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Østre Gab 

Gjessøya 

Mærdø 

”Østre Gab” fra loge 107 Torungen 

Les mer om visegruppa på logens side 

NOFA Agder er en realitet. 
Første regionalavdeling i Norge ble 
instituert i Arendal 23.11.14 
Les mer på side 3 
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Ny DSS  
i 

Odd 
Fellow 

Distrikt 22 

 
 
Skiftet skjedde med en fantastisk 
ramme, onsdag 24.09.14. 
Leir nr. 27 Homborside i Grimstad 
hadde en opptagelse av 4 nye 
patriarker. Tilstede var det ca 90 
patriarker fra Distriktets 2 leire, alle 
logene var representert.   

På bildet sees den nye DSSen til høyre 

Under en kort seremoni i leirmøtet 
satte DSS Tom Schulz inn den nye 
DSSen Åge Munch Olsen.   
Taffelet, som ble glimrende ledet av 1. 
HM Jan Tore Solheim, samlet over 80 
patriarker til erter, kjøtt og flesk. 
Menyen, som kalles Grimstad logenes 
”nasjonalrett”, ble servert 2 ganger. 
Leirsangen for leir nr. 22 Aust Agder ble 
avsunget og EksDSS Tom Schulz var 
første taler ut. Han startet med å 
betone at det var første og siste gang. 
Første gang på lang tid at han startet 
sin tale med ”Bror DSS” og siste gang 
han fikk tale først ved bordet 
Dermed hadde vår nybakte EksDSS slått 
an tonen i sin tale som han 
gjennomførte i kjent stil. Han syntes 
leiren hadde gjennomført P+ 
seremonien på en flott måte.  
Ja, det var vemodig å slutte som DSS, 
det hadde vært en fantastisk og 
givende tid.  
Det var mye jobb, men det hadde gått 
lett p.g.a. det fine og givende sam-
arbeid han hadde hatt med hver enkelt, 
et samarbeid som var avgjørende. 
Tanken på å fortsette i en ny periode 
hadde han vært innom, men han hadde 
snakket med sin forgjenger. 
Anbefalingen var at om han syntes ikke 

der var noen brukbare kandidater, 
kunne han fortsette. Men vi har jo 
mange gode kandidater i vårt Distrikt. 
Så den saken var klar. Han rettet en 
takk til alle og bad dem passe like godt 
på den nye DSSen som de hadde passet 
på ham. 
Avslutningsvis hadde han også et lite 
hint til DSSs fysiske situasjon. Noen 
måneder før han tiltrådte, fikk han selv 
skiftet kne. Og nå hadde nettopp den 
nye DSS også skiftet kne. Var det et av 
premissene for å bli DSS tro. 
Han ønsket sin etterfølger lykke til og 
av-rundet sin tale med en skål for 
Distrikt 22 
 
DSS Åge Munch-Olsens tale  
HP, embedsmenn og patriarker 
Tusen takk til embedsmennene i leir 
Homborside for en flott utført 
institueringsseremoni og seremonien 
forøvrig. Dere er dyktige!  
Kjære Eks DSS Tom! 
Hjertelig takk for det flotte arbeidet du 
har gjort som DSS i din embedsperiode. 
Du har vært kreativ og full av pågangs-
mot. Takk for dine initiativ. Takk for 
inspirerende foredragsholdere du har 
hentet hit. Takk for utmerket ledelse av 
Distriktsrådet. 
TOM! Du er 
- tålmodig, tolerang og trygg 
-omtenksom, oppmerksom og   
  omsorgsfull 
- målrettet, metodisk og medfølende. 
Nå er en stor arbeidsbyrde tatt av dine 
skuldre, og du kan rolig og trygt nyte 
ditt otium, og selv disponere mye mer 
av din tid på de ting du måtte ønske. 
Piet Hein har skrevet et lite 
arbeidspsykologisk grukk, som jeg vil gi 
deg med på veien videre: 
 
"Om at bestille ingenting" 
Når man en uge har gået omkring 

og prøvet at utrette slett ingenting 

så løber ens tid så forbandet,  

at man umulig vil kunne forstå 

hvordan man nogenside skal få 

tid til at udrette annet. 

EksDSS Tom Schulz, nu hvil på dine 
laurbær. 
DSS er ikke et valgembede, han 
utnevnes av Stor Sire, - og står kun til 
ansvar overfor ham. Jeg er nå satt til å 
lede Odd Fellow i Aust Agder. Vi kan si 
det slik at DSS er Stor Sires forlengede 
arm i distriktet. 

Jeg føler meg privilegert som ble spurt 
om å påta meg dette embedet. Men det 
var også med skrekkblandet fryd, jeg sa ja 
til bror Stor Sire. 
Skrekk for ikke å strekke til......              
Fryd over å få lov til å samarbeide med 
alle de dyktige og kompetente folka vi 
har i loge og leire. Det nedlegges et 
imponerende arbeid for Odd Fellows sak i 
distriktet vårt -  
- av embedskollegier 
- av Distriktsråd 
- av Storrepresentanter 
- av nevnder 
og ikke minst av brødre og patriarker i 
den enkelte leir og loge. 
 

Arbeid som år etter år, - gir oss alle felles 
gleder og bedrer våre etiske holdninger, 
og således er med på å gi oss næring til å 
bli bedre medmennesker. Ordenens etikk 
blir omsatt i praksis. 
  

Tidligere utnevnte DSSer har gjort en 
formidabel innsats for Ordenen vår, og 
jeg er glad for at de er villige til å bistå 
med sine erfaringer og råd i det arbeidet 
som ligger foran meg. Godt er det også å 
vite at det er lagt opp til en grundig 
skolering av nyutnevnte DSSer i Oslo 24. 
og 25. oktober. Jeg håper at jeg da om 
kort tid vil være rustet til den oppgaven 
som ligger foran meg.  
Så gleder jeg meg til å besøke alle loger 
og leirer i distriktet etter hvert.  La oss 
sammen arbeide for Stor Sire Morten 
Buans 3 sentrale arbeidsfelt: 
Kunnskap og kvalitet 

Styrkelse og ekspensjon 

Synliggjøring og kommunikasjon 
 

Eller for å si det litt annerledes: 
La oss samarbeide om å utvikle den 
enkelte medlems kunnskap om Ordenens 
idealer, og gjennom det å øke 
medlemsmassen. 
Jeg er intet orakel med øyeblikkelige svar 
på alt som måtte komme opp. La oss alle 
samarbeide om å løse de oppgavene som 
ligger foran oss til beste for Ordenen. 
Før jeg nå kaster meg utpå 50 000 
favners dyp, vil jeg slutte med å si til dere 
som jeg sa til bror Stor Sire da han ringte 
og ba meg overta som ny DSS etter Tom 
Schulz for de neste4 åra: 
"Jeg får si som Hovmesteren:" I'll do my 
best!" 
Han avrundet sin tale med en skål for 
Den Norske Odd Fellow Orden. 
 
Fortsettelse på side 15 
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Odd Fellow-reiser Aust-Agder 
 

Reisenevnda som består av en 
representant fra hver av logene i 
distriktet, har vært samlet, både for å 
se på erfaringene fra siste tur til 
Bornholm, men også for å se på 
reisemål og muligheter i 2015. Når det 
gjelder årets tur var det mange positive 
tilbakemeldinger og noen få negative. 
De negative var stort sett myntet på 
organiseringen av påmeldingen, og det 
tar nevnda til etterretning., og vil ha et 
annet opplegg ved senere 
arrangementer. 
Når det gjelder neste års reise kom det 
innspill fra enkelte av logene. Her 
etterlyses imidlertid mer respons fra 
alle logene, selv om vi fikk innspill nok 
for å få til arrangementet for 2015. 
Imidlertid bør logene bli bedre med 
tilbakemeldinger med tanke på tiden 
fremover. Innspillene for 2015 viste til 
Skottland og Portugal. 
Vi har valgt å ta kontakt med forrige 
arrangør; Aasbø, og en foreløpig 
tilbakemelding sier at av de skisserte 
alternativene er det nok Skottland som 
vil bli rimeligst, da det er dårlig med 
direkteforbindelser til de 3 valgte 
reisemålene i Portugal. Vi vil likevel få 
alle forslagene på bordet, før 
reisekomiteen gjør sitt valg, og kommer 
med ytterligere info til logenes 
medlemmer. I utgangspunktet vil vi 
presentere reiseopplegget i Terjenytts 
februarnr eller i et eget opplegg. 
Tidspunktet er satt til 2. juni til 9. juni 
2015 og vi ber logene om å være 
oppmerksom på dette når de 
planlegger sommeravslutninger. 

 

Instituering av NOFA Agder. 
 

Torsdag 23.10.14 ble en historisk dag 
for Norsk Odd Fellow Akademi (NOFA). 
Landets første Regionale Akademi, 
NOFA Agder ble instituert i logesalen i 
Arendal. Rådsmedlem DSS Selle Marie 
Horntvedt forsto på oppdrag fra Stor 
Sire den høytidelige handling. Hele 26 
av de totalt 28 medlemmer av NOFA fra 
distriktene 14 og 22 var tilstede. Den 
enkle seremoni, ledsaget av musikk 
fremført av Tore Lund Andersen, la en 
verdig ramme rundt handlingen. 
Samtidig ble Selle Marie Horntvedt 
valgt til leder i  NOFA Agder. Øvrige 
rådsmedlemmer som ble valgt var, 
Marit Olsen og Ole Johan Bay 

Gundersen fra distrikt 14, Leiv P. Olsen 
og Tom Schulz fra distrikt 22. Etterpå 
ble det feiret med noen perlende 
dråper, før det ordinære møtet fant 
sted i spisesalen. 

 
Rådsmedlemmene i NOFA Agder. 

Fra venstre: Tom Schulz – Marit Olsen – Selle 
Marie Horntvedt (leder) – Leiv P. Olsen – Ole 

Johan Bay Gundersen 

 
26 av de 28 medlemmene i NOFA Agder samlet 

bak NOFA Agders rådsmedlemmer 
 

Foredraget: Den gylne leveregel 
i vår tid 

Her var det samlet 77 søstre og brødre 
fra de to distrikter for å høre 
sogneprest i Trefoldighet menighet i 
Arendal, Aasta Ledaal, snakke om 
tema; Den gylne Leveregel i vår tid. 
Aasta er kjent som et engasjert 
medmenneske som har beholdt sitt 
sunne bondevett. Vi fikk en reise 
gjennom hvordan andre religioner 
ordla seg om regelen, og mange 
eksempler på hvordan vi i hverdagen 
kan bruke den for at vi skal gjøre de 
riktige valgene, også i de mange små 
trivielle situasjoner. Hennes ærlighet 
og varme sjarmerte alle, og ikke minst 
det hun hadde å si om Romfolket og 
tiggerne i Arendal. En sak som både 
hun og mange av de fremmøtte synes 
er veldig vanskelig å forholde seg til.  
Det hele ble rundet av med kaffe og 
kringle, og litt meningsytringer fra 
salen. Bred enighet at også her er det 
lettere å teoretisere over tema enn å 
gjennomføre det i praktisk handling. 
Møtet ble ledet av Tom Schulz som 
takket Aasta og overrakte 2noe som 
ikke visnet”. 
Neste åpne NOFA møte her blir i 
Kristiansand torsdag 19.03.15 kl. 19. 
 
Et mer utfyllende utdrag fra Aasta Ledaals 
foredrag vil komme i neste Terjenytt, Våren 2015 

Seniortreff på Østre Agder 
Brannvesen (ØAB) 

30/10

Lekebrannbilen utenfor stasjonen 

Drøyt 70 søstre og brødre (68 deltok på 
den påfølgende lunsjen) hadde funnet 
veien til ØAB denne fine høst-dagen. Vi 
ble tatt i mot av Petter Vinje Samuelsen 
og Frank Danielsen, som etter en samling 
i plenum, guidet to grupper av 
interesserte seniorer rundt på den flotte 
brannstasjonen, som dekker 7 kommuner 
med til sammen 70 000 innbyggere. Det 
er ca 60 heltidsansatte og 125 
deltidsansatte som arbeider ut fra 8 
brannstasjoner, og har 378 særskilte 
objekter (sykehjem, skoler, bedrifter etc) 
å passe på. I den nye brannstasjonen er 
de samlokalisert med Siviforsvaret og i 
løpet av 2 år vil også politiet være 
etablert i området med eget bygg. 
 

En av gruppene samlet i treningshallen 
 

I gruppene ble vi vist omkring på 
stasjonen og vi var innom 110-sentralen, 
bilhallen, vaskeanleggene, garderober, 
treningshall og kontoravdelingen. Det er 
et imponerende bygg, der trivsel for 
mannskaper er satt i høysete, og der det 
er lagt opp til utvidelse dersom dette 
skulle bli nødvendig. 
 

Den gamle mannskapsbilen som har vært i EksDDSS 
Thorleif Bredesens eie. 

 

 
 



                            2014                          -                Terjenytt                 -                          Julen 

 4

 
 
 
 
 
 

Rebekkaloge nr. 51 Fortuna 
Hilsen fra OM. 
«Mot Jul» . 
Margrethe Munthe. 

Som`ren er borte, dagene er korte, 
men gjennom mørke tåke og regn, 
langt i det fjerne lyser en stjerne, 
Betlehems-stjernen, det himmelske 
tegn. 
Snart skal vi høre klokkene føre, 
budskap om høytid i hjemmene inn. 
Klart skal det klinge inn skal det ringe 
julen for alle - i hjerte og sinn. 
 

Året 2014 er på hell og jeg går inn i min 
siste periode som OM. Det har vært 
utfordrerne og mye å sette seg inn i, 
men også en lærerik tid som OM. 
Nominasjonsnevnda er i full gang med 
å skaffe nye gode og villige kandidater 
til valget kommende vår. Jeg ønsker 
nevnda lykke til med arbeidet. 
Ønsker også alle søstre og brødre en 
fredfull og god jul og et godt nytt år. 
 

Brit Johansen /OM 
 

Åremålsdager – Vi gratulerer! 
50 år 27.01.15 – Helga Bjørg Hansen 
60 år 04.12.14 – Heidi E. Stiansen. 
80 år 09.12.14 – Inger D. Langemyr. 
85 år 10.11.14 – Karin E. Myhre 
 

Gradspasseringer: 
Det gode vennskaps grad: 
08.10.14: Heidi E. Stiansen og 
Torhild M. Olsen. 
 

Rettelse 
I forrige Terje Nytt kom jeg i skade for å 
skrive at Marit Rørvik hadde mottatt 
«Den høye sannhets grad». Det er feil, 
og jeg beklager. 

 
25 års veteranjuvel 
24.09.14 mottok Marianne Lundberg 
25 års veteranjuvel. Hun ble tatt opp i 
nr 40 Sara von Linne i Sverige januar 

1989. Hun ble meldt over til nr 51 
Fortuna 09.04.2014.  
Det var en flott seremoni, etterfulgt av 
et koselig ettermøte med deilig mat og 
drikke, og god stemning rundt bordet. 

 
 
40 års veteranjuvel 
22.10.14 mottok Kari Elisabeth Rose sin 
40 års veteranjuvel. Hun ble tatt opp 
08.10.74 og har hatt mange store 
oppgaver i disse 40 årene. 
Vel 70 søstre var til stede. Det var en 
stilfull gjennomføring av seremonien 
hvor bl.a.  Dep. Stor Sire Toril G. 
Skougaard var til stede og ledet 
seremonien, sammen med Fung. 
storembedsmenn Bjørg Kling, Kirsti 
Lykre, Ellen Aas og Else Byholt. Etterpå 
var vi samlet rundt bordet til nydelig 
lammestek med godt tilbehør. Det var 
mange flotte taler, og spesielt hyggelig 
å høre Kari Rose «mimre» om de 40 år, 
både med alvor og humor.  

 
Jubilanten. 

 
Bak fra v: Bjørg Kling, Else Byholt, Kirsti 
Lykre og OM Brit Johansen. 
Foran fra ve.: Kari Rose og Toril G. 
Skougaard. 

Advent 
Så tenner vi et lys i kveld, vi tenner det for 

glede 

Det står og skinner for seg selv og oss 

som er tilstede 

Så tenner vi et lys i kveld, vi tenner det for 

glede 
Så tenner vi to lys i kveld, to lys for håp og 

glede 

De står og skinner for seg selv og oss som 

er tilstede 

Så tenner vi to lys i kveld, to lys for håp og 

glede  

Så tenner vi tre lys i kveld, for lengsel, håp 

og glede 

De står og skinner for seg selv og oss som 

er tilstede 

Så tenner vi tre lys i kveld for lengsel, håp 

og glede 
Vi tenner fire lys i kveld og lar dem 

brenne ned 

For lengsel, glede, håp og fred, men mest 

allikevel for fred 

på denne lille jord, hvor menneskene bor  

 

       En liten huskeliste! 
Onsdag 26.11. har vi arbeidsmøte med 

lotterikveld. Håper mange har anledning 

til å komme. Det er mange flotte 

gevinster. 

Julemøte onsdag 10.12. kl 1800. I år er 

det 2 søstre som får sin 25 års veteran 

juvel denne kvelden. I tillegg skal vi 

ivareta tradisjoner, og lover en flott 

kveld.  

Juletrefest 04.01.15, kl 1600. Ta med 

barn og barnebarn og hold en hyggelig 

tradisjon ved like.  
 

Vi ønsker alle en riktig god jul 

med mye lys og glede.  

         

Kommende Ve.Ju. i 2014 
Ragnhild Boye    25 års juvel    10.12.14 
Inger Røisland    25 års juvel    10.12.14
 . 
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Rebekkaloge nr. 93 Kaprifol 
Julehilsen  
Vi er midt i mørketiden, og alle ser frem 
til lysere tider. Julen nærmer seg, og 
det er tid for en julehilsen. 
Til hjem og kammer er julen kommen, 
og tent er tusen blanke flammer som 
lys over helligdommen.  
Nu klokker ringer med bud om freden 
Og julens høytid på hvite vinger  
Helt stille synker innover leden. 
 

God jul fra OM Solbjørg Berge 
                                                                        
Gratulerer 
17.12.14  K. Astri Rasmussen        75 år 
18.01.15  Ruth Hjellset            75 år 
07.04.15  Bjørg L. Knutsen            75 år 
09.04.15  Sigrund O. Meyer          70 år                
 

Gradspasseringer 
Den Edle Kjærlighets Grad 
27.10.14  Anne Jorunn Thorbjørnsen 
27.10.14  Adeleide Lund 
 

Det Gode Vennskaps Grad  
08.09.14  Torill Britt Andersen 
 

Desember måned 
Årets siste måned ga sikre varsler. Det 
var jo «Christbarnets fødselsmåned». 
Månedens latinske navn kommer av 
desem, som betyr ti, og som var den 
tiende måneden i den gamle romerske 
kalender. 
Julen preger årets siste måned. Gamle 
nordiske navn var da også Christmåned 
eller Julemåned. I desember skulle man 
gjøre seg ferdig med arbeid i skog og 
mark. Baking, slakting og brygging 
skulle være ferdig i god tid før jul. 
                                                                                                                                   

                  
 
 

                                                

 
 
 

Kaprifolen vår 
I vår loge har vi en «Kaprifol», en 
utfordring til en søster til å bidra med 
noe på ettermøte iblant. 
Den 25.august tok Janne Magelsen 
utfordringen. Hun hadde med en 
påkledd dukke og hadde et foredrag 
som det gis et utdrag av: 
Empire-moten som var i overgangen 
fra 1700-tallet til 1800-tallet erstattet 
overdådige kreasjoner i silke og fløyel. 
Vi fikk lette og ledige kjoler av bomull. 
Det ble naturlig å spasere og en brukte 
lave sko. Malerier fra utgravingen av 
Pompeii inspirerte til dette. Det ble 
moderne med de gamle romerske 
frisyrer med oppsatt hår med små 
krøller. 
Noen svært rike i Arendal hadde 
kontakt med kontinentet og førte nye 
moter til byen. Åmlibunaden har 
mange likhetstegn med empiremotens 
kjoler, og jakken er på mange måter 
mye lik en uniformsjakke fra den tiden.  
Janne har i en årrekke deltatt på det 
årlige «empire-ballet» i Arendals 
ærverdige gamle rådhus, og stiller der i 
dette antrekket.  
Søstrene fikk på møtet et langt større 
innblikk i historiens påvirkning av 
moter på denne tiden enn et lite utdrag 
kan gi. 
En takk til Janne for et engasjerende og 
morsomt kåseri. 
 
«Kaprifolen» vandrer nå videre til neste 
søster. 

 
 

 
 
 
 
 

Logetur til Scotland 2.-9.juni 
2015 
Reisekommiteen for Odd Fellow Reiser 
Aust-Agder inviterer i samarbeid med 
Dag Aasbø Travel på tur. Vi minner om 
påmelding fra 22.januar. 

  
Møteplan 1. halvår 2015 
04.01 kl.16.00  Juletrefest. 
12.01 kl.19.00  Arbm.            
26.01 kl.19.00  Arb.Instr.Rapp.      

Nevnder/Komit.regnskap   
09.02 kl.19.00   ≡ +   Galla 
23.02 kl.19.00  Arbm. Fd.                                                          
09.03 kl.19.00   = + 
23.03 kl.19.00   O +  Galla 
13.04 kl.19.00   F □          Galla   
27.04 kl.19.00   Arbm.   N 
11.05 kl.19.00   − +         NV 
17.05  Sammenkomst på Logehuset                                                                         
01.06  Sommertur 
---------------------- 
31.08 kl.18.00  El   NB. Tiden  Galla 
 

Julemøte 
Du inviteres til julemøte mandag 
08.desember kl.18, om ønskelig med 
ledsager. Påmelding til UM Anne Grethe 
Lofthus innen 28.11 på tlf. 930 83 159. 
 
Nå er den hellige time 
Vi står i stjerneskinn 
Og hører klokkene kime 
Nå ringes Julen inn! 
 Eivind Skeie 
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                  God Jul! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rebekkaloge nr 104 Måken 

 
Gerd Kjølberg Gundersen 
 

”Det går mot høst” 
 

Vi har hatt en travel høst i år. På det 
første møtet denne sensommeren 
hadde underholdningsnevnda ordnet 
med besøk av Gerd Kjølberg 
Gundersen. Hun underviste oss i 
blomsterbinding og hvordan vi kunne 
lage enkle, vakre dekorasjoner. Det ble 
et livlig ettermøte med mange 
spørsmål, mye latter og leven. Siden 
dekorasjonene var en del av gevinstene 
denne kvelden, var det mange søstre 
som satt forventningsfull og gledet seg 
til kveldens lotteri, og noen som gikk 
veldig fornøyde hjem.   
  

 Gradspassering: 
Det Gode Vennskaps Grad 
25.09.14     Else Marie Upshal 
4. september 2014 ble Reidun 
Gunstveit Øvrebø forfremmet til Håpets 
Grad i Leir nr. 22 Viljen. 

0dd Fellow på nett 
 

 
Lærenemme søstre 

I regi av Styrkelse og Ekspansjon ble det 
arrangert en gjennomgang for 
innlogging og bruk av Odd Fellow 
sidene på nett. Storrepresentant Mie 
Gaustad og UM Ingebjørg Wickstrøm 
loset søstrene gjennom prosessen. 
Spørsmål ble stilt av ivrige søstre som 
fulgte godt med, og svarene gitt etter 
beste evne. Dette blir nok gjentatt helt 
til alle er trygge på hvordan de skal 
logge seg på og finne frem på Odd 
Fellows nettsider.  
 

Historikk – mimre- nye impulser 
 

 
       Else Sætra 

Det har vært holdt tre hyggelige møter, 

et på dagtid og to på kvelden i regi av 

arkivar. 

Alle logesøstrene har vært invitert og 

det har vært god oppslutning. Søstrene 

satt i grupper og fikk tildelt spørsmål av 

ulik art, besvarelser i grupper og 

individuelt. Ingen besvarelser med 

navn. Hensikten med dette prosjektet 

var å få frem opplevelse og meninger 

fra hver enkelt søster gjennom sin tid i 

logen. Spørsmålene var rettet mot den 

sosiale delen på møte eller fra 

logeturer. Denne form for aktivitet har 

fått mange logesøstre til å bli bedre 

kjent med hverandre, mimre og 

utveksle meninger og komme med nye 

impulser.  

Det har vært en glede og inspirasjon fra 

undertegnede og kan anbefales. 

Søsterlig hilsen i V.K.S. Else Sætra  

 

 
Anne Haugland leser dikt av Andre Bjerke 
 

På jorden et sted 
Tro ikke frosten som senker en fred 

av sne i ditt hår. 

Alltid er det på jorden et sted 
tidlig vår 

 
Tro ikke mørket når lyset går 

ned 
i skumringens fang. 

Alltid er det på jorden et sted 
soloppgang. 

Andrè Bjerke 
Det er ikke frost enda, den milde høsten 
fortsetter, det er fortsatt plussgrader. 
Men det er nok naturens sanne og 
trofaste gang at frosten snart kommer.  
I sannhet et optimistisk og fint dikt – det 
hjelper å lese det når høsten er på det 
mørkeste og man lengter til våren og 
lyset – da blir man minnet på: Våren og 
lyset kommer igjen. Slik er naturen.  
 
 

 
Åsta Ledaal 

 

Den gylne leveregel  
9. oktober var vi så heldig at sogneprest 
Åsta Ledaal holdt foredrag for loge 104 
Måken. Temaet var Den Gylne Leveregel 
– før og nå. Det var en munter og 
engasjert sogneprest som talte til 
søstrene. Her var det mange situasjoner 
og uttalelser som søstrene nikket og 
kjente seg igjen i. mye av dette har vi 
hørt før, men dette kan ikke gjentas for 
ofte: ”Alt hva dere vil at andre skal gjøre 
mot dere, skal også dere gjøre mot dem” 
 
En stjerne på himmelen blinker,                  
det nærmer seg julen igjen, 
og Betlehems stjernen den lyser,                   
for meg og for deg min venn. 

Vi trenger et vakkert inntrykk,                                 
en venn som kan holde vår hånd. 
Jeg tenker med glede tilbake på kjærlige 
vennskapsbånd. 

Mitt ønske for julen vil være                                        
at varme tanker når frem.                               
Så sender jeg deg min kjære,                        
God jul, og en riktig varm klem. 
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REBEKKALOGE                              
nr. 116 NAVIGARE 

 

Møte: 
Vårt første logemøte på det nye året 
er et Arbeidsmøte med rapporter fra 
nevnder. 
14.01.2015 -  kl. 19.00 

 

Besøk fra Frelsesarmeen. 
Til vårt logemøte 22.10.2014 hadde vi 
invitert  Gerd Hansen fra 
Frelsesarmeen i Risør. Hun  gav oss  en 
orientering om deres arbeid i felten. 
Det ble en informativ og inspirerende 
informasjon. Frelsesarmeen  har som 
«slagord»: SUPPE,SÅPE og FRELSE. Det 
skulle dekke det meste.  Det ble også 
lagt stor vekt på hvor viktig vårt 
«bidrag» er, i forbindelse med 
«Grytevakt»  på  Grisen Storsenter,  i 
tiden før Jul. Denne hjelp har bidratt til 
at Frelsesarmeen i Risør kunne kjøpe 
inn mange flere «jule-matpakker» til de 
som trenger litt ekstra hjelp til JUL.  
Flere barn har fått en Julegave som de 
lenge har ønsket seg. Det ble nevnt at  
Julepakkene var NYE gaver (ikke brukte 
ting), kjøpt eller fått i forretninger.  
Gerd Hansen’s   informasjonen var 
nyttig og det kan kanskje også gi ekstra 
inspirasjon,  slik at vi, også i år, kan 
gjøre vårt beste for at det kan bli  mest 
mulig penger  i» Julegryta». 
 På initiativ fra OM og støtte fra alle 
søstrene så «bevilget» vi  
lotteriinntektene for kvelden, ca. kr. 
3000,-,  som en liten  start på 
«Grytebidraget».  
Et lite vers fra sangen »Jeg tror på 
styrken i varme tanker….» 
Jeg tror på styrken i varme tanker 
Fra gode mennesker som vil oss vel, 
Å, om vi alle var mot hverandre 
Som helst vi ville det mot oss selv! 
 
 
 

Teaterkveld i Risør 
Søndag 02.november var det duket for 
teaterkveld i Risør. 
Risør Musikkteater viste denne høsten 
«Den Spanske Flue» 
eller også kalt «Pappa, her er jeg». 21 
søstre fra Loge 
Navigare var tilstede på forestillingen 
denne kvelden, og 
vi fikk en fantastisk opplevelse. 
Skuespillerne, som jo alle er  
amatører, var utrolig flinke, ja helt 
proffe. Replikker og bevegelser  
satt som et skudd, og de flotte 
kulissene og kostymene var med 
på å gjøre stykket til en kjempesuksess. 
«En god latter for- 
lenger livet», sa regissøren før 
forestillingen begynte. Ja, 
da fikk vi alle virkelig forlenget våre liv 
betraktelig, for latteren 
satt svært løst fra begynnelse til slutt. 
Så har da også stykket  
og skuespillere fått terningkast i 
samtlige aviser i fylket. 
Etter forestillingen inntok søstrene 
restauranten «Kast Loss» 
hvor vi koste oss med god mat og 
drikke. Det var full enighet 
om at vi alle hadde hatt en flott aften. 
 

Else-Margrethe Ramsdal 
 

Her er noen biler fra en vellykket 
kveld! 

 

 

 
 

Julehilsen. 
Det går raskt mot advent og Jul. 
Vi ønsker alle søstre og brødre med 
familier en riktig GOD JUL og ET GODT 
NYTT LOGEÅR. 

 
 
Forslag til trening etter Jul:  

 
Tekst: 

Venstre: 12 minutters HØY intensitet  

Høyre:  12 måneders  HVILE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seniortreff i november blir 
arrangert på logehuset i Tvedestrand 
torsdag 27/11 kl 12:00- Påmelding til 
logens koordinator innen 24/11. 
Morten Erichsen kåserer over temaet: 

”Fugler i norsk fauna”. Enkel 
bevertning. Velkommen. 
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Loge nr. 61 Terje Vigen 
 

Vi gratulerer jubilantene! 
Vel overstått: 
14.09:  Arne Kruse      75 år  
29.09:  Oddvar Vistad       75 år  
07.10:  Harald Knutsen       45 år  
 
Kommende: 
20.11:  Kåre Midttun       95 år 
30.12:  Oddbjørn Fjellmyr       80 år 
30.03:  Arne John Rasmussen 90 år 
 

Gradspasseringer 
5. november ble Karl Gustav 
Thorkildsen tildelt DHSG. Her avbildet 
med sin fadder Petter Stiansen. 
 

 
 
Fadder Petter Stiansen fulgte opp med 

en flott tale til vår nye bror av DHSG 

under taffelet. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Frelsesarmeens julegryte 
61 Terje Vigen er også i år invitert til å 
være grytevakter ved Frelsesarmeens 
julegryte på Harebakken, og brødrene 
har stilt velvillig opp, slik at alle vaktene 
er fylt: 
 
Mandag 1. desember 
Kl. 12-14: Arild Furuholt og Arne Kruse 
Kl. 14-16: Arild Furuholt og  
                  Kåre L. Andersen 
Kl. 16-18: Jan Petter Røynaas og 
        Håkon Larsen  
Kl. 18-20: Gunnar Stormo og  
                  Normann Årsbog 
 
Mandag 8. desember 
Kl. 12-14: Odd Fjeldstad og  
                  Arne Kruse 
Kl. 14-16: Svein Sørensen og  
                  Thor Martin Reiersølmoen 
Kl. 16-18: Peter Løvstad Nielsen og   
                  Reidar Granerud 
Kl. 18-20: Kåre L. Andersen og  
                  Erik Normann Jørgensen 
 
Mandag 15. desember 
Kl. 12-14: Odd Fjeldstad og Arne Kruse  
Kl. 14-16: Normann Årsbog og  
                  Petter Wold 
Kl. 16-18: Kåre L. Andersen og  
                  Petter Wold   
Kl. 18-20: Karl Gustav Thorkildsen og  
                  Peter A. Weber 
 
Lørdag 20. desember 
Kl. 12-14: Torgeir Boye og  
                  Normann Årsbog 
Kl. 14-16: Kristian Eimind og  
                  John A. Løyning 
Kl. 16-18: Ivar Tønseth og Lisbet Brune  
Kl. 18-20: Gunstein Krossbekk og  
                  Arvid Engenes 
 

Påminnelse om 
serveringslistene 

Brødrene oppfordres til sjekke 
utsendte serveringslister – og da 
fortrinnsvis for å finne eget navn! Kan 
brødrene ikke møte etter oppsatt liste, 
må en erstatter finnes! 
 

 
 
 
 
 

Til ettertanke 
Av Søren Kierkegaard 
 
Om jeg vil lykkes  
med å føre et menneske mot et  

bestemt mål  
må jeg først finne det, der det er  
og begynne akkurat der 
 
Den som ikke kan det  
lurer seg selv når han tror han hjelper 

andre 
 
For å hjelpe noen  
må jeg imidlertid forstå mer enn hva  

han gjør med først og fremst  
forstå det han forstår 
 
Om jeg ikke kan det  
så hjelper det ikke at jeg kan og vet mer 
 
Vil jeg allikevel vise hvor mye jeg kan  
så er det fordi jeg er forfengelig og 

hovmodig og egentlig vil bli beundret av 

den andre istedenfor å hjelpe han 
 
All ekte hjelpsomhet  
begynner med ydmykhet for den jeg  

vil hjelpe og dermed må jeg forstå  
at det å hjelpe ikke er å ville herske  
men å ville tjene 
 
Kan jeg ikke dette, så kan jeg heller  
ikke hjelpe noen 
 
Møteprogram våren 2015 
04.01. Juletrefest logehuset 
07.01. Arbeidsmøte                                    
21.01. Arbeidsmøte 
04.02. Arbeidsmøte 
18.02. = +  
04.03. O+ G 
18.03. 40 Ve.Ju. G 
15.04. Arbeidsmøte 
06.05. 25 Ve.Ju. G 
17.05. 61 Terje Vigen har arr. 
20.05. O+ G 
07.06. Sommertur 
 
 
 
 
 

Undermesterne oppfordrer søstrene og brødrene til å bidra med 
ordensrelatert stoff til Terjenytt – enten synspunkter, tanker, dikt eller 
annet. Bidrag kan sendes til din loges UM. 
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Loge nr. 98 Henrik Ibsen 

 
Logen vår var 

35 år 
10. november 2014 
 

Festloge med ledsager 
Tirsdag den 4.11. var det festloge i 
anledning av at vår loge var 35 år. 46 
festkledde brødre og ledsagere deltok 
på festmiddagen.  
Kvelden forløp som følger: 
Først en fin og verdig utført Festloge i 
Logesalen. Deretter var vi samlet til en 
liten aperitiff i  
”de tilstøtende salonger”, hvor 
stemningen straks ble høy. Det ble 
dessverre litt venting på maten da det 
ble feilberegnet at møtet bare varte i 
35 min, men kokken fosskokte og 
maten ble ferdig i rimelig tid. Den som 
venter på noe godt, venter ikke 
forgjeves.  
OM ønsket velkommen til bords og 
overlot ordet til kveldens toastmaster 
(UM).  
På menyen var det Reinsdyrsteik med 
grønnsaker. De som ikke kjørte kunne i 
tillegg nyte en behagelig rødvin fra det 
spanske fastland. 
Denne festaftenen ble en verdig feiring 
av 98 Henrik Ibsens 
35 års dag. Bror Eks Storrepresentant 
Sverre Ohrvik holdt en flott festtale 
med utgangspunkt i utviklingen i vår 
Loge de siste 10 år.  
I denne perioden har det vært følgende 
Overmestre:  
Kåre Pettersen 2003 til 2007 (2 
perioder) Trygve Haugland 2007 til 
2009, Jan Tore Solheim 2009 til 2011 
deretter fra 2011 til 3.9.2013 Geir 
Skaala, hvor nåværende OM Anders 
Terkelsen overtok. Logen har hatt en 
god utvikling med de nevnte i 
førersetet. Vi har blant annet hatt en 

knoppskyting, ved at Loge 152 Fjære så 
dagens lys 15.10.2011.  
27 av våre brødre flyttet da over til den 
nye logen. Pr i dag har vår loge 93 
medlemmer og 4 søkere og er den 
største i Aust-Agder. 
 
Like før taffelet var slutt ble det 
oppdaget at den annonserte desserten 
rett og slett var glemt. Toastmaster 
måtte da ty til noen små ”grep”, og 
som erstatning for desserten kunne alle 
som ønsket det få en gratis drink i 
baren. Det så ut til å være en vellykket 
dessert. Det ble i hvertfall høy 
stemning, og folk satt lenge å koste seg 
utover.  
UM 
 

25-års Veteranjuvel 
Andreas Kleppe har vært medlem fra 
05.12.1989 og skal tildeles  
25-års medalje 16.12.2014 
 

Gradspasseringer: 
Det Gode Vennskaps Grad 
21.10.2014 
Ole Johan R. Tellefsen 
Torbjørn Eskedal 
Lars Johan Midstue 
 

Fødselsdager – runde år 
55 år: 
Harald Støyl 20.11.14 
65 år: 
Hallvard Halvorsen 30.12.14 
Arne Solheim 05.02.15 
70 år: 
Ragnar Risbruna 08.01.15 
75 år: 
Per Edv. Ulriksen 22.01.15 
 

Vi gratulerer! 
 

Meny 
18.11. Wienerbrød 
02.12. Lettsaltet torsk 
16.12. Erter, kjøtt og flesk 
 

Terminliste 2. halvår 2014 
18.11.  Minne ☐ felles m. ☐127 
 Gabriel Scott og  

 ☐ 152 Fjære.  

02.12.  Ο＋G 
16.12.  25 års Ve.Ju. G 
 

 

Terminliste 1. halvår 2015 
06.01.  Nyttårs ☐ felles m. ☐127 
 Gabriel Scott  
20.01. Arbm. Regnskap m.m. 
03.02. Info m. 
17.02. O + G 
03.03. ≡ + G 
17.03. = + 
07.04. Arbm.  
21.04. O + G 
05.05. − + N  

09.05. F ☐ m/ledsager G. Besøk  fra 

☐82 James Ridgely 
17.05. Treff på huset – 17. mai 
19.05. 25 års Ve. Ju. NV G 
07.06. Sommertur 
01.09. EI G 
 

Sang av Bjørn Eidsvåg 
Eg ser at du e trøtt. 
Men eg kan ikkje gå alle skrittå for deg. 
Du må gå de sjøl, 
men eg vil gå de med deg 
 
Eg ser du har det vondt. 
Men eg kan ikkje grina 
alle tårene for deg. 
Du må grina dei sjøl. 
Men eg vil grina med deg. 
 
Eg ser du vil gi opp. 
Men eg kan ikkje leva livet for deg. 
Du må leva det sjøl. 
Men eg vil leva med deg. 
Eg vi leva med deg. 
 
Eg ser at du er redd. 
Men eg kan ikkje gå i døden for deg. 
Du må smaka han sjøl. 
Men eg gjer liv til død, for deg. 
Eg gjer liv til død, for deg. 
Eg gjer død til liv, for med disse deg. 
 
Jeg synes at denne sangen er en fin 
avslutning på denne siden og dette året. 
En gylden leveregel. 
 

God jul til dere alle! 
UM 
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Loge nr.107 Torungen 
 

. Eks Storrepresentant Olav 
Magnus Myhre til minne 

 
 
 
 
 
 
 
 
En bauta i logearbeidet i Aust Agder 
døde 10. november, etter et langt 
sykeleie.  
Olav M. Myhre har vært medlem i to 
loger og tre leire, som følge av den 
enorme fremgang Ordenen har hatt i 
vårt distrikt. Det var bare en loge i hele 
Aust Agder da han ble tatt opp i loge 
Terje Vigen, 23. april 1963. Det fantes 
ikke noen leir på Sørlandet.  
I dag er Aust Agder eget distrikt med 11 
loger og 3 leire. 
Olav M. Myhre ble tatt opp i leir nr. 5 
Klippen i Porsgrunn, som vi da hørte til. 
 

For vel 30 år siden ble han med i et 
initiativ for å starte ny loge i Arendal. 
Han ble en av logens Charter-
medlemmer og ble helt naturlig valgt til 
broder-foreningens formann, og senere 
fra 1983 loge Torungens første OM. 
Han har også vært logens 
Storrepresentant.  
 

I 1995 kom utviklingen så langt at vi fikk 
egen leir i Aust Agder, og da var han 
klar til å ta fatt som HP, etter at han 
hadde vært formann i leirforeningen. 
Da hadde han allerede vært leir 
Sørlands 1. HM. 
 

Olav Magnus var klar til det siste og fikk 
god tid til å involvere familie og venner 
i sin situasjon. Han var veldig klar på at 
han hadde en fantastisk familie med sin 
frue og 3 gode døtre i spissen. Han 
tenkte også mye på sin sønn som døde 
så alt for tidlig i 1976. Han var veldig 

sosialt innstilt, og han var en meget 
dyktig samarbeidspartner som arbeidet 
nøye og grundig. 
Han var en skattet taler med vel 
funderte og dype ord. 
Han har satt dype spor i vår Odd Fellow 
verden og vi takker familien for lånet 
av ham i over 51 år.  
Vi minnes ham i takknemlighet.           

              J.A.N. 
 

MINNEORD  OVER  LARS 
BREKKA 

 

Det var med stor sorg vi mottok 
budskapet om at bror Lars Brekka var 
gått bort, 
Han døde i sitt hjem i Brekka om 
kvelden 9.november. 
Lars var alltid optimist og så muligheter 
der andre gav opp selv da han ble 
angrepet av kreftsykdommen slik at 
han måtte fjerne den ene nyra mistet 
han ikke motet Han ble erklært kreftfri, 
i men etter ca 2 år ble det konstatert 
nytt kreftangrep med spredning. 
Dette var en aggressiv type som ikke 
lot seg kurere og han ble stadig 
svakere. 
Lars var en ivrig logebror som møtte så 
ofte han kunne. 
Han ble opptatt i logen mai 1988 og 
fikk 25 års veteranjuvel i 2013. 
Lars hadde mange embeder i logen og 
leiren blant annet var han kapellan i 2 
perioder i logen 
og inspektør i leiren fra 2007 til 2011. 
På siste møte han var med på i 
september, gav han utrykk for at han 
var glad for å være der sammen med 
brødrene og oppleve seremoniene, 
Lars spredde latter og glede rundt seg, 
men han hadde også plass til de dypere 
samtalene og var opptatt av logens 
ritualer og verdier, og så det gode i alle 
mennesker. 
Lars dro tidlig til sjøs og utdannet seg 
etter hvert til maskinist. Han seilte 
mange år utenriks og hadde noen år på 
oljeplattformer før han overtok 
farsgården og ble en dyktig bonde 
Han har satt spor etter seg i nærmiljøet 
og var leder i flere lag og 
organisasjoner i bygda. Det meste 
arbeidet la han ned i Bondelaget og 
Skogeierlaget, der han satte i gang 
mange nye tiltak. 
Familien betydde veldig mye for Lars og 
han trivdes best når han hadde alle 
rundt seg, og de var med han helt til 

det siste. Lars vil bli dypt savnet blant 
familie og venner, og for oss 

ordensbrødre.    Sigurd Ledaal  
 

Navnepresentasjon 
Loge Torungens sanggruppe som for 
tiden består av: Per Rosmo, Per Olai 
Seines, Ole Skjævestad, Arne Johan 
Pettersen, Willy Kristiansen, Frank Liltved 
og leder Per Jørgensen har fått navn. 
Navnet ble ”Østre Gab”, som er navnet 
på sundet mellom Mærdø og Gjessøya. 
Forslagstiller var Per Olai Seines og det 
fikk full tilslutning fra de øvrige i gruppa. 
 

Endring av nevnd 
Følgende endringer er gjort i 
Nominasjonsnevnd for loge Torungen: 
Nytt medlem: Bror Knut Olav Ytterdal 
Nytt varamedlem: Eks SR Frank Liltved 
 

Vi gratulerer 
08.12 DSS Åge Munch-Olsen 70 år 
25.12 Eks SR  Egil Bøe  60 år 

 

Ny bror i loge 107 Torungen 
På logens møte, 06.10.14 ble Ole Kristen 
Johannessen opptatt som ny bror i vår 
loge. Omgitt av 41 brødre ble dette 
behørig markert ved brodermåltidet, der 
måltidet, tradisjonen tro besto av 
lettsaltet torsk med baconfett og 
gulrøtter. Fadder til vår nye bror er Odd 
Konrad Pedersen. Logen er glad for 
denne tilveksten, og arbeider for å få 
med flere brødre i fremtiden. 

 
Vår nye bror: Ole Kristen Johannessen 

 

Gradspasseringer 
01.09 DGV Kurt Hellevik 
20.10 DGV Kristen Taraldsen 
03.11 DEK Lars Reidar Yttrelid 
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Loge nr 127 Gabriel Scott 
To veteranjuveler i Gabriel 
Scott. 
På vårt siste møte den 05. november 
2014 ble to av våre brødre hedret med 
25 års veteranjuvel. Nemlig brødrene 
Jan Sandven og Johnny Christensen. 
Storrepresentant Arne Bjørge forestod 
den høytidelige tildelingen av veteran- 
juvelene. CM anførte ærestegnet for 
begge jubilantene. 
 

Jan Sandven er født 15.11. 1932. Han 
ble innviet i logen den 19.9. 1989. Bror 
Jan Sandven har dermed vært medlem i 
Odd Fellow ordenen i alt 8920 dager! 
Troskapsgraden ble tildelt han den 
02.01. 1990, Den Edle Kjærlighets-
graden den 05.11. 1990 og Den høye 
Sannhetgraden den 16.06. 1991.  
 

Jan Sandven har hatt mange embeter i 
vår loge; arkivar, sekretær, inspektør og 
CM’s høyre assistent. Han har også 
vært medlem av nevnd for omsorg og 
medlem av anskaffelsesnevnda. 

 
Jan Sandven 

 

Bror Johnny Christensen er født den 
09.03. 1954. Han ble innviet i ordenen 
den 01.11. 1989 og har dermed vært 
medlem av Odd Fellow ordenen i alt 
8877 dager! 
Han ble overført Loge 127 Gabriel Scott 
den 25.10.2013 fra loge 72 Eterna i  
Kristiansand. Logevita fra 72 Eterna er 
ukjent for undertegnende. 

 
Johnny Christensen 

 

Det er verdt å merke seg deres lange 
medlemskap i Odd Fellow ordenen; 
mer enn 8000 dager! Mange av oss har 
en liten vei å gå før vi kommer disse i 
møte i så måte. Men det er ikke slik at 
det bare er antall dager som medlem 
som er avgjørende for et godt Odd 
Fellow-liv.  
Kvaliteten i å være en Odd Fellow ligger 
etter mitt syn i å være noe for andre. Å 
gjøre en forskjell for andre og å gjøre 
møtene våre til en lærerik og berikende 
opplevelse for en selv, og for brødrene. 
Det har våre veteraner i rikt monn 
bidratt med i hele 25 år. 
 

Begge veteranene har et rikt og 
omfangsrikt medlemskap i ordenen, 
fylt med erfaringer fra godt vennskap, 
fra broderkjærlighet og ekte. Vi har 
trolig alle noe å lære fra begge to.  
 

Middagen på dette flotte møtet bestod 
av ekte «sikringskost», nemlig erter, 
kjøtt og flesk med det obligatoriske 
tilbehøret til drikke. Jeg vil si at 
måltidet stod i stil med de to 
veteranene; traust, sdsdsfdsf 
 

 I og med at dette var et gallemøte 
hadde vi serveringshjelp fra loge Henrik 
Ibsen, fra loge Måke og fra loge Fjære. 
Det rettes med dette en stor takk for 
hjelpen til disse. 
 

Dugnad på huset. 
Som mange har oppdaget så har 
logehuset fått en viss ansiktsoppløfting 
i høst. Logesalen har fått et strøk 
maling, kaffemaskiner og komfyren er 
blitt renset og skurt. Det er vasket, og 
tepper er blitt renset. Alle fire logene 
har deltatt, også vår, kanskje med 
varierende innsats. Jeg vil med dette 
oppfordre brødre i vår loge til større 
aktivitet når dugnad blir annonsert. 
Mitt inntrykk, som muligens er uriktig 
(?), er at det er enkelte av brødrene i 

vår loge som er gjengangere på 
dugnadene, mens vi andre er 
fraværende. Kan vi rette på dette neste 
gang? 
 

Om å ta på seg oppgaver og verv. 
Brødrene i vår loge vil av og til bli bedt 
om å ta på seg ulike oppgaver og verv til 
ulike tider. Det er god tradisjon i logen at 
den som blir spurt svarer ja til slike 
forespørsler. Embedskollegiet vil søke å 
fordele oppgaver og verv på en slik måte 
at ingen blir urimelig belastet. Det som 
det her er snakk om kan dreie seg om å 
delta i gradsspill, bidra i privatnevnda, 
representere logen i ulike råd og utvalg i 
forbindelse med logehuset eller som 
toastmaster under måltidene.    
 

Møtene fremover. 
Vårt neste møte avholdes den 18. 
november kl. 1900. Legg merke til at 
denne datoen faller på en tirsdag! Det er 
et fellesmøte med loge Henrik Ibsen og 
loge Fjære. Møtet er et minnemøte for 
avdøde brødre. Vanlig antrekk. På dette 
møtet er det som kjent ingen middag, 
kun kaffe og kaker. 
 

Den 03. desember er det opptak, altså 0 
+. Antrekk er da galla. Denne kvelden 
serveres det kokt laks med godt tilbehør. 
 

Møtet 17. desember blir et ordinært 
møte med vanlig antrekk. Hva innholdet i 
møte vil bli er i øyeblikket ukjent fordi 
møtet er endret fra det opprinnelige 
utgangspunktet. Det blir servert svinestek 
med tilbehør på dette møtet. 
 

06. januar avholdes det nyttårsloge. Det 
er loge Henrik Ibsen som står som 
arrangør. Til møtet inviteres brødre med 
partner. Brødre som ikke har overvært 
nyttårslogen oppfordres til å delta – det 
er en minnerik opplevelse. Vanlig 
antrekk. 
 

Innspill til Terjenytt. 
Bilder, nyheter, tips og annet som bør 
komme med i Terjenytt mottas med takk. 
Ta gjerne kontakt med UM.  
 

Med vennlig hilsen i  
vennskap, kjærlighet og sannhet 
Torstein Wille 
UM, 127 Gabriel Scott 
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Loge nr 128 Lyngør 

 

Gode brødre. 
 

Nok et år er gått, og med det en travel 
høsttermin.  
Og vi kan glede oss over tre nye brødre 
som ble tatt opp i høst.   
«Det vokser og gror.» 
Men tiden flyr, og julen nærmer seg, - 
reklamen velter ned i postkassa, og vi 
ser fram til et pusterom i den 
kommende julehøytid. 
Men Logens arbeid går videre. - Så jeg 
ser fram til nye, hyggelige møter i Loge 
Lyngør etter jul. 
Og med dette vil jeg få ønske 
Embedsmenn og brødre, en riktig god 
jul og et velsignet godt nyttår. 
Tore L. Dalen 
OM 

 
 
 
 
 
 

Terminliste 1. halvår 2015: 
07.01 Arbm.                   
21.01 Arbm., Regnskap Nevnder 
04.02 - +                    
18.02 = + Felles m/61 Terje Vigen 
04.03 = +                    
18.03 25 Ve. Ju. G                   
08.04 Arbm. Besøk til 120 Colin  

Archer i Larvik                   
15.04 - +                    
06.05 Arbm. N                   
20.05 Arbm. N V                  
13.06 Sommertur                  
02.09 EI G 

 
 
 
 
 

 
VI GRATULERER 

NYE BRØDRE: 
                                            

 
Harald Woxmyhr 
Innviet 17.9.2014 

 
Rune Johansen 

Innviet 5.11.2014 

 
Steinar Nilsen 

Innviet 5.11.2014 

 

 

 

 

 

Brannøvelse 

 
Som avslutting på logemøte 2.9.14 ble 
det gjennomført en evakuering/ 
brannøvelse fra vårt lokale på Sandbad. 
Evakueringen ble ledet av bror 
Overmester. 
Det ble en nyttig gjennomgang, ikke 
minst for å sjekke ut ting som ikke 
fungerte som det skulle. 
UM. 

Mot jul 

Som`ren er borte 
dagene korte, 
men gjennom mørke, tåke og regn 
langt i det fjerne 
lyser en stjerne – 
Betlehems-stjernen, det himmelske tegn.  
 
Snart skal vi høre 
klokkene føre 
budskap om høytid i hjemmene inn. 
Klart skal det klinge, 
inn skal de ringe 
julen for alle – i hjerte og sinn 

 
Heiligenblut kirke 
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Loge nr. 135 Mærdø 

 

Sommer fest 
Den 13.06.2014 arrangerte 
embedskollegiet sommerfest for Loge 
135 Mærdø. 
Den skulle egentlig vært på Øyvinds 
pub. 
Men ble av forskjellige årsaker flyttet til 
Logehuset, uten at det la noen demper 
på arrangementet. 
Takket være gode hjelpere fra 
privatnevnda, fikk vi rigget alt i tide før 
kvelden startet, med grilling og musikk. 
Flott innspill av bror Odd Bjørn Jensen 
som spilte så flott for oss. 
Vi møtte opp 35 stk som hadde en 
kjempe fin kveld. 
 

Gradspassering 
Den 16.09.2014 fikk Bror Jan Olav 
Støyhl Den Edle Kjærlighets grad. 
Dette var et fellesmøte med Loge 107 
Torungen. 
Etter på var det en evaluering av 
innsatsen til aktørene. 
Der fikk Loge Merdø gode karakterer og 
noen gode innspill fra Brødrene i 
Torungen. 
En fin måte å kunne få rette opp ting og 
stadig kunne bli bedre på det vi gjør.  

 
Jan Olav Støyhl 

 

Åremålsdager 
Det hører med til sjeldenhetene at OM 
og UM i samme Loge har jubileum med 
bare noen få dager i mellom 

 
OM Rune Sørensen 

 
UM Tom Espedal 

Derfor bringer vi bilder av de to som 
nettopp har fylt sine første 50 år 
  

Nye Brødre 
Vi har fått 2 nye brødre den 
07.10.2014. 
Erik Sørensen og Tom Arne Lillejord ble 
tatt opp i en flott og høytidlig 
seremoni, som de nok vil huske. 
Det ble servert en nydelig lettsaltet 
torsk til taffelet etterpå. 
Der ble våre nye brødre ønsket 
velkommen med taler og sang. 
Kvelden ble avsluttet med hyggelig 
samvær i Loge husets kjeller. 

 
Erik Sørensen 

 
Tom Arne Lillejord 

 

Vi ønsker dem hjertelig velkommen til 
Loge 135 Mærdø, som har fått mange 
nye Brødre på trappene, etter et 
vellykket informasjonsmøte. 
 

Veteranjuvel 
Den 21.10.2014. fikk Eks OM Ebben 
Johansson 25 års veteranjuvel. 
Det ble en flott og høytidlig seremoni, 
med flere gjester fra andre Loger som var 
kommet for å hedre jubilanten. 
Som hadde en flott kveld med fine taler, 
og mange fine ord om arbeidet han 
hadde gjort for Loge 135 Mærdø opp i 
gjennom årene. 
Jubilanten hadde nok en rørende og 
minnerik kveld blant gode Brødre. 
Et lite utdrag fra jubilantens tale til Logen 
som vi har fått tillatelse til å trykke: 
”Jeg ble tatt opp i Torungen 16.10.1989. 
Og hadde mange fine år der. 
Så kom planleggingen og oppstart av 135 
Mærdø. 
Der var en utrolig fin dugnadsånd, alle 
sto på den gang. 
Men det ble også en del hygge, ikke 
minst alle de koselige turene vi hadde. 
Det var også en krevende men lærerik tid 
i Mærdø, da jeg fikk lov til å inneha en 
god del verv.” 

 
Eks OM Ebben Johansson 

 

Vinsmaking 
Tirsdag 28.10 ble det igjen arrangert 
vinsmaking for brødre og gjester, denne 
gangen var det totalt 24 stykker som 
møtte. 
Det var Thorbjørn Ribe og Anstein 
Nørsett  som hadde satt av denne 
kvelden for oss, de hadde med seg 12 stk 
forskjellige viner som skulle luktes og 
smakes på i løpet av kvelden. 
Vi fikk god informasjon om viner, druer 
og annet faglig stoff vedrørende vin, men 
Thorbjørn og makker hadde også flere 
gode historier på lager, og det var god 
stemning rundt bordet.  
Vil til slutt takke bror Thorbjørn Ribe og 
Anstein Nørsett for en hyggelig kveld. 
Hilsen bror OM 
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Loge nr. 152 Fjære 
Terminliste Våren 2015 
 
12.01 Arbeidsmøte 

Årsrapporter / Regnskap  
Logeantrekk 

 
26.01 Arbeidsmøte 

Instruksjon 
Logeantrekk 

 
12.02 F☐ 

Felles m/☐104 Måken 
Galla 
NB! Torsdag 

 
23.02 Arbeidsmøte Fd. 

Logeantrekk 
 
09.03 Arbeidsmøte Fd.  

Logeantrekk 
 
23.03 - + 

Felles m/☐127 Gabriel Scott  
Logeantrekk 

 
13.04 Arbeidsmøte Fd.  

Logeantrekk  
 
27.04 O + 

Galla 
 
11.05 ≡ + 
 Nominasjon 
 Galla 
 
25.05 Arbeidsmøte 
 Nominasjon og valg 
 Logeantrekk 
 
14.09 Embedsmanns 
 installasjon 
 Galla 
 
 

 
 

 
Opptak og gradspasseringer 
 
Den Høye Sannhets Grad 

 
27.10.14  Lars Audun Olsen 

 

 
27.10.14 Vidar Madshaven 

 

 
27.10.14 Kurt Værholm 

 

 
 

 

 

 
OMs hjørne 
 
Vi er snart halvveis i det siste året med 
denne fine gjengen embedsmenn.  Det 
har vært utfordrende med så få 
medlemmer, men vi kommer oss 
gjennom møtene og vokser sakte. 
 
I løpet av sommeren 2014 gikk vi inn som 
eier i logehuset i Grimstad.  Det var et 
stort løft for vår del, men det føles bedre 
å vite at vi også er eiere i huset vi alle 
bruker til våre møter. 
 
Samarbeidet med logene tilhørende vårt 
logehus ser ut til å fungere bra, vi håper 
på et fortsatt godt samarbeid med flere 
loger i distriktet også. 
 

 
 
Vi nærmer oss vinteren ifølge 
kalenderen, selv om det ikke føles på 
samme måte med varme dager og mye 
regn. 
 
Julen banker snart på døren, og med den, 
følger en stor høytid for våre kjære, 
familie og venner.  Håper vi også tar oss 
tid til å se etter de som ikke har så mange 
rundt seg i denne perioden 
 
Dette er siste Terjenytt i 2014, derfor 
bruker jeg anledningen til å ønske alle 
søstre og brødre med familier en riktig 
God jul og et Godt nytt år! 
 
Med broderlig hilsen i V. K. og S. 
Tom Rud 
Overmester 
 

 



            2014                                      

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

                                                                      

                                                            

                                                                       
KÅRE    VATNE – TLF: 37 02 48 13 OLAV VATNE 

Entreprenør 
 

BJØRN RØISELAND  

 

Tvedestrand 
Tlf. 37162412 

Du ringer, jeg bringer

Jan Stangeland

Mob.: 

         BEDRE RÅVARER
            BEDRE SMAK       
Vi lager og leverer ferdige måltider til:

Stevner,turneringer og andre typer       

                  arrangementer

         Tlf. 37015166         til:www.ferdigmatas.no
      Lapskaus.Gryterett.Laksesuppe.Komper.Frokost.Lunch

 

 

 

 

 

 

        Nils Terkelsen 

Bieveien 16, 4878 Grimstad 

Tlf: 37044402 

 

BRØDRENE 

Fortsettelse fra side 2 

Leirsangen til leir 27 ble avsunget hvorpå HM Arne Bjørge delte ut 3 stk 

runde talls gaver. 2 patriarker hadde fylt runde år. 

Den 3. gaven ga han den nye Eks DSS som en takk og et minne. Den nye 

leiren ble til i DSS Tom Schulz periode.

Fung EksHP Finn Fredvig Erichsen talte til de 4 nye patriarkene og patriark 

Bjørnar Birkedahl takket fra dem. 

Han understreket at det var uventa og sterkt spill de hadde fått opplevd.

At den nye patriarken virkelig har amb

tydelig fram i hans humoristiske hentydning til å skifte kne. Han mer enn 

antydet at han følte smerte i begge knærne.

Like før HP i moderleiren Kåre Ludvig Andersen fikk ordet for å takke for 

maten, ble ordet gitt til Storrepr. Inge Kongsbakk.

Han samlet alle distriktets Storrepresentanter bak EksDSS Tom Schulz og 

overrakte ham en tollekniv med de 3 kjedeledd gravert inn på bladet. OM I 

loge Lyngør, Tore Leo Dalen, var knivsmeden. Gaven var et minne og takk for 

meget godt samarbeid i perioden. 

Funnet:  Leirring for damer er funnet på Rema 1000, Krøgenes. 

Savner du en så ta kontakt med Grethe Salvesen, 

2014                                      -                         Terjenytt                              -                            

 

 

                                                                        

                                                                      Solbakken 

                                                            v/Moltemyr skole 

                                                                       Arendal       
TLF: 37 02 48 13 OLAV VATNE – TLF: 37 02 13 90 

 
Godt utvalg av livkjoler 
mørke dresser.               Du finner oss 

innerst i Pollen vis a vis Nordea/Kanalplasen
                      CORNER 

Kirkegaten 5           4841 ARENDAL
TLF 37099941                           MOB 91797530

Ny skjorte 
 

Du ringer, jeg bringer 
 

Jan Stangeland 
 

Mob.: 93617613 
 

 
BEDRE RÅVARER 

BEDRE SMAK        
leverer ferdige måltider til: 

Stevner,turneringer og andre typer        

arrangementer 

Tlf. 37015166         til:www.ferdigmatas.no 
Lapskaus.Gryterett.Laksesuppe.Komper.Frokost.Lunch 

AGDERPLAN A/S
RÅDGIVENDE INGENIØRER I 

BYGGETEKNIKK
KOMMUNALTEKNIKK OG GEOTEKNIKK

 
Storgaten 2 – 4890 Grimstad

Tlf. 37 04 36 00 . Telefax 37 04 49 16
 

Mandag – Fredag kl. 08.00-16.00     Lørdag stengt

E-post: aksel@fjordsenteret.com      Fax: 37165430

Leirsangen til leir 27 ble avsunget hvorpå HM Arne Bjørge delte ut 3 stk 

runde talls gaver. 2 patriarker hadde fylt runde år.  

Den 3. gaven ga han den nye Eks DSS som en takk og et minne. Den nye 

ble til i DSS Tom Schulz periode. 

Fung EksHP Finn Fredvig Erichsen talte til de 4 nye patriarkene og patriark 

Han understreket at det var uventa og sterkt spill de hadde fått opplevd. 

At den nye patriarken virkelig har ambisjoner hva gjelder Odd Fellow, kom 

tydelig fram i hans humoristiske hentydning til å skifte kne. Han mer enn 

antydet at han følte smerte i begge knærne. 

Like før HP i moderleiren Kåre Ludvig Andersen fikk ordet for å takke for 

orrepr. Inge Kongsbakk. 

Han samlet alle distriktets Storrepresentanter bak EksDSS Tom Schulz og 

overrakte ham en tollekniv med de 3 kjedeledd gravert inn på bladet. OM I 

loge Lyngør, Tore Leo Dalen, var knivsmeden. Gaven var et minne og takk for 

 

Leirring for damer er funnet på Rema 1000, Krøgenes. 

Savner du en så ta kontakt med Grethe Salvesen, tlf 48202062. 

Terjenytt Julen 2014

Medlemsbladet for 

Odd Fellow Ordenen 

Distrikt nr. 22 Aust

Bladet utgis 4 ganger i året:

I februar, i april, i september

for stoff fra sin loge.

Hovedredaktør er

EksDSS Jan A. Nilsen.

Red.sekr. UM Per J. Jørgensen

Vinteren 2015 kommer i feb.. 2015.

Frist for 

enhetene er

Stoffet sendes:  Per J. Jørgensen,

på E-mail: 

eller adr.: 

                            Julen 

15 

Godt utvalg av livkjoler - smokinger og 
Du finner oss  

is Nordea/Kanalplasen 
 

Kirkegaten 5           4841 ARENDAL 
TLF 37099941                           MOB 91797530 

 Atl Grafisk 
AS 

 

Tlf 37 00 36 70 
Blødekjær  

Arendal  

AGDERPLAN A/S 
RÅDGIVENDE INGENIØRER I 

BYGGETEKNIKK  
KOMMUNALTEKNIKK OG GEOTEKNIKK  

4890 Grimstad 
Tlf. 37 04 36 00 . Telefax 37 04 49 16 

16.00     Lørdag stengt 

post: aksel@fjordsenteret.com      Fax: 37165430             

Terjenytt Julen 2014 
43 årgang 

Medlemsbladet for  

Odd Fellow Ordenen  

I  

Distrikt nr. 22 Aust-Agder. 

Bladet utgis 4 ganger i året: 

I februar, i april, i september 

og i november 

UM er redaktør 

for stoff fra sin loge. 

Hovedredaktør er 

EksDSS Jan A. Nilsen. 

Red.sekr. UM Per J. Jørgensen 

Neste Terjenytt  

Vinteren 2015 kommer i feb.. 2015. 

Frist for innlevering av stoff fra 

enhetene er 31. januar 2015. 

Stoffet sendes:  Per J. Jørgensen, 

mail: bemba@online.no 

eller adr.: Furulunden 4,  

4844 Arendal.  
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                Myreneveien 21, 4847 Arendal | Telefon: 37009888 | Fax: 37009889 | Mobil: 93269880 | Epost: 
firmapost@badenett.no 

 
 

 

 

 

       

         
 
 

 
 

Retur adresse: Furulunden 4, 4844 Arendal

Til: 

www.suzuki.no   www.fiat.no   www.isuzu.no   www.alfaromeo.no 

 

Harebakken Senter 
4846 ARENDAL  

        Telefon:   37015813   
                   

                   Epost: mix.harebakken@ngbutikk.net   

Støtt våre annonsører 
De støtter oss 

Lagervare 

Jan Stangeland 
Loge nr. 98 Henrik Ibsen  

Ta kontakt 
Grøgårdsmyrveien 18 
4790 Lillesand

Tlf. priv: 37 27 01 87 
Mobil    : 936 17 613 

Bookkeeper Agder AS Olav Brottveit 
                                                              Aut.regnskapsfører 

   Bedriftsrådgiving       Tlf./Fax 370 12 244 
   Regnskapsførsel       Mobil    959 30 276 
   Etablering                  E-post   olav@obokonomi.no 
   Kurs                          Adr.  Teknologiveien 1, 4846 Arendal


