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Thor Gunnar Sundbø og Kai Arnfinn Lauritzen 

40 år i Loge 57 Fidelitas



Hei hå, nå er det jul
igjen. - Vi har lagt
bak oss en interre-
sant periode med
mange fine kvelder i

logen vår. I dette nummer av Fidelitas-
nytt presenterer vi det nye embedskolle-
giet med bilder og tekst. Så brødre vi får
legge breisiden til og støtte embedskolle-
giet så godt det lar seg gjøre, ved og møte
så ofte vi kan. Det er antall brødre som
møter, som viser at det er en sunn loge.

Dagen da dette bladet kommer ut er det
juleavslutning i logen. Denne kvelde blir
spesiell da avdøde bror Eks OM Tor
Falchenberg har testamentert penger til
denne kvelden, som helt og holdent skul-
le gå til brødrene i logen, ved at vi får et
gratis julemåltid.

Vi tenker med takknemlighet på Bror Eks
OM Tor Falchenberg.

Fidelitasnytt ønsker alle brødre med
familie GOD JUL og GODT NYTT ÅR.

AG
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Leder
Vi nærmer oss jul
og årets slutt etter
en fantastisk høst-
termin. 3dje grad,
installasjon av nye
valgte og utnevnte
emb.menn, innvi-
else av 2 nye brø-
dre, 2 nye 40 års og
en ny 25 års vete-
ran, 1ste grad og
minneloge for så å
avslutte med julefest m.damer, og tradi-
sjon tro julemøtet m.erter, kjøtt og flesk.
Vi har også hatt et fantastisk fremmøte.
Det er til stor glede og inspirasjon for oss
nye emb.menn, når dere alle til de grader
stiller opp som dere har gjort i høst. Vi
takker hver og en av dere. Kollegiet har
fra inneværende periode blitt utvidet til å
omfatte også bror kapellan, som for før-
ste gang er et valgembede. (Kapellan har
for øvrig siden 2018 hatt møterett i kolle-
giet). I tillegg har vi utnevnt logens første
Herold som også har anledning til og
delta på kollegiemøter. Herolden vil
følge opp spesielt på den digitale platt-
form som storlogen og logens hjemmesi-
der, har ansvaret for vår lukkede facebo-
okside og informere brødrene i nært sam-
arbeid med OM og Sekretær. Om noen
skulle lure, så vil dette ikke berøre vårt

Kjære logebrødre!

Forts. neste side
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kjære Fidelitasnytt, det fortsetter som før!
Det nærmer seg et nytt år og en ny ter-
min. Det er alltid spennende om vi klarer
og rekruttere nye medlemmer til vår loge
og orden. Ifølge handlingsplanen håper vi
å klare 5 nye i året som kommer. Det er jo
opptil oss alle og følge med om vi kan ha
personer i vår bekjentskapskrets som kan
være aktuelle for vår loge. I 2019 har vi
nesten nådd målet og fått 4 nye brødre til
vår loge.Vi kan også glede oss til mange
flotte møter i det nye året. I tillegg til
gradsmøter, vil vi ha både 25 år og 2x40
års vet.juv. tildelinger og håper selvfølge-
lig at vi skal innvie nye medlemmer. 
Med dette vil jeg ønske alle brødrene
m.familier en riktig god og fredfull jul og
et riktig godt nytt år!

Med hilsen i 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet!

OM Frode Lie Ballestad

Mine brødre, takk
for tilliten dere har
gitt meg ved å velge
meg til Loge 57
F i d e l i t a s
Storrepresentant for
perioden 2019 til

2023. Jeg skal etter beste evne ta fatt på
de oppgaver og plikter  som er pålagt en
Storrepresentant. Det er med ærefrykt jeg
går inn i dette embetet, men vet at jeg har
gode brødre rundt meg. Sammen skal vi
løse de oppgavene som kommer til beste
for vår loge.
Takk bror Geir Hole for det arbeidet du
har utført gjennom din periode som
Storrepresentant for Loge 57 Fidelitas.

Jeg håper og tror at jeg har deg å støtte
meg til, når jeg nå har ovetatt etter deg.
Det skal bli en stor glede å arbeide sam-
men med de nye embedsmenn, valgte
som utnevnte.
Sammen skal vi styre Fidelitas i stø kurs
fremover, til glede for oss selv og våre
brødre. Det nye kollegiet er allerede godt
igang. En fantastisk fint gjennomført inn-
vielse med to nye brødre Erik Dalene og
Kjell Einar Lie. 14 oktober fulgte 40 års
VeJu tildeling til Kai Arnfinn Lauritzen
og Thor Gunnar Sundbø som begge på
sin måte har tjent Loge Fidelitas trofast
gjennom 40 år. 7. november ble brødrene
Roger Jørgensen og Roy Omsland for-
fremmet til Det Gode Vennskaps Grad,
igjen en fint gjennomført seremoni.
Gjester fra vår moderloge nr. 24
Gregorius Dagssøn var med på å fylle
logesalen, og gjøre kveldens logemøte litt
ekstra fin. Det er «stas» å få besøk fra
andre loger.
Vi må ikke glemme vår Nyttårs Loge 1.
Januar 2020 kl. 17.00. Det er en tradisjon
vi har hatt i Loge Fidelitas siden 1974
eller 1975. En tradisjon som gir en fin
start på det nye året, på årets første dag.

Til slutt er det mitt ønske, at vi finner
veien til Landstadsgate og våre logemø-
ter. Her treffer vi gode brødre, en god
atmosfære i vår grunnlegger Thomas
Wildeys ånd, i Vennskap, Kjærlighet og
Sannhet.

Med broderlig hilsen i 
Vennskap Kjærlighet og Sannhet

Gisle Nomme
Storrepresentant

Storrepresentanten
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Det var jo ikke akkurat så hyggelig å få
meddelt at 3 av våre brødre hadde meldt
overgang til en annen loge. Men så var
det helt bror Finn Ole Petersen sin kveld.
Bror Jan Erik Grennes tok seg av
Ceremonimester jobben for kvelden på
en utmerket måte. Sere-
monien ble avviklet på
en høytidelig og fin
måte.

Et klipp fra talen til OM
Rolf Magne Nyheim:
OM som også er fadder
viste ikke hvem Finn
Ole Petersen var, for på
Skotfoss het han bare
"Fiffi". OM syns det var
veldig spesielt og samti-
dig få lov og tildele en

han er fadder til alle gra-
dene. Han var også stolt
av at bror Petersen kun
hadde bare en fraværs-
dag.

Bror Finn Ole Petersen:
Han ble så imponert
over aktørene på stolene
oppe i logesalen at han
reiste seg opp å skålte
for dem. Det er jo en
nytelse og enten gå
rundt med bind for øyne
eller som nå uten. Han
fikk med seg mye men
ikke alt, det får komme
etter hvert. Veldig stolt

av at du er min fadder og måten du har
ledet vår loge på er helt magisk i mine
øyne. Men en ting må du huske på min
venn – jeg har ingen å sammenligne med.
(En god latter)

Den Høye Sannhets Grad til:

FINN OLE PETTERSEN

Forts. neste side

OM Rolf Magne Nyheim, Bror Finn Ole Petersen og 
DSS Geir Hole

God stemning ved bordene



HP i Leier nr. 5 Klippen Kjetil Lønne
informerte om hva Leieren står for og at
han snart blir kallet dit. 

Takk for maten ved Jan Erik Flatha:
Gratulerte med 3dje graden. Det så ut
som du trivdes og du virket veldig for-
nøyd. Når jeg hilste på deg første gangen
så kjente du vist til meg. Forklaringen var

at som ungdom hadde du vært på hjemme
alene fest hos mine sønner. Det var på
den tiden at barskapet ble godt utvannet.
Så var det alt om nasjonalretten Får i kål.
Bror Flatha hadde til og med vært og
avlagt et på besøk på kjøkkenet til Per
Johansen som lager maten for oss, og fått
en mengde informasjon om Fåren i kålen.

AG
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Kveldens talere: OM og Fadder Rolf Magne Nyheim - Hovedpersonen Finn Ole Petersen
- Takk for maten Jan Erik Flatha

40 års jubilant
Bror Thomas Nomme

Fidelitas-nytt ønsker alle
brødre med familie
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9. september var loge 57 Fidelitas rede
til å installere nye valgte og utnevnte
embedsmenn for perioden 2019 - 2021.
Seremonien ble gjennomfør på en ver-
dig og fin måte av DSS Dag Norheim
og hans storembedsmenn.

Et lite utdrag av DSS Dag Norheims tale:
Det hviler et spesielt ansvar på ledelsen i
en loge, den blir vurdert og bedømt ut fra
hvordan den makter og omsette våre ver-
dier til praktisk utøvelse mot den gyldene
leveregel. 
Jeg sitter med det inntrykk at dere har løst
dette meget godt og etterlevd våre
budord.

Utdrag av OM Frode Lie Ballestads tale:
Først vil jeg igjen få takke dem DSS og
deres fung. storemb.menn for en høytid-
lig, verdig og flott gjennomført seremoni
oppe i salen. Jeg vil og få takke alle dere
nyvalgte og nyutnevnte brødre som har
påtatt dere verv og oppgaver i 57
Fidelitas disse neste to årene. Jeg gleder
meg til å samarbeide med dere alle!
Så vil jeg be vår nye fung. eks. OM om
og reise seg! Br.fung. Eks. OM Rolf
Magne Nyheim. På vegne av loge 57
Fidelitas vil jeg få takke dem spesielt for
deres ledelse av vår loge i perioden 2017-
2019.
Det gleder meg at vi har deg med videre i 
kollegiet både som en mentor, men også
fordi jeg vet at du blir en resurs bl.a. med 
oppfølgingen av nye søkere til vår loge,
og andre oppgaver som ligger til ditt
embede. 

Utdrag av Storrepresentant Gisle
Nommes tale:
Jeg ønsker alle nyvalgte og utnevnte brø-OM Frode Lie Ballestad overrekker 

Eks OM Rolf Magne Nyheim blomster

Den nye Storrepr. Gisle Nomme overrekker
blomster til den  forrige Geir Hole

Embetsinstallasjon i Loge 57 Fidelitas

Forts. neste side



dre velkommen og lykke til med de opp-
gavene dere har sagt ja til de to neste
årene. Gleder meg til samarbeidet med
dere alle. Jeg skal hjelpe til så godt jeg
kan, og håper dere hjelper meg, for jeg
snubler rett som det er. Så da må dere
ikke snakke til andre hvor dårlig jeg gjør
det, men komme direkte til meg og si at
dette var dårlig Gisle. Så kan jeg kanskje
forbedre meg. Men hvis det er andre som
snakker rundt meg, så vet ikke jeg noe om
det og tror jeg er så veldig prektig. Så
håper jeg vi kan gjøre det beste for vår
loge.
I kveld har vi fått en ny Eks Storrep. i vår
loge, han har hatt Storrepresentant ansva-
ret i de fire årene som har gått. Br. Eks
OM Geir Hole. På vegne av Loge 57
Fidelitas vil jeg takke deg for det arbeid
du har lagt ned for vår loge, ikke bare for
dine 4 år som storrepresentant, men helt
siden du tråtte dine ben inn i Loge
Fidelitas. Du har alltid vært et JA men-
neske.

Utdrag av Takk for maten av bror Jan
Erik Grennes:
Som bror av loge 57 Fidelitas tror jeg -
vet jeg – håper jeg at dette kollegiet vil
som kollegier før dem har gjort – løfte

VÅR loge til nye høyder.  At de vil arbei-
de for verdighet i logesalen og en god eti-
kette rundt taffelet samt inspirasjon - lat-
ter og glede på alle våre ettermøter. 
Så aftens måltid - Ja, HIPPOGLOSSUS
HIPPOGLOSSUS. Kan bli 3,5m lang
veie opp til 350 kilo og bli opp mot 60 år.
Rik på proteiner full av vitamin D og B12
samt Selen. Og da med en eplesaus full
av C-vitamin er vi trygge på at vi har spist
et MEGET sundt måltid.
PÅ GODT NORSK
Bakt kveite m/potetmos og eplesaus. Det
kan  vel ikke bli bedre enn det. Og ivert-
fall ikke når vi har så kompetente brødre
til å servere og et kjøkken som også fun-
gerer. 
Så avsluttet han med en fornøyelig vits.

AG
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50 års jubilant
Bror Erik Hørsrud
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Gratulerer

Bjørn Vidar Ballestad
Fyller 70 år 15.1.
Vi sender gratulasjon, og
ønsker deg lykke til
videre

Eks OM Rolf
Amundsen
Fyller 80 år 15.1.
Vi sender gratulasjon, og
ønsker deg lykke til
videre

40 års Veteranjuvel

Eks OM Gisle Nomme
Innviet 7. februar 1980.
Tildeles 5. mars 2020

Bror Tor Inge Nomme
Innviet 7. februar 1980.
Tildeles 5. mars 2020

70 års jubilant
Bror Stein Oddmar

Glenna

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

Olav Hantveit kr. 200,-

Gaver til bladet kan også gis på 
gironr. 1594 53 39109
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Undertegnede har vært medlem i Loge nr.
57 Fidelitas i 27 år, og det som skjedde
oppe i logesalen denne kvelden, er det
beste en ny gruppe som akkurat er blitt
installert har gjort. Det var prikkfritt fra
Ytre Vakt til OM. Fantastisk. Skal kan-
skje ikke fremheve noen i en sådan stund,
men ble veldig imponert over CM Jan
Ditlev Sandmo. 53 brødre fikk oppleve
den flotte kvelden - herav 5 gjester.

Tar med litt fra hver enkelt tale; 
Frode Lie Ballestad:
Du bror Erik har jo måttet vente hele
sommeren på denne dagen, mens du bror
Kjell Einar knapt har fått summet deg
siden søknaden ble levert, og plutselig er
dagen her.
Det er en stor dag både for vår loge, brø-

drene og vår orden når nye medlemmer
blir innviet. Vi håper og tror dere kommer
til og trives her sammen med oss, og jeg
er sikker på at brødrene vil gjøre sitt beste
for at dere skal føle dere velkommen.
Vi håper videre at kveldens seremoni har
gitt dere en god opplevelse. 
På vegne av loge 57 Fidelitas vil jeg også
få rette en stor takk til deres respektive
faddere br. Eigil Frode Jørgensen og br.
Jarle Rørvik for initiativet som gjør at vi 
i dag har fått to nye brødre i vår loge.

Eks OM Freddy Klemmetsen:
Kjell Einar Lia min gode kollega, nå kan
jeg sløyfe kollega og si min gode bror.
Slik jeg kjenner deg, så er du en svært
dyktig ambulansearbeider som både kol-

Forts. neste side

Fadder UM Jarle Rørvik, resipient Kjell Einar Lie, OM Frode Lie Ballestad, 
resepient Erik Dalene og fadder bror Eigil Frode Jørgensen

Innvielse av:
Erik Dalane og Kjell Einar Lie
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legar og ikke minst pasientene våre nyter
godt av. Til brødre i loge 57 Fidelitas må
jeg komme med en liten advarsel. Det har
seg nemlig slik at en ambulansarbeider
har et eget hjelpegen, så de av brødrene
framover nå som glipper litt med øynene
oppe i logesalen må påberegne å vokne i
stabilt sideleie. I vår verden regnes dette
som lite eller ikke kontaktbar.

Bror Eigil Frod Jørgensen:
Velkommen Erik til oss i Odd Fellow
loge 57 Fidelitas. Endelig er dagen her.
Den har vi pratet om og ventet på begge
to. 
Selvom en del av sermonien har vært med
bind for øynene, kan jeg allerede nå  love
at du vil bli en seende bror når tiden er
inne. Du har signert avtalen og oppfyllt
de fire kravene/betingelsene for medlem-
skap: 1. Tro på et høyeste vesen som ver-
dens skaper og opprettholder - 2. Være
over 21 år - 3. Ha et godt omdømme og -
4. Ha en fadder! (Vært heldig i valg av
meg!!)
Erik og jeg ble kjent med hverandre i
Tollnes Ballklubb for ca 30 år siden. Etter
det har vi pleiet vennskapet .Vi har arran-
gert mange cuper i sammen, sittet i styrer
med forskjellige verv og hatt mang en
god fest både privat og på Tollnes.
Du har allerede fått gullnåla DE TRE
KJEDELEDD av vår bror overmester.
Leddene  betegner det bånd som binder
oss sammen: VENNSKAP - KJÆRLIG-
HET - SANNHET! Det Symboliserer
Ordenes Motto!!!!

Erik Dalene:
Jeg kjører sykebil, og jeg tror jeg kan si at
det er verdens beste yrke. Vi møter men-
nesker i alle livssituasjoner og får lov og

kjenne på det å være medmenneske og
vise nestekjærlighet og støtte. Etter
dagens flotte seremoni, så ser jeg fram til
fortsettelsen. Og jeg kan love dere mine
brødre at jeg skal stille opp her så mye jeg
kan og har tid til. Og som det blir sagt her
- det er jobb og familie først.

Kjell Einar Lie:
Veldig nyskjerrig på hva Odd Fellow er
for noe eller hva det vil gi meg. Jeg har
hatt en bror og en far som har vært i Odd

Forts. neste side
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Fellow i Porsgrunn, og har forsøkt i alle
år hva er dette for noe, og hva går det ut
på, aldri noe entydig svar. Og endelig
etter jeg har blitt 56 år, er det en som var
vetug nok til og spørre om jeg ville være
med. Jeg har blitt tatt kjempegodt imot og
vil takke for det. Ellers har jeg mitt arbeid
i noe som heter Wood i Sandefjord, det er
et selskap innenfor olje, gass og landba-
sert industri.

Eks OM Geir Hole takket for maten:
Vi har spist Wienersnitsel med erter og

garnityr. Sprø på
yttersiden – saf-
tig og smakfull
på innsiden.
Som vanlig var
maten god. Med
gode råvarer og
en glimrende ko-
kk må resultatet
bli bra.
Som vanlig er
det gode store
snitsler, det ser
jo faktisk ut som
vi har for små

tallerkener her på huset. Skal noe endres
er det tallerknene.

Flott servering fra privatnemnda som
vanlig. Hva er det så vi har spist.
Wienerschnitzel er en tradisjonell rett fra
Wien av tynt stykke kalvekjøtt mørnet
med en kjøtthammer, dyppet i egg, vent i
brødsmuler og stek.

Han avsluttet med en vits nesten på kan-
ten.

AG

Eks OM Micael Bisling holdt en dyp og innholdsrik tale til de 2
nye brødrene.

Det var 13 stykker samlet i Smia for
Champions League kveld! Veldig god
stemning og meget positive tilbakemel-
dinger på dette sosiale tiltaket! Det kom-
mer en Champions League kveld til før
jul og alle som var tilstede i kveld anbe-
faler brødre å komme neste gang!
Smia leverer i kveld! Flotte rammer til
dette arrangementet!
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Det var en godt besøkt logekveld med 7
gjester fra Gregorius Dagssøn, som da
hjalp oss til å bikke 60 brødre.
Skuespillerne klarte seg meget godt, selv
om det var en del nye ansikter.
Nede ved taffelet var det fin stemning
ledet av UM Jarle Rørvik. Ørreten smak-
te fortreffelig, og når også drikken passer
til er det fullbragt.

Vi avsluttet nede i Smia, og der var stem-
ningen på topp. Nok en koselig kveld i
logen.

AG

Det Gode Vennskaps Grad til:

Roger Jørgensen og Roy Omsland

Bror Roger Jørgensen, Om Frode
Ballested og bror Roy Omsland

Fint å se Eks OM Rolf Amundsen i logen
igjen, her sammen med  bror Tor Inge

Nomme 

God stemning i Smia

▲
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2 stk 40 års Veteraner

Storrepr. Jan Gisle Nomme, Veteran Thor Gunnar Sundbø, OM  Frode Ballestad,
Veteran Kai Arnfinn Lauritzen og DSS Dag Norheim

Til sammen 2x40 virksomme år for Loge
57 Fidelitas. Det var en uforglemmelig
seremoni ledet av DSS Dag Norheim.
Gjennomført på en rolig og verdig måte
til glede for veteranene, gjester og brø-
drene som var tilstede. Det var igjen en
fullsatt logesal i Landstadsgt. 41. DSS
Dag Norheim haddde en fine tale til de
nye 40 års veteraner, og sa blant annet
“Kjære Kai Arnfinn Lauritzen og Thor
Gunnar Sundbø) - nok en gang mottar
dere nå et synlig bevis på hva dere betyr
for Odd Fellow ordenen og egen loge.
Troskapen mot de løfter som dere avla
sammen for førti år siden - med deres
æresord som pant og som dere nå i 40 år
har bestrebet dere på å etterleve. Slikt står
det respekt av! Og dere nyter begge stor
respekt blant brødrene. Dere har vært –
og er – viktige for det indre liv her i loge
57 Fidelitas ved at dere er aktive og ikke

minst for den væremåten og tilnærming-
en dere har til logeaktiviteter - brødrene -
og deres ve-og-vel.»
Br. UM Jarle Rørvik ønsket veteranene,
gjester embedsmenn og brødre velkom-
men til brodermåltidet, til et vakkert dek-
ket bord. Privatnemda serverte nydelig
kokt torsk til ære for veteranene. 
I sin tale sa OM Frode Ballestad bla.
annet «Dere ble sammen innviet i Odd
Fellow ordenen 29. september 1979, 33
og 35 år gamle. Dere to ble samtidig til-
delt logegradene, og har i løpet av deres
logetid til sammen fungert i valgte og
utnevnte embeter i Logen i 57 år.» Dette
står det respekt av, det er noe Ordenen og
Loge Fidelitas takker dere for.
I sin tale fortalte Br. Eks OM Kai
Lauritzen om sitt rike 40 årige logeliv, og
sitt gode vennskap med br. Thor Gunnar

Forts. neste side



Sundbø, de hadde fulgt hverandre
gjennom mer enn 40 år, også i privatlivet.
Han sa blant annet: « Det var fint at Thor
Gunnar, kunne støtte meg gjennom denne
fantastiske seremonien. Det viser hvor
gode brødre vi er» (Kai hadde skadet
benet) Br. Kai har alltid sagt ja til å ta
embeter i logen, og bekledd de fleste av
disse. Huset vårt Landstadsgt 41, har all-
tid ligget hans hjerte nært, og i mange år
var han formann i Landstadsgate. I hans
periode som formann ble det gjort store
vedlikehold i huset. Bror Kai sto også i
spissen for at Fidelitas skulle «adoptere»
fadderbarn. I dag har Fidelitas 3 fadder-
barn i sin favn.
Br. Thor Gunnar Sundbø takket som Br.
Kai for den fine seremonien  de hadde
vært gjennom, Tor Gunnar har også hatt

mange embeter og
deltatt i mange
nemnder gjennom
sine 40 år i Fidelitas.
I en periode var han
ikke så ivrig i å møte
i logen. I den perio-
den hadde han barn i
fotballen i Odd, der
han har gjort en stor
jobb for klubben. Nå
er han tilbake i
Fidelitas for fullt, og
det er fint å se og
kjenne hans varme
håndtrykk. Br. Thor
Gunnar sa i sin tale
«Br. Odd Follhaug er
min fadder, han fikk
meg med i Odd
Fellow, så ble det en
periode da ODDs
Ballklubb ble en stor
del av livet mitt, og

nå er jeg tilbake for fullt i Odd Fellow og
loge Fidelitas, så ODD har forfulgt meg
gjennom hele livet. Han sa videre «Det er
tre viktige ting som er nedfelt i vårt
arbeid nemlig Vennskap, Kjærlighet og
Sannhet, det er enkle ord, men ikke så
enkle å leve opp til, men viktig å ta dem
med i våre tanker, de er med på å skape
broderfellesskap og miljø, og det er oss
brødre som må leve opp til Vennskap,
Kjærlighet og Sannhet.»   
Br. Karl Erik Skogø takket for maten på
sin alltid fine måte med, spesiell hilsen til
veteranene og selvsagt en fin historie.
Etter brodermåltidet serverte privatnem-
da kaker og kaffe, og de gode samtale
fortsatte i salongen. Det ble igjen  en fin
minnerik kveld i Loge 57 Fidelitas

GN
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Begge veteranenes tale
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Lørdag 30. november var årets "Julefest
med damene". Etter vel-
komstdrink og litt ming-
ling gikk 44 gjester til
bords der vi fikk servert
gravlaks med sennepsaus
som forrett. Hovedretten
var hjort med tilbehør.
Desserten var iskake med
flamberte bær. All ære til
Erling og hans team som
sørget for fortreffelig til-

beredning og servering. Underholdnin-
gen hadde stor variasjon. Otto og Jarle
sang en litt omskrevet versjon av
"Julekveldsvisa"  med stor innlevelse. En
morsom variant der vi fikk oss mang en
god latter. Johannes sang viser av Terje
Nilsen og Trygve Hoff akkompagnert av
Ingrid på piano. Dette var absolutt kvel-
dens høydepunkt – viser med sterkt inn-
hold og fremragende fremført. Jarle valg-
te å spille "Deilig er jorden" på høyttaler-
anlegget  noe som var meget vellykket, så
å bruke musikkanlegget når vi skal synge
på møtene er nok kommet for å bli en

framtidig løsning. Jarle var kveldens
toastmaster og ledet møtet på en fremra-
gende måte.
Både før og etter maten underholdt Vidar
Thue Jørgensen oss med gitar og sang,
men dansegulvet var lite benytta. Og de
som brukte dansegulvet var i alle fall
60+. Så ungdommen må skjerpe seg
(Ungdom=de under 60 år).
Dette var en meget vellykket aften – en
stor takk til de som hadde stelt i stand fes-
ten – en særlig takk til UM Jarle.        OS

Julefest med damer

Fler bilder neste side
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Forretten gravlaks med sennepsaus
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45 brødre hadde møtt opp for å hedre
bror Tormod. Han selv hadde problemer
med bena og med hjelp av krykker og en
stø og hjelpende hånd fra Fører Jan Erik
Grennes gikk det fint. Det ble brukt en
kontorstol han kunne sitte på, så han lett
kunne svinges til de stolene som skulle
henvende seg til han.

OM Frode Ballestad sa blant annet:
Dette er en stor dag både for deg og for
vår loge. Vi er svært glad for å kunne
hedre deg med tildeling av vet. juvelen
for 25 års medlemskap i vår orden.
Du ble innviet i ordenen 1/12-1994 her i
loge 57 Fidelitas. Altså for 25 år siden
eller 9134 dager. Din fadder er Bror Rolf
Lund som vi også i dag, som den gang
kan glede oss over og ha ved din side.
Vi er alle svært takknemlige for det du
bror i alle disse årene har vært for loge
Fidelitas. Vi håper også du føler at orde-

nen og Fidelitas har gitt deg noe tilbake,
både når det gjelder det rituelle, men også
det budskapet ordenen prøver og formid-
le oss, og ikke minst når det gjelder det
vennskapet som etableres brødrene imel-
lom.

Fra Veteran Tormod Arvid Hansen sin
skrevne tale:
Jeg vil takke for en fin seremoni oppe i
Logesalen. Det er utrolig at det 25 år
siden jeg ble tatt opp i logen, og jeg har
truffet mange hyggelige og trivelige brø-
dre i løpet av disse åra. På grunn av helsa
har jeg vært lite i logen siste tiden, men
jeg har ambisjoner om å være noe mer til-
stede. Takk også til Rolf min fadder, du er
alltid der når det trengs.

Litt fra Fadder Rolf Lund sin tale:
Han hadde vært venn med Veteran

25 års Veteran Bror

Tormod Arvid Hansen

Forts. side 22

Storrepr. Gisle Nomme, Veteran Tormod Arvid Hansen, Fadder Rolf Lund og 
OM Frode Ballestad
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Vårt nye embedskollegie

OM Frode
Ballestad
Født 31. juli 1955 i
Porsgrunn og vokste opp
på Breidablikk. Bodde
på Klyve i fra 1977-80.
Bygde egen bolig på
Borgeskogen i Porsgrunn
hvor jeg fortsatt bor sam-
men med min kone
Lisbeth. Jeg har 3 voksne sønner og en stedat-
ter samt åtte barnebarn fra 5 – 16 år. 
Yrkeslivet startet etter avtjent verneplikt i
1975. Tok fagbrev som bilmekaniker
v/Funnemark Porsgrunn (75-78). Jobbet
senere ved Porsgrunn Bilelektro (78-87).
Startet i 1987 som taxisjåfør på heltid ved
Porsgrunn Taxisentral (i dag Grenland Taxi
AS). Fikk eget drosjeløyve i 1995 som jeg
drev frem til sept. 2017.                              
I alle år som drosjesjåfør/eier var jeg også
med i styre og stell ved taxisentralen.     

Min tid som drosjeeier ble avsluttet i 2017. På
grunn av en tidligere hjertesykdom fikk jeg
implantert en «pacemaker» med den konse-
kvens at jeg ikke lenger har lov til å kjøre
offentlig transport. 
Konsekvensen ble da at jeg måtte innlevere
drosjeløyvet, avvikle enkeltmannsforetaket og
trådte dermed inn i pensjonistenes rekker som
trygdet. 
Etter dette ble det tid til overs. Hus og hjem,
barn og barnebarn og logen er ting jeg nå kan
vie mer oppmerksomhet. 
Som kjent sa jeg i 2017 også ja til embedsver-
vet som UM i vår loge. 
Plutselig er disse to årene som UM gått, og jeg
ble valgt som vår loges OM for inneværende
periode 2019-2021.
Jeg ble innviet i vår Loge 57 Fidelitas 1. april
2004. Min fadder er tidligere eks. DSS Helge
Djupvik. 
I logen har jeg tidligere hatt verv som CM

Forts. neste side
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høyreassistent 2007-2009, samt som skatt-
mester i to perioder fra 2009-2013. 
Det er med ydmykhet jeg nå har tiltrådt som
OM i loge 57 Fidelitas, og jeg vil takke brø-
drene for den tillitten som er gitt meg. 
Det er et stort og en betydningsfull oppgave
som jeg sammen med det øvrige kollegiet nå
skal gjøre til beste for brødrene, logen og
ordenen.

UM Jarle Magnus Amundsen
Rørvik
Født 29. mai 1984 i
Porsgrunn. Jeg har bodd
hele mitt liv i Skien og
har vært gift med min
flotte kone Camilla nå i
over 13 år. Sammen har
vi to barn, Caroline på
12 år og Herman på 7 år.
Jeg er utdannet lyd-tek-
nikker fra Skien Videre-
gående skole, men fulgte
ikke musikkbransjen da denne i så fall hadde
ført meg inn til vår hovedstad i tidlig alder.
Det ville ikke denne unge mannen, som aller-
ede på den tiden hadde funnet sin bedre halv-
del og ønsket å etablere seg i Skien. Dermed
ble karrièren først sivilarbeider og senere
vaktmester ass. på Betanien Hospital. Der
hadde jeg tilsammen 5 lærerike år før jeg ble
hentet inn i bilbransjen. I bilbransjen har jeg
jobbet nå i 13 år og jeg er for tiden Konsern
Kvalitetssjef for Autostrada Gruppen sine
salgs- og eiendomsselskaper.
Jeg har ellers vært en aktiv mann som hånd-
balltrener for min datters håndball-lag, spilt
mye golf og vært aktiv i Røde Kors sin
Dykker-beredskap i mange år. Prioriteringer
må til for en ektemann, småbarnsfar i arbeid
og aktiv «Odd Fellower», så for min del har
jeg foreløpig lagt vekk trenerjobben, golfkøl-
lene og dykker-frivilligheten - for å kunne
fokusere på familie og Odd Fellow. Jeg er glad
i å kjøre motorsykler, musikk, turer/samvær
med familien og engelsk fotball.

Det er EksOM Geir Hole som er min fadder
og jeg er evig takknemlig for at han anbefalte
meg til opptak høsten 2008. Jeg ble innviet
våren 2009.
Jeg føler selv jeg har hatt meget god nytte av
Ordnens lære i min egen personlige utvikling
de siste 10 årene, og har det i aller høyeste
grad fortsatt.
Årene har lært meg mye, gitt meg mye per-
sonlig glede og ikke minst gitt mange gode
minner og opplevelser. Jeg har vært og er helt
avhengig av min kones støtte og prioritering
for å kunne være aktiv i logen, det er derfor
viktig for meg å rette en stor takk til henne!
Dette har vært avgjørende for å holde oppmø-
te i både loge og leir høyt, samt å kunne påta
seg embeder.
Starten på jobben som UM har vært fin og
lærerik. Vi er et kollegie som virkelig ønsker å
gi brødrene så gode opplevelser som mulig
hvert eneste møte – både oppe i salen og nede
ved bordet. Dette håper jeg vi klarer og det har
vært meget hyggelig å se at vi har vært over
50 brødre til middag i hele høst!
En av UM plikter er bl.a. «Å vektlegge for-
holdet mellom logens medlemmer, oppklare
misforståelser, fjerne misstemninger og akti-
visere medlemmene for å skape trivsel på
ettermøtene. UM skal ta seg av nye medlem-
mer og få dem til å føle seg vel» (utdrag fra
Lov For Loger). Jeg håper å kunne klare dette
på best mulig måte og håper brødrene tar kon-
takt med meg hvis det er noe jeg kan hjelpe til
med.
Jeg gleder meg til fortsettelsen og ser frem til
et godt samarbeid i det nye embetskollegiet.
Jeg skal gjøre mitt beste og jeg retter en stor
takk til mine brødre for støtten og tilliten.

Fung. Eks OM Rolf Magne
Nyheim
Jeg er født 6. mars 1967 i Skien. Har bodd på
Skotfoss i hele mitt liv med unntak av 4 år på
Stridsklev. Har vært gift med Sølvi siden
1995, og har 2 barn, Charlotte og Gøran som

Forts. neste side
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er voksne. Er utdannet
Energimontør og har
arbeidet i Statnett siden
1985, med unntak av 3
år, hvor jeg drev mitt
eget selskap. Spilte fot-
ball i mange år. Først på 
Skotfoss, så på Odd fra
småguttelaget og til og
med juniorlag. Har dre-
vet egne bedrifter "på si"
i mange år, men i dag har vi ingen aktive fir-
maer igjen. Gleder meg til å ta fatt som nyut-
nevnt Eks Overmester, i en veldrevet loge.

Storrepr. Gisle
Nomme
Født i Porsgrunn i
august 1950, levde
mineførste 9 år på
Herøya, før vi flyttet til
Skien. Foto, film og
etter hvert data
(Macintosh) har hele

tiden vært min hobby, det
ble også mitt yrke. Etter endt skolegang og
militærtjeneste i fotoavdelingen i luftforsva-
ret, begynte jeg i Fotograf R.A. Haugens tje-
neste, arbeidet der i 10 år før det ble ledig jobb
i fotoavdelingen på Hydro Herøya. Arbeidet
med foto og video i Hydro helt til sammenslå-
ing med Statoil i 2007. Arbeidet som fotograf
i Statoil/Hydro til utgangen av 2008, da jeg
var blant de heldige som fikk "Gullpakka", så
pensjonisttilværelsen har vært en fantastisk
gave. Ledig tid går med til å digitalisere smal-
film og video til DVD og digitalfiler for de
som ønsker å ta vare på sine filmminner. Jeg
giftet meg med Åse fra Nevlunghavn 1976,
har 2 sønner Thomas og Hans Petter, som
begge er med i vår loge. De har to barn hver.
Jeg ble innviet i vår Orden og Loge 57
Fidelitas i feb. 1980 samtidig med min bror
Tor Inge med vår far Br. Bernhard som fadder.
Loge Fidelitas har gitt meg mange fine
stunder, det å jobbe i bakgrunn og holde på

med Fidelitas-nytt har gitt meg god kjennskap
til loge og brødre. Årene som UM og OM har
lært meg mye om Odd Fellow Ordenen, dens
grunntanker og virke. Fire år som Fung. Eks
OM, har gitt meg dypere forståelse av hva
Thomas Wildey for 200 år siden la ned grunn-
steinen til. Det å bli valgt til embetet som
Storrepresentant i Loge 57 Fidelitas, er noe
jeg aldri har sett for meg. Dette blir ny mark å
pløye for meg. Når jeg først har sagt ja til fire
nye år i loge Fidelitas embedskollegie, skal
jeg utøve mitt verv etter beste evne, til gavn
for Ordenen, Logen og mine brødre. Vi skal
alle, embedsmenn og brødre, sammen styre
skuta 57 Fidelitas for fulle seil videre mot nye
mål.
Til slutt takk for tilliten dere brødre har gitt
meg.

CM Jan Ditlev Sandmo 
Født 22.05.1970 i Pors-
grunn. Vokste opp de
første årene på Klyve
før mor og far bygde
enebolig på Gulset. I til-
legg til skole ble det
meste av fritiden brukt
til idrett. Fotball, hånd-
ball, volleyball og bok-
sing. Så det var travle
dager for foreldre som
hadde 2 andre søsken å
følge opp også. Gikk 3 år på Skien VGS før
jeg reiste til USA og tok trafikkflygerutdan-
ning. Vanskelige tider i bransjen førte meg til-
bake til Norge og militærtjeneste som jeger-
soldat på grensen til Sovjet som det het den
gang. Deretter ble det 2 kontigenter med blå
berret i Libanon og en kontigent i tidligere
Jugoslavia. Spennende tider var det.
Tok deretter videreutdanning innen transport-
økonomi før jeg begynte mitt arbeide i
Borgestad Industrier som eksport/salgssjef.
Ble der i 8 år, så nye 10 år i familiebedriften.
De siste 5 årene har jeg vært daglig leder for
Steuler Solar Technology AS.

Forts. neste side



På fritiden følger jeg opp mine 3 barn og deres
aktiviteter med fotball i nå 3 ulike klubber.
Har også vært fotballtrener selv de siste 3-4
årene.
For min egen del er det terrengsykling og
flue-fiske som står mitt hjerte nærmest av fri-
tidsaktiviteter. 
Er ellers opptatt med diverse håndverk som
lafting i tillegg til at jeg holder familietradi-
sjonen litt i hevd med diverse mur og flisar-
beider.
Jeg har nå vært med i Odd Fellow i noen år
ned diverse mindre verv før jeg nå i høst ble
CM. Så håper jeg brødrene får gode opple-
velser når de kommer i logen, og at jeg kan
være med på å sette et positivt preg på møtene
i årene som kommer.

Sekretær Jarle
Johnsen
Jeg er født i 1953 i Tana,
Finnmark. Jeg er gift
med Jelena, sammen har
vi ikke barn, men til-
sammen 5 fra tidligere
ekteskap, og 8 barne-
barn! Vi liker friluftsliv
med turer i skog og
mark, eller turer med båt
på fjorden! Det er jo en herlig kyst her i
Telemark for å gjøre strandhugg! Jeg ble etter-
hvert sjømann, som har vært min hovedbe-
skjeftigelse. Var først på tråling i ca 4 år, før
jeg reiste ut i langfart. Etter en tid ute til sjøs,
tok jeg styrmannsskolen og etterhvert også
skipperskolen i Kristiansund, hvor jeg bodde
fra 1979 til 2005, helt til jeg flyttet til Åfoss,
hvor jeg fortsatt bor. 
Jeg pensjonerte meg i november 2015 etter et
langt liv til sjøs! De siste 16 årene var jeg kap-
tein på kontainerskip, tysk rederi, men ansatt
via norsk charterer. Og i nærmere 20 år seilte
jeg under fremmed flagg; Panama, Bermuda
og Antigua, men har alltid betalt skatt til
Norge! Før det var jeg også kaptein på mindre
bulkskip i Europeisk fart. De siste årene var
jeg eneste nordmann ombord. Savner ikke sjø-

livet lengre, og trives som landkrabbe.
I 2003 ble jeg tatt opp i loge 6 Rune i
Kristiansund. Ble overflyttet til 57 Fidelitas i
sept 2005. Som sjømann var jeg borte halve
året, men nu har jeg anledning til å påta meg
verv, så i år ble jeg altså sekretær! Man får jo 
se logen fra «innsiden» da, og det er jo spen-
nende. Det er en del å holde styr på, men det
skal nok gå bra!
Jeg takker mine brødre for tilliten!

Kapellan Otto
H. Høyendahl
Jeg er født 16-11-1944.
Gikk på Nærum grende-
skole, ferdig med folke-
skolen, reiste jeg til
sjøss i noen år. Etter det
fikk jeg jobb i spise-
vognselskapet og jobbet
på Sørlandsbanen. Der-

etter bar det inn på Hotel
Viking i Oslo, hvor jeg begynte i servitørlæ-
ren. Det blei mange ekstrajobber mens jeg
gikk på Østre Elvebakke skole, kan nevne
noen få: Frascati (hvor jeg senere fikk jobb),
slottet var jeg også innom ett par ganger (stor-
tingsmiddager). Kronprins Harald til Kiel var
jeg også, Holmenkollen restaurant og mange
flere. På grunn av boligvanskeligheter måtte
jeg begynne i Holmenhavna Forretninger i
Oslo i 4 år. Etter det, flyttet vi til Klyve, men
det var ikke noen jobb på Hotel Vic, så ved en
tilfeldighet fikk jeg jobb som blikkenslager på
Norsk Hydro. Etter  3 år averterte man etter
servitører på Rica Ibsen Hotel, hvor jeg var i
ca 30 år. Har vært gift med Ann siden 1969,
har 2 barn, siden har familien vokst med 5
barnebarn. Blei medlem av Fidelitas i 2007,
og har hatt noen fine år som pensjonist i en
veldrevet loge.

Sktm. Stig Hansen
Født på Hamar 16. august 1967 hvor jeg også
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hadde min oppvekst. Jeg
er gift med Bendicte
som er Gjerpensjente og
sammen har vi to barn,
Helle på 19 år og
Bendik på 15 år.
Begynte å jobbe i Oslo i
1988 og bodde på
Lørenskog og Lille-
strøm frem til jeg flyttet
til Skien i 2000. Det å
flytte på seg og oppleve nye steder og miljøer
er noe jeg både har hatt glede av føler har gitt
meg en utvikling som menneske. Er av utdan-
nelse serviceelektroniker og bedriftsøkonom
og har jobbet i Kontormaskin-bransjen i alle
år med unntak av ett år i Beha Elektro som

Ettermarkedsleder. Jobber i dag i Kontorpart-
ner Vestfold-Telemark som Teknisk Leder.
Fritiden har i mange år i stor grad bestått av
fotball på Storm med 2 aktive barn hvor jeg
også har vært lagleder for Bendiks lag fra de
startet i 2010. Merker nå at etterhvert som
barna blir større, blir det mere tid til andre ting
og da er familieliv, bruke tid med venner, rei-
ser, gjerne en fisketur og en tur med motor-
sykkelen høyt på lista.
Jeg ble tatt opp i vår loge 3. november 2016
og er takknemlig for at min fadder John
Alfred Hjortland ga meg muligheten til å bli
en Odd Fellow.
Jeg liker å engasjere meg i det jeg er med på
og gleder meg til å være skattmester og en del
av embedskollegiet.

Tormod siden barndommen, og hadde
mange rosende ord om sin kamerat. De
var faktisk de to første i nærområdet på
Tollnes som kjøpte bil. Veteran Tormod
hadde lenge en lidenskap av eldre kjente
kvalitetsbiler, og hadde flere stykker.
Der Veteran Tormod bor nå ble i tidligere
tider kalt Nonnehytta, som var hjemmet
til nonnene som arbeidet på St. Josef. 3
av nonnene var vaskehjelp hos Pateren,
nyskjerrigheten tok overhånd og den ene
nonnen fant et Coctail i en skuff. Hva
gjorde du da sa de andre? - Jeg brant det.
Jeg fant kondomer sa den andre. Hva

gjorde du da? Jeg stakk hull
i alle - da besvimte den tre-
dje.

Bror Tor Inge Nomme tak-
ket for maten:
Han var veldig fornøyd med
Veteran Tormod sitt valg av
middag denne kvelden.
Kjøttkaker m/brun saus,
kålstuing og tyttebær.

Nevnte også at i 2014 ble kjøttkaker valgt
til den nest beste retten i Norge etter fåri-
kål, og kanskje er den det enda.

AG

God stemning 
på kjøkkenet
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