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Slik var det på begynnelsen
av januar før i tiden



Hei gode brødre!
Januar er tilbakelagt
og vi er godt i gang
med vårterminen
2020 i Loge nr. 57

Fidelitas. Vi har et innholdsrikt loge-år
framfor oss, gode opplevelser med vete-
ranjuveler, innvielser, gradspasseringer
og ikke minst tur til Thisted for å besøke
vår venneloge – husk å melde dere på til
UM. Mange er allerede klare men det er
fremdeles plass i bussen!
I fjor så ble vi dessverre noen færre med-
lemmer i vår loge, vi har jo et mål om 4-
5 nye brødre i år og jeg håper brødrene
går en runde med seg selv og ser om det
ikke kan finnes en potensiell ny bror som
kan inviteres med. Nedgang i medlem-
mer i fjor skal vi snu til økning i 2020.

Fidelitasnytt ønsker brødrene et godt
loge-år, husk å møte så ofte du kan!

Stig H.
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Leder
Da er vi kommet
godt i gang med en
ny termin. Vi startet
året 2020 på tradi-
sjonelt vis med nytt-
årsloge. En flott
seremoni med flinke
aktører, samt en
hyggelig time med
kaffe og kaker i
etterkant. Som alltid
en fin start på det
nye året. På vårt før-
ste ordinære møte 16/1 var det tid for å
minnes fødselsdagen til Odd Fellow
Ordenens stifter Thomas Wildey (15/1-
1782). 
Vi behandlet og godkjente også regnskapet
for 2019 på dette møtet, og kan glede oss
over en fortsatt sunn økonomi og god drift
av vår loge.
Terminens første sosialaften ble avholdt
30.01. Her hadde vi besøk fra lederne fra
CRUX Tilja og Krisesenteret i Telemark
som begge holdt hvert sitt interessante
foredrag.
Vår terminen er med andre ord godt i gang,
og fremmøtet har også vært bra, noe vi
håper fortsetter utover våren. Vi nærmer oss
jo flere vet.juv. tildelinger så vi regner med
storinnrykk her til ære for våre veteraner. 
I tråd med handlingsplanen for vår loge
ønsker vi å få innviet 5 nye brødre i inne-
værende år. Vi ser derfor gjerne at brødrene

Kjære logebrødre!
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ser seg om i sin krets etter nye kandidater
som kan være aktuelle. Det har nylig vært
avholdt info.møte, men gi beskjed hvis
noen har flere kandidater.
Som brødrene vel har sett av utsendte ter-
minliste og aktivitetsplan er det i år igjen tid
for å besøke våre vennskapsloger 107
Torungen i Arendal (02.03.2020) og 41
Petrus Beyer i Thisted Danmark 11-13.
09.2020. Vi håper brødrene melder seg på
jo før jo bedre til disse turene.
Til Arendal blir det minibuss evt. samkjø-
ring. Når det gjelder Thisted håper vi på å
kunne fylle en 48 seters buss i og med at
dette er en tur hvor vi også har med ledsa-
gere. Bussen begynner å fylles, så vær rask
hvis du vil ha plass. (Det er selvfølgelig
mulig å delta her selv om en velger egen-
transport, men meld deg uansett på til UM).
Denne turen bør dere få med dere. En super
anledning til å utvikle vennskap og relasjo-
ner også utenom logen.                               
Meld dere på nå, det er 4 år til neste gang.
Anbefales på det sterkeste!
Ellers håper vi brødrene møter så ofte dere
kan på møtene også i denne terminen. Det
er til stor inspirasjon for emb.menn, og
andre aktører når fremmøtet er godt

Med hilsen i 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet!

OM Frode Lie Ballestad

Vi er godt igang med
året 2020. Det ble en
fin start på det nye
året med Nyttårs-
loge. Jeg er glad for
at dette fine møtet
ikke ble «lagt på is».

Det var flere gjester og brødre som over-
var Nyttårslogen i år. Jeg håper interessen

øker i årene som kommer, og flere finner
veien til logehuset på årets første dag. 

Når vi ser framover er det en spennende
vårtermin som ligger foran oss. Vi skal
tildele 40- og 25års veteran juveler, og
forhåpentlig  innvie nye brødre i vår loge.
Tur til sørlandet blir det også. Vi skal
besøke vår vennskapsloge i Arendal,
Loge 105 Torungen, håper det er mange
logebrødre som blir med på sørlands
turen. På våre møter har vi en del tomme
stoler i logesalen, og ved brodermåltidet.
Vi savner dere brødre som blir borte.
Kom på et logemøte og kjenn den fine
atmosfæren i loge Fidelitas! 

Jeg vil «slå et slag» for vår Facebook
side, det er en «hemmelig» side, det vil si
at den kun er åpen for medlemmer av
Loge Fidelitas. Denne siden administre-
res av vår Herold: Br. Ove Sunde. På
denne siden legges det ut informasjon fra
logen, og den forsøker å bringe videre
logens pulserende liv. På vår Facebook
side kan vi brødre skrive innlegg og legg
inn kommentarer. Br. Ove Sunde admi-
nistrerer også vår nye web side, som du
finner under Storlogens internettside:
oddfellow.no  Her finner du siste nytt fra
Storlogen  mm.

Har du noen i din krets som kan være
aktuelle som medlem i Fidelitas? Vi må
hele tiden ha tilgang av nye medlemmer i
vår loge for at logen skal være levende, til
glede for embedsmenn og brødre.
Informasjonsmøter gjennomfører vi så
snart vi har noen som er interessert i loge
Fidelitas og Odd  Fellow Ordenen. 
Målsettingen er at vi får inn to nye med-

Storrepresentanten

Forts. 15 side
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54 brødre var møtt fram til den populære
juleavslutningen. Møte oppe ble mer av
det normale slaget med forskjellige grup-
per som konstituerte seg, og det som van-
lig følger med. Så ble det litt mer i julens
tegn. Til slutt tok vi av oss regaliene og
det ble lest julevangeliet og sunget
“Deilig er jorden”.

Nede ved taffelet ble akevitten godkjent
av Kjøgemester Otto Høyendahl, noe
som var særs viktig ved denne juleavslut-
ningen, hvor den passer utmerket til
Erter, Kjøtt og Flesk. Kjøgemesteren
leste så et dikt av Jakob Sande “trur eg”. 

Denne kvelden ble gitt til oss matmessig
av Tor Falchenberg etter hans ønske om å
gi begravelsesfondet til oss brødre. Vi
reiste oss og hevet glasset og sa takk og
skålte for hans minne.

Vi avsluttet nede i Smia, hvor det ble en
veldig livlig kveld. Utloddningen for
kvelden hadde mange og varierte gevin-
ster, og loddene gikk som varmt hvete-
brød. Inntektene for kvelden ble litt over
kr. 13.000,-.
Takk for en veldig trivelig kveld.  

AG

Arbeidsmøte m/Juleavslutning

Flere bilder på neste sideHeldigvis ble akevitten godkjent

Glad vinner
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Her har vi de fantastisk flinke serveringsdamene som hjalp oss denne kvelden
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Julen har mange tradisjoner. En tradi-
sjon gjelder også for Odd Fellow Loge
Nr. 57 Fidelitas. Gjennom en årrekke
besøker representanter fra Logen disse
to viktige organisasjoner før jul, med
pengegave som er øremerket trivsels-
tiltak. Dette er kjærkommende gaver
for å kunne gjøre litt ekstra, da dette
kommer utenom de faste budsjetter.

CRUX Tilja
er et rusfritt oppfølgingstilbud for men-
nesker over 18 år som ønsker endring til
et liv uten rusavhengighet og krimina-
litet. Målet er å bidra til livskvalitet, nye
livshistorier og mestringserfaringer som
igjen kan være med å hindre tilbakefall til
rus og kriminalitet.
CRUX ligger vakkert til ved Skienselva i

Follestad. Senteret har egen brygge med
båtplass som gir muligheter for utendør-
saktiviteter.
Det er stor aktivitet med varierte interes-
sefelter, som bildemaling, foto, musikk,
keramikk, søm, teatergruppe, snekker-
verksted m.m. Det siste er også bilverk-
sted, som også har blitt godkjent av
Statens vegvesen, det er også blitt god-
kjent motorsykkel- og mopedverksted.

Per Stian Tveit er ansatt som verks-
mester. Arbeids- og velferdsdirekto-
ratet (Nav) gir støtte til prosjektet.
Fra å være et aktivitetssenter til å
utdanne innen verksted, tømrer/-
snekkeryrke, hvor folk kan gå ut
med fagbrev og på denne måten
komme ut i arbeidslivet.
Mange av brukerne kommer fra
Kriminalomsorgen og noen soner
eller har samfunnsstraff.
«Det er ingen skam å skru» for
etterhvert og bli gode samfunnsbor-
gere. Det er 8 fast ansatte og 23 fri-
villige som holder det hele i gang.
Sentret har også gjennomgått noen
forbedringer i rominndeling, hvor et
nytt kjøkken er tatt i bruk. Det ser-

veres mat til brukerne i ukedagene.
Virksomhetsleder Christer Lilienberg kan
fortelle at det har blitt en dobling av del-
tagere, og at persjonalstaben er stabil.
Han kunne også nevne at oppfølgingen
etter avsluttet opphold for brukene kunne
være mye bedre, nettopp for å forhindre
tilbakefall.

Gaveoverekkelse til Crux Tilja F.v. Odd Fellow
Frode Lie Ballestad – virksomhetsleder ved

Crux Christer Lilienbeg – fra Odd Fellow Tor
Inge Nomme

Julegaver til
CRUX Tilja og Krisesenteret

Forts. neste side



Når logegutta var på besøk var det dekket
til juleavslutning, et pent pyntet julebord,
som snart brukere og persjonal skal ha en
velfortjent juleavsluttning. Gaven fra
Loge Nr. 57 Fidelitas på kr. 10 000,- vil
komme godt med i tiltak i det nye året.

Krisesenteret
Daglig leder Svein Gjerset kan bekrefte
at vold og trusler i nære relasjoner har
steget med ca. 5-10 %. Krisesentret kan
tilby akutt, midlertidig bo tilbud, døgnå-
pen telefon, individuelle samtaler og vei-
ledning i samtalegrupper er ca. 500 i året.
Dette gir god effekt, som er basert på dag-
tid. Uansett alder, religion, kultur politisk
oppfatning eller sosial status kan komme
opp i situasjoner som er håpløse og van-
skelig å komme ut av. Vold i nære rela-
sjoner utøves av personer som står oss
nær. Ofte rammer volden oss der vi skal
føle oss aller tryggest – hjemme. Vold i
nære relasjoner inkluderer partner vold,
kjærestevold, vold utøvet av eller mellom
foreldre og vold utøves av voksne barn

mot eldre foreldre. Menn er også utsatt
for vold i nære relasjoner. Politikere som
har besøkt Krisesenteret sier at
Krisesentret Telemark er det fineste og
beste i landet. En mannsperson den første
i landet er utstyrt med voldsalarm men
har ikke adgang til Telemark fylke.
Gaven fra loge Nr. 57 Fidelitas på kr. 10
000.- skal gå til innkjøp av  utendørs leke-
apparater for barn som har opphold på
Krisesenteret.

Tekst/foto: Leif Harald Hansen

Fikk lyst til å vise hva våre brødre
er med på og tilfører vår loge ifra
2012 til nå. AG

Periode Spillere Beløp
2019 21 10 201,48
2018 21 16 634,90
2017 24 11 685,94
2016 24 10 919,63
2015 21 8 902,71
2014 22 9 496,80
2013 21 6 804,58
2012 14 2 697,60

SUM 77 343,64
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Gaveoverekkelse til Krisesentret F.v. Odd
Fellow Frode Lie Ballestad -

Krisesenterets daglig leder Svein Gjerset
-  fra Odd Fellow Tor Inge Nomme
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Gratulerer

25 års Veteranjuvel

Bror Egil Frode
Jørgensen
Fyller 70 år 22.3.
Vi sender gratulasjon, og
ønsker deg lykke til
videre

Bror Arvid Karl
Olafsen
Fyller 75 år 14.3.
Vi sender gratulasjon, og
ønsker deg lykke til
videre

Bror Stein Harboe
Jensen
Fyller 70 år 18.4.
Vi sender gratulasjon, og
ønsker deg lykke til
videre

Bror Finn Ole Petersen
Fyller 50 år 28.4.
Vi sender gratulasjon, og
ønsker deg lykke til
videre

Bror Knut Fosse
Kersten
Fyller 80 år 8.5.
Vi sender gratulasjon, og
ønsker deg lykke til
videre

40 års Veteranjuvel

Bror Olav Hantveit
Innviet 20. mars 1980.

BrorStephen Robert
Larsen
Innviet 16. mars1980.
Tildeles 19. mars 2020

Gaver til bladet:
Olav Hantveit kr. 400,-

Torbjørn Rørvik kr. 1000,-

Gaver til bladet kan også gis på 
gironr. 1594 53 39109
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Hans Petter var en aktiv person i Loge
Fidelitas og Skien Sjømandsforening,
han var en av pådriverene for å få meg
inn i Loge Fidelitas, etter at jeg hadde et
lite opphold fra Loge Gregorius
Dagssønn. Vi hadde felles interesser for
sjø, krig og fred.

Derfor inviterte jeg Hans Petter til min 60
års dag i Skien Sjømandsforening som
min hedersgjest, (det er nå 10 år siden)
Jeg var en periode redaktør for bladet
«Sjøfareren» der hadde jeg en artikkel
om en torpedering Hans Petter opplevde,
men her følger en historie som er mindre
kjent for de fleste. Derfor gjengir jeg
utdrag av min tale i den anledning:

Alle rundt dette bord er hedersgjester.
Men jeg må få lov til å fremheve en spe-
siell heders gjest. Denne mannen har en
unik maritim historie, faktisk helt fra før
han selv kom til verden og frem til kri-
gens slutt. Han ble født 3. august i 1921,
således har han blitt 88 år, og gammel har
han tenkt å bli, men dessverre kastet han
anker 23.03.2012. 91 år gammel.

Historien startet ved at kaptein Valdemar
Johannes Gundel og hans danske skip
D/S Norge  på vei fra Skandinavia til
New York med 727 emigranter og en
besetning på 68.
En tidlig disig sommermorgen 28. juni i
1904 – uten land i sikte trodde kaptein
Gundel han var kommet sør om Rocall, la
kursen om i vestlig retning, men seilte sitt
skip på grunn. Han traff det eneste under-
vanns-skjær på den nordlig Amerika-rute
– «St.Helenrevet»
Kaptein Gundel tok farvel på sjømanns-
vis, han ble på et tidlig tidspunkt tilbudt
plass i en livbåt, men takket nei. Kaptein
Gundel gikk ned med sitt skip, men etter
en stund fløt han opp, og utrolig nok ble
reddet.
I livbåt nr. 1 som hadde kapasitet på 48
personer, men det ble 72 personer om
bord til slutt. Deriblant mor til min
hedersgjest Johanna var hennes navn.
Flere svømte rundt blant vrakrester,
døende mennesker og lik. De som hadde
litt krefter igjen fikk ingen hjertelig mot-
tagelse når de hang seg på ripa til livbå-

Forts. neste side

Avdøde Br. Eks OM Hans Petter Koth 

Et tilbakeblikk om

Br. Eks OM Hans Petter Koth



ten. Enkelte hissige skipsbrudne skrek
brutalt 
«Slå dem over fingrene – slå dem over
fingrene»
Johanna mor til min hedersgjest var født
med et godt og varmt hjerte og fikk roet
det hele ned i sin tro på at dette ville gå
bra. Hun var til meget stor hjelp for de
som overlevde i livbåt nr. 1
Historien om dette skipsforlis er nå 116
år. 635 liv gikk tapt. Et forlis som er
glemt, og i skyggen av Titanic 12 år
senere. Det var 795 passasjerer og en
besetning medlemmer om bord, men
plass for kun 250 personer i livbåtene.
Ingen minnesmerke er reist over de
omkommende, historiens skjebne er så si
ikke nevnt i leksikon og historiebøker..
Dette var i korte trekk historien om
«Katastrofeskipet NORGE» hvor mor til
min hedersgjest ble reddet...
Men kjære venner historien stopper ikke
her for min hedersgjest.
Natt til 15. juni 1943 ble M/S Høegh
Silverdawn torpedert og beskutt av tyske
skip. Det nye, flotte linjeskipet, ble ferdig
i 1940, ble bare tre år gammel før den
kom ned på havets bunn.
Skipet var på vei fra Fremantle til Basra i
den persiske gulf med 9000 tonn stykk-
gods, mat og krigsmateriell. Angrepet
kostet i første omgang 27 menneskeliv –
21 sjøfolk og 6 passasjerer. I alt var det 58
personer om bord hvorav 11 passasjerer.
Det lykkes 22 mann, deriblant kaptein
Edgar Waaler og fem passasjerer. I 31
døgn og 13 timer ble min hedersgjest om
bord i denne livbåten, med mat og vann-
rasjoner som var svært beskjeden. I alt
kostet denne torpedering 36 menneskeliv.
Historien om Den Norske Handelsflåte
og sjøfolkene i den 2. verdenskrig er lang

og vond. Jeg har etter beste evne og for-
dypet meg i krigshistorien, som gir meg
en krystall klar mening om at:
«Vi må ikke glemme – vi må formidle
historien videre, slik at noe slikt aldri vil
skje igjen".
Kjære Hans Petter, min gode venn og
Loge bror, du er min hedersgjest. I mor-
gen vil det ringe på din dør. Blomster
budet kommer med en bukett blomster i
nasjonal farger fra meg som en takk for at
du er tilstede som min hedersgjest, og
bidratt til at Norge ble et fritt land.

Leif Harald Hansen
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Folk som føler evner
og tror på seg selv, er

ikke misunnelige.

85 års jubilant
Eks OM

Roar Sten Olsen
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Nyttårslogen ble gjennomført på en ver-
dig måte der OM Frode Lie Ballestad
holdt en fin nyttårstale med litt fra hva
som har skjedd i logen i året som var gått.

Videre litt om ordenes landssak som er

avsluttet, med at en ny redningsskøyte er
stasjonert i Bodø. 

Terje Vold, Tor Inge Nomme, Jan Erik
Grennes og Gisle Nomme leste fra ritua-
lene.
Totalt var det 37 brødre og gjester til
stede.

OS

Nyttårslogen



Den 16. desember var
noen av brødrene, 15 i
tallet, på tur til Kongs-
berg for å overvære
Loge Sølvet sitt julemø-
te. Det ble noen avmel-
dinger like før avreise.
Vi reiste fra Landstads-
gate 16.00. Var på
Kongsberg 17.45.
Utmerket mottagelse.
Flott å se brødrene i
Sølvet igjen. Fremmøtte
ca. 100 Odd Fellow med-
lemmer.
Julemøtet i salen ble utført på en utmer-
ket måte.
Ettermøtet servert nydelig rakfisk, den
grove seneppen manglet.
Praten gikk livlig ved bordet, så nye kon-
takter knyttes.
Hjemreise kl 23.00. Hjemme 24.30.

Påmelding til Rakfiskturen 2020 har
startet. Alle deltagende på årets tur, er
påmeldt. Dvs nesten full buss.
Ikke fortvil, vi har to ledige seter, disse
vil bli tildelt etter søknad som er stilet
arrangør.

Ole Magnus Teigen
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Rakefisktur til Kongsberg

Tenk over at:

Et smil er en kurve som
retter opp mye.

Et smil er en billig
måte å forandre utse-
ende på. 

Å motta et smil tar
bare et øyebblikk, men
minnet om det kan
vare livet ut.
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Skråblikk
v/Eks OM Leif Harald Hansen

Fidelitas-Nytt er nå kommet i sitt 48.
årgang. Vi har også fått vår egen lukket
side på Facebook for Loge Nr. 57
Fidelitas og for Odd Fellow Ordenen
Norge – Odd Fellows International og
Odd Fellow Thailand, så har vi De Tre
Kjede Ledd med fire utgaver pr. år.
Her skal det ikke være noen mangel på
informasjon. Hvordan forholder søstre og
brødre seg til all den informasjon som
publiseres, og hva er verdien i all den
informasjon som  publiseres. Etter min
mening tror jeg dette er i det meste laget?
Som sikkert de fleste søstre og brødre
kjenner til har kriteriene for medlemskap
i Odd Fellow blitt endret. Dette har skapt
utrolig mye uro i Ordenen, som har med-
ført at noen har valgt å trekke seg som
medlem, og mange er i tvil. Jeg forutset-
ter at alle organisasjoner i Norge skal dri-
ves etter demokratiske prinsipper og for-
holde seg til den formålsparagraf som er
nedfeldt ved etableringen. Jeg skal ikke
gå nærmere inn på dette. MEN mange har
ment og nevnt at våre medlemskrav har
blitt solgt på Mammons alter. Personlig
vil jeg forholde meg til den opprinnelig
ordningen for medlemskrav – Ferdig
snakka...

Så til litt etikk
ER ODD FELLOW 
ORDENEN i pakt med tid,
liv, lov og lære?
En bror stiller i et innlegg spørsmål om
vår Orden er sovende, eller i pakt med vår

tid, med livet omkring oss og de lover og
den lære vi tilstreber. Han ønsker ikke å
provosere, men fremsetter en rekke
spørsmål og argumenter som gjelder alle
brødre. Innledningsvis siterer han
Thomas Carlyle:
«Jeg vandrer bare en gang gjennom
denne verden. Alt det gode jeg kan gjøre,
all den vennlighet jeg kan vise noe men-
neske: La meg gjøre det nå. La meg ikke
utsette det eller forsømme det, for jeg
kommer aldri denne veien igjen»

Vår Ordensbror finner det ikke lett å være
menneske, men innser at vi, i vår lille
avkrok på verdenskulen, har det langt
bedre enn de fleste andre vi blir presen-
tert for gjennom fjernsyn og andre
nyhetsmedia. Et vesentlig ledd i vår ånds-
opplevelse og menneskelig reaksjon
finner vi i vår Orden. Vårt broderskap er
forpliktende, men også forventende.
Nylig hørte jeg i logen sier vår bror:
«Spør ikke hva du kan forvente av logen,
men spør hva logen kan forvente av deg»
- Sant nok, men hvem er logen? Jo, det er
det enkelte av oss medlemmer, eller brø-
dre som vi kaller oss. Benevnelsen bror,
broderskap, broderkjærlighet og broder-
kjede gjør vår tilhørighet til logen og
hverandre langt mer forpliktende og for-
ventende enn et medlemskap i hvilken
som helst forening eller lag.

Vår bror sier at det er summen av alt dette
som danner grunnlaget for hans innle-
dende spørsmål. Han konkluderer med at
Ordensarbeidet kan virke sovende, og at
det heller ikke er i pakt med tiden, livet,
loven og vår lære. Han stiller spørsmålet
om vi er blitt en ordinær forening på linje

Forts. neste side
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med en politisk organisasjon, bevegelse
eller interesseforsamling? Logen har sine
ritualer, seremonier og ettermøter, og så
sees vi i beste fall etter en uke eller to.
Fremmøte og vekst har med trivsel å
gjøre. Det skulle være unødvendig for vår
Orden å måtte stille spørsmålstegn ved
om vi i forhold til andre sammenslut-
ninger i samfunnet rundt oss, makter å
være «attraktive nok». 
Dette gjelder både fremmøte, nyrekrutte-
ring og interesse på andre måter.
Vår bror er klar over at han provoserer,
men han mener at vi skal makte å komme
gjennom temaet, så må vi på en voksen
og seriøs måte gjennomdrøfte det i felles-
skap. Han mener at mange brødre med
ham er alvorlig opptatt av dette. Men det
er hans inntrykk av at vi alt for lett stillti-
ende aksepterer og sier: «Slik er det, og
slik får det vel være».

Brødre tilhører samme familie, og i fami-
lier beskytter og verner man om hveran-
dre, bryr seg om hverandre. Denne
følelsen av tilhørighet kan plutselig for-
svinne over natten. Det er liksom en bry-
ter slås av, det hele blir sort/hvitt. Vår
bror mener å vite hva han snakker om og
sier at inntrykket av å være «familiens
sorte får» er grusomt vondt. For ham ble
en konkurs som vendte himmel til helve-
te, - for å bruke hans karakteristikk.
Hva har så dette med Odd Fellow å
gjøre?, sier vår frittalende bror. Hvis man
mener noe med et broderskap har dette
svært mye med vårt Ordensanliggende å
gjøre. Et broderskap derimot å forstå på
linje med et ordinært foreningsmedlem-
skap, så vil hans konklusjon bli den mot-
satte, sier han.

En bror skal du kunne søke hjelp og vei-

ledning hos. Det er naturlig, fordi en ekte
bror bryr seg om en bror i nød, og avviser
ham ikke på «grått papir». Gjennom var
innvielse og øvrige ritualer har vi fått
resepten, læren og det skrevne ord, - men
omsetter vi den i praktisk handling? Det
får enhver bror svare på i sitt indre.

Vår brors erfaringer er negative. Alle for-
lot ham da han lå nedslått og forlatt. Det
var mer enn en hard pille å svelge. Da han
kontaktet et par brødre for hjelp og råd,
kom det intet svar tilbake. På gaten følte
enkelte brødre seg direkte brydd og så
gjerne en annen vei. Var det ingen kon-
takt med logen? Jo, hver gang jeg priori-
terte det daglige brød fremfor kontingen-
ten, sier vår bror.

Han ønsket i sitt innlegg ikke å bli opp-
fattet som sentimental og vil derfor ikke
gå i detaljer med vonde opplevelser. Det
var tross alt et par brødre som viste ham
tillit og kjærlig omtanke. Han er ingen
bitter mann i dag. Tiden leger alle sår, sier
han, men arrene forblir!
Sitt innlegg avslutter han,- for at symbo-
likken skal bli fyldestgjørende som han
sier. – med at han etter flere års utlendig-
het kom hjem på sykebåre. Da kom det
besøk og blomster. Da var han fysisk syk.
Ikke psykisk som da han opplevde for-
smaken på et sant helvete på jorden. Den
gangen var han overlatt til seg selv, sin
ensomhet, fattigdom, elendighet og ute-
latt fra broderskapet og nestekjærlighe-
tens lære.

Hans bønn og spørsmål til alle brødre er:
Kjenner vi noen i vår egen krets som av
ulike årsaker kunne tenkes det samme

Forts. neste side
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som ham. Gjør i så fall noe med det, og
utvis i praksis den lære vi i logen stadig
blir minnet om.

Vår åpenhjertigede bror slutter slik: «så
får da fordommer, baktalelser og giftige
klikkvesener tåle denne utluftingen, i til-
lit til kjærlighet vi sier tåler alt, tror alt og
håper alt. – Var det ikke brødre vi kalte
oss?

Bror Ove Cornelius Amundsen sovnet
stille inn med sine nærmeste rundt seg på
nyttårsaften 87 år gammel.
Han ble innviet i vår loge for vel 36  år
siden. Tross alder var Bror Ove fortsatt
ofte på våre møter. Faktisk hele 41%
fremmøte i 2019 nesten likt gj.snittet i vår
loge. Fra 2011 – 2018 var fremmøtet i

snitt 85 %. I tillegg var han alltid og se på
tirsdags-treffene!

Det er naturlig og tenke og tro at et langt
logeliv har gitt bror Ove mye, og at han
har gitt logen mye siden han kom så ofte. 
Selv om Bror Ove ikke er den som har
hatt flest verv i logen har han vært med,
f.eks. som ansvarlig for innkjøpene til
alle logene her på huset i en rekke av år. 

Bror Ove var lett og komme i prat med,
og lett og like. Han var engasjert og fulg-
te med, og var en bror med meninger!
Men en måtte være våken, Bror Ove var
nemlig en «liten luring» som likte og
skøye litt, og holde deg litt på pineben-
ken, før smilet kom og han sa:
«Neida jeg bare tøyser med deg», å så lat-
teren.
Med dette lyser jeg fred over Bror Ove
Cornelius Amundsens minne 

Frode Lie Ballestad
OM

Minneord om Bror Ove C. Amundsen

lemmer i hver termin. Hjelp oss med å få
inn nye medlemmer, med fokus på yngre
medlemmer, men alle aldere er hjertelig
velkommen.

Med disse ord ønsker jeg dere alle en fin
vår 2020.

Med broderlig hilsen i 
Vennskap Kjærlighet og Sannhet

Gisle Nomme
Storrepresentant

Forts.fra sid 3



Kona på 74 kom hjem til mannen sin og
sa: Kjære, bilen vil ikke starte, men jeg
vet hva som er problemet. Jaha, sa man-
nen tvilende. Og hva er problemet? Det
er vann i forgasseren, sa kona. Vann i for-
gasseren? svarte mannen. Hvordan i all
verden kan du si at det er vann i forgasse-
ren, du som ikke vet forskjellen på for-
gasser og luftfilter. Tro på meg, sa kona,
det er vann i forgasseren! Ja vel, kjære,
jeg skal ta en titt på den. Hvor er bilen? I
Glomma, svarte kona.

Simon Hansen
Jeg lar utfordringen gå videre til
br. Eigil Frode Jørgensen

Vitsestafetten
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80 års jubilant
Eks OM

Rolf Amundsen

70 års jubilant
Bror Bjørn Vidar

Ballestad



For perioden 2019 - 2021 består
Embedskollegiet av: Storrepresentant Jan
Gisle Nomme, Fung Eks OM Rolf
Magne Nyheim, OM Frode Lie
Ballestad, UM Jarle Rørvik, Sekretær
Jarle Johnsen, Skattmester Stig Hansen,
Ceremonimester Jan Ditlev Sandmo,
Kapellan Otto Henrik Høyendal (Kap-
ellan er valg embede for første gang
f.o.m. 2019).
Ut over disse har utnevnt embedsmann
Herold Ove Ludvig Sunde møte- og tale-
rett ved kollegiemøtene. (Herold er et
nytt utnevnt embede f.o.m. 2019). 

Det holdes møte hver måned fra august til
mai. Møtene har vært avholdt på Eks.
OM Geir Holes kontorer i Mælagata,
samt i ordenslokalene i Landstadsgate 41.
Det er i 2019 avholdt 7 møter, hvorav 3
med det nye kollegiet. Antall saker på
sakslista har vært 42. 

Embedskollegiet har arbeidet mest med
følgende saker:
♦ Sette opp terminlister.
♦ Følge opp arrangementer på terminlis-

ta, som gradspasseringer, utdeling av 
veteranjuveler, spesielle arrangemen-
ter, reketur og besøk i andre loger.

♦ Reketuren ble arrangert for 34. gang. 
Det rettes stor takk til br. Kai Lauritzen
som vertskap!

♦ Organiserte besøk til loger i Arendal 
(107 Torungen) og Kongsberg (33 
Sølvet).

♦ Kontakt med andre loger og oppfor
dring til å besøke disse.

♦ Kontakt med nevndene.
♦ Kontakt med styret i Landstadsgate 41.

♦ Korrespondanse med storlogen og noe
ekstern korrespondanse.

♦ Gradsmøter er fast innslag på alle 
embedsmannsmøter.   

♦ Behandle innkomne forslag.
♦ Følge opp og holde medlemslisten à 

jour angående innbetalinger og mel-
dinger.

Medlemsbevegelser i løpet av 2019:
4 nye medlemmer innviet,
3 overganger til andre loger,
4 utmeldinger etter eget ønske,
2 dødsfall.

Antall medlemmer pr. 31.12.2019:
97 medlemmer.

Aktiviteter i Logen.
♦ Veterantildeling som er foretatt i 2019:

25-års VeJu 2 brødre
40-års VeJu 4 brødre

♦ Det har vært avholdt 18 terminfestede
møter i lokalene i Landstadsgate 41 i 
Skien.

♦ Gjennomsnittlig frammøteprosent har 
vært 44,33 %. I dette er medtatt min-
neloge og nyttårsloge

Julefest med damer ble avholdt den 30.
november 2019 med 48 stk til bords.

Landssaken, ny redningsskøyte, ble fra
Logens side avsluttet i 2019. 

Skien 16.01.2020

Frode Lie Ballestad OM
Jarle Johnsen Sekretær 
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Tar litt fra talene til de to fra Crux
Tilja og Krisesenteret i Telemark.

Crux Tilja v/Christer Lilienberg
Vi er medvandrere som står opp for men-
nesker i sårbare og utfordrene livssitua-
sjoner så at de opplever trygghet og når
sine mål. Valgspråket: Det finnes alltid en
mulighet. Det som er problemet når det
gjelder innsatte og rusavhengige er at det
ikke er noen oppfølging etter løslatelse,

her kommer Crux Tilja
inn som er en av 10
oppfølgingsenter som
finns i Norge. Tilja har
mange aktiviteter;
Tømrer, snekker, bil-
verksted hvor de kan ta
fagbrev, teater, kunst,
musikk og turgruppe +
+. 1/3 del går faktisk til
et stabilt liv etterpå. Det
er et rusfritt sted, det må
leveres urinprøve i visse
tilfeller. Løfter til delta-

gerne: Vi vil deg vel å heier
på deg, du kan stole på oss. Senteret har
11 leiligheter og er et av norges største.
Noen er bare ett døgn, men en mor med 7
barn som har en mann som utøvde vold
med bibelen i handa var der i et halvt år.
Vi reparerer ikke bare biler og hus, vi
reparerer mennesker. Svein Gjerseth er
faktisk den eneste mannen som bestyrer
et krisesenter i Norge. Det er ca 50 krise-
sentere.

Krisesenteret i Telemark
v/Svein Gjerseth
Tusen takk for pengene
vi har fått fra dere, det
setter vi kjempepris på.
De  pengene bruker vi
på barna, vi skal ruste
opp uteområde med
blant annet lekeappara-
ter. Krisesenteret ble
startet opp av dyktige

Forts. neste side
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damer med Einfrid Halvorsen i spissen
for 40 år siden. Krisesenteret er åpent
døgnet rundt. Mange damer kommer med
ungene sine midt på natten, det er oftest
lettest å stikke fra en voldelig mann da.
Senteret har 11 leiligheter og er et av nor-
ges største. Noen er bare ett døgn, og en
mor med 7 barn som har en mann som
utøvde vold med bibelen i handa var der i
et halvt år. Svein Gjerseth er faktisk den

eneste mannen som bestyrer et krisesen-
ter i Norge. Det er ca 50 krisesentere.

De presiserte at pengene ikke går til drift
av sentrene. Dette er bidrag som vi med
sikkerhet kan si understøtter Odd Fellows
grunnsetning om å hjelpe de trengende.

Det var 28 brødre til stede og det kom inn
8 000 kr på loddsalget.

AG

Glade vinnere - Nå er det snart min tur sier bror Karl Erik Skogø

Gode venner er som
stjerner, du ser de ikke
alltid, men du vet de

er der.
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51 egne brødre var tilstede og fikk se et
gradspill med aktører som gjennomførte
sine oppgaver på en flott måte.

Noen ble vel litt overrasket da OM med-
delte en utmeldelse fra vår loge fra Eks
OM Kai Lautitzen til Loge 145
Høgenhei, men skjønner at alder og lang
vei krever sitt. Eks OM Kai var en fore-
gangsmann for alt det logen står for. Han
vil bli savnet i vår loge.

Skuespillerne måtte sitte igjen etter at
brødrene hadde forlatt logesalen, det
tydet på at de skulle få skryt av OM for
godt utført arbeid.

AG

Det Gode Vennskaps Grad til

Erik Dalene og Kjell Einar Lie 

Fra venstre: Fadder Eigil Frode Jørgenesen, Erik Dalene, OM Frode Ballestad,
Kjell Einar Lie og Fadder UM Jarle Rørvik

Her kommer
Tertene

Bilde neste side



Er vi ikke en ORDEN
men en FORENING?

Det er noen i toppledelsen som har
bestemt følgende: "Vi oppdaterer lovver-
ket ut fra hovedstrategien om å bli en
verdibærende organisasjon åpen for alle

interesserte som er opptatt av sin etiske
plattform i livet."

For uten forvarsel har vår loge blitt
vesentlig endret. Er OF pr. definisjon
ikke en ORDEN nå lenger?, jeg bare
spør. Hvis ikke syns jeg vi skal kjempe
med demokratisk midler for å bli en
ORDEN igjen.

Vi har jo fått en orientering om dette oppe
i logesalen, men jeg merket meg at Eks
OM Jan Strøm mente det var litt mye fra
en side.

Jeg er redd for at våre grunnprinsipper
kan bli vesentlig forandret. Kan vi fort-
satt kalle oss brødre?

Er alt dette kun på grunn av momskom-
pensasjon.

AG
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Praten går og humøret er på topp i Smia
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I år var det Rebekkaloge 15 Via Nova
som hadde ansvaret for juletrefesten i
Oddfellow huset i Skien. Klokka 17.00
var det 29 barn og 38 voksene som hadde
funnet veien til  Landstadsgate. Det var
nesten ikke en plass og oppdrive i festlo-
kalet, til forventingsfulle barn og kaffe-
tørste voksne. Heller ikke i år var det
mulig å få en musikker til å traktere pia-
noet, men Via Nova hadde fantastiske
forsangere som ledet sangen og gangen
rundt juletreet. Tradisjonen tro ble det
servert pølser og drikke til barna nede i
«Smia», før Mikke Mus, Donald Duck og
Langbein inntok film lerretet. Det ble en
fin kosestund i «Smia», før det igjen ble
julesanger og gang rundt juletreet.
Plutselig sto Julenissen i døra og juletre-
festens høydepunkt var nådd. Det ble
pakker og glade barn og voksne, Igjen en
fin ettrmiddag i vårt Logehus. Det er fint
at logene i Landstadsgt. fortsetter å arran-

gere juletrefesten for barn, barnebarn og
oldebarn. Jeg tror nemlig at det ikke leng-
er arrangeres så mange juletrefester rundt
i foreninger og lag. Dessverre. 

GN

Juletrefesten

Vennskapsdikt.
Vennskap er en fin ting,
Den er akkurat som en rund ring.
Evig bånd. Som aldri slipper din hånd.
Slikt er vårt vennskap.
Gyllent og skinnende.
Mitt hjerte for vårt vennskap er  
brennende.

Vennskap er som ett tre.
Det spiller ingen rolle hvor høyt eller lavt
det er,
om greinene er korte eller lange,
om barken er skrukket eller glatt,
om bladene er friske eller høstgule,
Det eneste som betyr noe er hvor dypt
røttene sitter.

Opplest av Otto Høyendahl



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


