue i handa har du
aldri gjort. 
Min gode bror Reidar, vi har i alle disse
år hatt utrolig mange gode samtaler rundt
ditt spisebord hjemme hos deg på Gvarv.
Hver sjette fredag  etter jeg hadde vært på
kundebesøk på Notodden, Seljord og Bø
svingte jeg innom. Satt der både i 2 og 3
timer, og du disket opp, du er en liten
gourmet-gutt. Vi har hatt mange gode
samtaler. Som dere ser har Reidar tatt seg
en øl og akevitt i dag, noe som er skjel-
dent. Men jeg har lovet å kjøre ham hjem
på hans store dagen.

Bror Karl Erik Skogø takket for maten og
begynte med: Tradisjonen tilsier at takk
for maten talen holdes av den som har
spist mest, og som bærer preg av det. Det
blir stor underholdning når Karl Erik
taler, og det kommer vitser på løpende
bånd, så lattermusklene får sitt. Når han
kommer inn på det med maten for kvel-
den, sier han: I kveld har vi fått kortreist
mat, jeg har fått beskjed om at det er ban-
kekjøtt fra okse fra Siljan, poteter fra
Brunlanes og kålstuing fra bystyret i
Porsgrunn. AG

Fadder Eks OM Thor Olav Bjåland taler 

Bror Karl Erik Skogø takket for maten
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16. mai er en dårlig dag for store begi-
venheter i logesammenheng. Dagen før
dagen og samtidig Odd-kamp. Men
tross dette syntes OM at etter forhol-
dene var dette et bra fremmøte - 35
egne brødre og 4 gjester. Undertegnede
har i sine 26 år i logen aldri opplevd så
få fremmøtte. Det var også rekord når
det gjelder fraværende på de faste sto-
lene. Her vil jeg framheve bror Jan
Erik Grennes som steppet inn som CM
noe han gjorde med stor verdighet.

Sakset litt fra talen til OM Rolf Magne
Nyheim: Du har stort sett et fantastisk
godt humør, men jeg lurer på "ossen" det
er i dag. Jeg og de fleste her i dag kjenner
deg best som mannen med de utallige his-
toriene. Jeg misunner deg virkelig den

gaven det er å kunne prate så mye skit så
lenge og så morsomt. (Var det et kompli-
ment – kom det fra Karl Erik). For å si
det sånn, som OM må du mene alt godt.
Her for en tid siden ble du forespurt om
"Etisk post" oppe i logesalen. Jeg vet hva
jeg forventet, men jeg fikk ingen ting av
det jeg forventet, det var for meg en ny
Karl Erik Skogø. Et flott innlegg, dypt og
på et helt annet nivå enn jeg forventet –
det rørte meg, jeg syns det var sterkt.

Lite utsnitt fra 40 års veteran Karl Erik
Skogøs tale: Jeg minnes en historie fra en
kongress i Stavanger for mange år siden.
Hvor det var taler, det var mange  taler.
Talene gikk og forsamlingen ble mindre
og mindre. Til slutt satt det igjen kun 1,

OM Rolf Magne Nyheim, Veteranen Karl Erik Skogø, DSS Dag Norheim og
Storrepr. Geir Hole

40 års Veteran Bror:

KARL ERIK SKOGØ

Forts. neste side
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mens han andre holdt tale. Ja det er jo
trist å se at salen er tom, men jeg er jo
veldig takknemlig da, for tross alt satt du
igjen å hørte på meg. Jeg må det jeg sa
den andre som er siste taler. 
Min svigerfar var medlem av Nr. 3
Øystein i Trondheim, han er årsaken til at
jeg ble en Odd Fellow.  Det han også er
veldig kjent for hos meg, det er at oppe i
logesalen tennes lysa med en liten lampe.
Det er gave fra en gullsmed i Trondheim,
også medlem av Nr. 3 Øystein, som vi
fikk like etter jeg ble medlem. Den er

tungvinn, klumsete og ille, men det gir
meg mye å se på’n, når den blir tent med.
Det ga nok et lite snev av dårlig samvit-
tighet når jeg ble takket for innsatsen
oppe i logesalen. Det jeg husker best var
det glitrende året som OM’s venstre
assistent. Å skylde på tiden skal jeg ikke
gjøre (samme ressurs, 24 timer) men jeg
husker min far en gang påsto at jeg også
har hatt fritidsproblemer, en onsdag i
1964. Fra kl. 16.00 til 18.30. 
Til slutt, vil jeg
takke for mine
40 år i Fidelitas,
takke alle de
hyggelige men-
neskene jeg har
møtt…. (og
dere andre) som
har gjort at
disse årene har
gitt meg mye,
og forhåpentlig
vis har utviklet
meg i en positiv
retning.

Bror Johanes Sørhaug takket for maten,
tar med litt fra talen: Er litt usikker på
hvordan jeg skal gripe det an. Nå har jo
jeg vært heldig som mange av dere andre
å hørt takk for maten talen til jubilanten,
så man får jo litt prestasjonsangst når en
skal si noe i forbindelse med ditt jubi-
leum. Gratulere med dagen til en velfor-
tjent juvel. Maten, ja det er jo det jeg
skulle si noe om. Strever med å finne noe
galt å si om den, sånn i første omgang.
Wienersnitzel med erter og garnityr, kaffe
og kaker til den nette sum av kr. 180,-,
bare prisen gjør at det smaker godt.

AG

Overekkelse av blomster fra logen

Veteranens tale
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Det var meldt på 32 brødre, men vi ble
ikke mer enn 29, og det har vel aldri vært
så få på reketuren noen gang. Men beva-
res vi som kom hadde en fantastisk hyg-
gelig aften. Rekene denne gangen kom
direkte fra Lofoten og var store og fine og
nesten helt ferske. Rekelekene gikk sin
gang med golf, pilkast, skyting og quiz.
Vinneren ble Otto Høyendahl, har vel
aldri sett en lykkeligere vinner. Fjorårets
vinner Jan Strøm holdt en lattermild og
fin beretning til stor applaus, han syns
forøvrig han var dom som vant.
Underholdning for kvelden var sprud-
lende, det kom en person med trekkspill
på ryggen og holdt et fantastisk holøy –
med sang og leker av ymse slag. Mannen
var den kjente dirigenten for Langesund
Mandsang Gunnar Åsbø. Her hadde
Gisle Nomme en liten finger med i spil-
let. Når stemningen er god går tiden fort,
og plutselig var bussen der for å bringe
oss trygt hjem.

AG

Reketuren
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Brødre og søstre med følge, mange av oss
vet hva vi går til med topp mat - denne
gange var det hel grillet kje pluss svine-
kjøtt med fantastisk tilbehør. Og med
underholdning av Erik Tanberg og Paal
Jensen er det fullbragt.

AG

Nok en velykket sommerfest

UM Frode Ballestad ønsket velkommen

Bror Erling Vik m/hjelpere

Disse gutta sto for den gode musikken



En pensjonist kjørte sin nye Mercedes
Cabriolet ut av bilbutikken.
Litt etter kjørte han ut på motorveien..
Han aksellererte opp til 150 km/t og lot
vinden blåse i det lille håret han hadde
igjen på hodet. "Fantastisk!" tenkte han
og trykket enda litt hardere på gasspeda-
len.
I sidespeilet så han plutselig en politibil
med blålys bak seg.
"Han der kan jeg kjøre fra" tenkte han og
trykket gasspedalen i bånn, først til 170
så til 230 km/t. Da begynte fornuften å
vende tilbake. "Hva i all verden er det jeg
tenker på" sa han til seg selv. "Jeg er blitt
for gammel til dette tullet". Han svingte
inn til siden og ventet til politibilen tok
ham igjen.
Politibilen stanset bak ham og politiman-
nen kom gående opp til mannens
Mercedes.
Han så på klokka, og sa: "Arbeidsdagen
min slutter om 10 minutter. Det er fredag
i dag, og jeg har fri i helgen.
Hvis du kan gi meg en god forklaring på
hvorfor du kjørte så fort, og jeg ikke har
hørt den historien før, skal du slippe bot
og inndragning av sertifikatet"

Pensjonisten så alvorlig på politimannen
og sa:

"For mange år siden forlot min kone meg
til fordel for en politimann. Jeg trodde du
kom for å levere henne tilbake"
Ha en god helg, sa politimannen og
gikk......

Marius Sletmoe Dale

Jeg lar utfordringen gå videre til
br. Simon Hansen
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Vitsestafetten

70 års jubilant
Bror Reidar Norschau

14. mai var vi flere fra Fidelitas i Larvik
for å ta i mot Odd Fellow III på sin sig-

ningsferd mot Bodø!
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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


