
2015 Våren 43, årgang 

 1

- 

          Nr. 2                           Våren  2015                         43. årgang 
. Årgang                               

Fortelleren bak 
(Tom Schulz) 

OM til venstre 
(Jarle Christiansen) 

Fung EksOM til høyre 
(Anders Bjørnholmen) 

 

 

 

Venneaften 

  

RDSS Else Byholt: 

«Det er også svært viktig – hva 
enten man holder 
Informasjonsmøte eller Venneaften 
– at logens medlemmer møter i 
stort antall». 

DSS Åge Munch Olsen: 

«Men det er ikke nok bare å ha 
"manuset" til prosjektet. Troen på 
det er like vesentlig! Hvis DU tror 
på prosjektet; - så må du også VISE 
det». 
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Venneaften –  
en fornyelse av 
Informasjonsmøtet 
Styrkelse og ekspansjon er 
hovedsatsingsområdet i Storlogens 
handlingsplan 2014-2018. I alle loger er 
det nødvendig å arbeide målbevisst 
med både å beholde og ta vare på de 
medlemmer vi har, men også å arbeide 
med rekruttering av nye medlemmer. 
Målet er å sikre en jevn økning med nye 
søstre og brødre hvert år. Da melder 
spørsmålene seg: Hva gjør vi for å 
hindre avgang? Hva gjør vi for å øke 
rekrutteringen? Hva gjør vi for å 
tiltrekke oss yngre medlemmer? 
Informasjon om Ordenen er sentralt i 
forhold til rekruttering. I Distrikt 18 
(Nordmøre og Romsdal) har to Odd 
Fellow-loger i to år prøvd ut en ny form 
for Informasjonsaften. Denne kalles 
Venneaften, og er langt mer åpen og 
inkluderende i sin form enn tidligere 
praksis. Dette har resultert i en god 
tilstrømning av nye medlemmer. 
Med bakgrunn i denne positive 
erfaringen har Storlogens utvalg for 
Styrkelse og Ekspansjon igangsatt 
pilotprosjektet «Venneaften». Invitasjon 
gikk ut til alle distrikter i slutten av 2014 
til å søke om deltagelse i prosjektet og 
det er utarbeidet en manual for 
prosjektet som skal følges. De tre 
viktigste endringene er: 
- Venneaften gjennomføres som en helt 
vanlig logekveld, og ingen eksterne 
embedsmenn deltar i gjennomføringen. 
- Det er logens Overmester som 
orienterer om Ordenen, og 
orienteringen foregår i logesalen. 
- Aktive forberedelser til Venneaften 
starter 8 uker før møtet skal holdes. 
Overmester avgjør hvem som skal ha 
ansvaret for Venneaften gjennom hele 
8-ukersperioden. OM kan enten velge å 
gjøre det selv, legge ansvaret hos Nevnd 
for Styrkelse og Ekspansjon eller hos en 
enkeltperson som vurderes spesielt 
egnet til oppgaven. 
Det er helt avgjørende at den personen 
som får hovedansvaret er sterkt 
motivert for oppgaven. Vedkommende 
må evne å skape forståelse og 
entusiasme for prosjektet blant logens 
medlemmer. Erfaringene viser: 
- Entusiasme og aktiv innsats kan ikke 
vedtas, men er avhengig av en 
inspirerende ledelse som tør å by på seg   
selv.  

- Alle må gjøre en innsats, men uten 
ildsjelene kommer vi ikke videre! 
- Middelmådig innsats gir ingen 
resultater. 
Det er også svært viktig – hva enten 
man holder Informasjonsmøte eller 
Venneaften – at logens medlemmer 
møter i stort antall. Mye av hensikten 
med disse møtene er at gjestene skal se 
hvem vi er og hvordan vi har det.  
Loger som ønsker å gjennomføre 
Venneaften må søke Storlogen om å få 
delta i prosjektet. Deltagende loger 
forplikter seg til å kjøre fullt program i 
hht manualen i disse åtte ukene, og de 
må levere inn en rapport på hvordan 
det gikk på Venneaften inklusive gode 
og dårlige erfaringer. 
I distrikt 22 søkte loge nr 104 Måken i 
desember om å få delta i 
pilotprosjektet, og de ble godtatt for 
deltagelse.  Storrepresentant Anne-
Marie Gaustad og Overmester Astrid 
Fosseli har, sammen med resten av 
kollegiet, jobbet iherdig for å få 
Venneaftenen vel i havn den 12. mars. 
Femten besøkende gjester må sies å 
være svært bra, og søknadene er på vei.  
Loge 104 Måken skal ha ros for sin 
innsats! 
Pilotprosjektet fortsetter høsten 2015. 
Det innebærer at loger som er 
interessert i å delta, må søke Storlogen 
om dette – kontakt DSS. Møtet må 
tidfestes minst 8 uker etter oppstart i 
høstterminen. Jeg oppfordrer distriktets 
øvrige loger til å søke om deltagelse i 
utprøvingen! 
 

Else Byholt 
DSS 
 

GÅ FORAN – VIS ENGASJEMENT! 
De norske vinteridrettsutøverene  har  
hatt en eventyrlig sesong! Mange av 
dem har slitt med skader og sykdom, - 
både før sensongstart og i sesongen. 
Gang på gang har disse kommet tilbake, 
og levert prestasjoner i verdenstoppen. 
Hvordan er det mulig? De har selv gitt 
uttrykk for at de ALDRI  har mista troen, 
- troen på at de skulle komme tilbake. 
Med tro og målretta arbeid har de 
lykkes. Kanskje vi kan lære noe her..... 
I Aust-Agder har medlemsmassen i Odd 
Fellow herrelogene gått tilbake med 
1,7%, - vi er falt tilbake til 19. plass på 
landsstatistikken. Det nytter i alle fall 
ikke å toe sine hender og stadig si at det 
er vanskelig å få nye medlemmer, - eller 

å fraskrive seg ansvaret for å rekruttere 
nye medlemmer, - eller å overlate 
ansvaret til embedskollegiet. 
På alle instruksjonene i år har jeg 
snakket om det nye prosjektet i distrikt 
18. 2 loger, Vedøy og Grip har prøvd ut 
en ny form for Venneaften, som er langt 
mer inkluderende og åpen i sin form 
enn tidligere "Informasjonsaftener".49 
nye medlemmer har disse to logene tatt 
opp i løpet av en 2 årsperidode, ved å 
bruke dette nye konseptet! Nytenking 
og troen på prosjektet i ALLE LEDD har 
gitt resultatet! Nå vet vi at det virker, og 
alle loger i distriktet vårt har fått 
opplegget, og alle får lov til å bruke det. 
Men det er ikke nok bare å ha 
"manuset" til prosjektet. Troen på det 
er like vesentlig! Hvis DU tror på 
prosjektet; - så må du også VISE det. 
Skap entusiasme. Vil du, så kan du! Din 
holdning er avgjørende. Har du bedre 
forslag til å øke medlemsmassen, - så 
kom med dem, - og prøv dem.  
Konstruktive forslag er bedre enn 
negativ kritikk! 
Det er hyggeligere med rituelt arbeid 
framfor mange arbeidsmøter....(les nye 
medlemmer......) Vi trenger ildsjeler og 
krumtapper med troen på prosjekt 
Venneaften, som kan gi oss flere nye 
medlemmer. Gode brødre 
embedsmenn i alle loger: " GÅ FORAN, -
VIS ENGASJEMENT!" 
Lykke til! Det blir et spennende år! 
 
Åge Munch-Olsen 
DSS 
 

Seniortreffet 26. februar 2015 
Filmen The Imitation Game. Kinoen i 
Arendal 
Rundt 60 seniorer hadde samlet seg for 
en felles opplevelse, og det ble virkelig 
en flott opplevelse. Til tider var hele 
salen musestille, og det var en stemning 
som vi sjeldent eller aldri har opplevd i 
en kinosal.  
Dette var virkelig en film alle burde se! 
Vi fikk en følelse av at vi var med på å se 
hvordan den første PCen ble skapt. 
Filmen handlet nemlig om mannen som 
skapte maskinen som knuste nazistenes 
"Enigma-kode". Et geni og et menneske 
som verden i dag dessverre vet altfor 
lite om.  
Ikke rart at manusforfatter fikk Oscar. 
Filmen var nominert til 7 Oscars til. Og 
det fortjente den. 
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Etter filmen var det en liten 
lunchsamling på Egon. 
Dette var virkelig en innertier for 
seniortreffet eller for å si det på det 
rette språket: 
En sekser på terningen for valg av film 
og opplegg. 
 
J.A.N 
 

Fadder, en viktig oppgave 
Enhver ny søster eller bror kommer 
med i Odd Fellow etter anbefaling fra en 
fadder. Når opptagelsen er over går 
gratulasjonene til den nye søster/bror, 
mens fadder står kledelig i bakgrunnen. 
Hvem gratulerer fadderen? Har vi i det 
hele tatt brydd oss om å takke hun eller 
han som har påtatt seg ansvaret med å 
være fadder i Odd Fellow? En fadder i 
Odd Fellow bør takkes og gratuleres for 
det viktige ”vervet” han har påtatt seg. 
Hva vil det si å være fadder? For det 
første så skal hun/han være leder for 
den nye søster/bror. Det innebærer ikke 
kun å hente og bringe til opptagelse, 
men å være tilstede for sitt 
”fadderbarn” i hele ”læretiden” 
hun/han skal igjennom. Før den nye 
søster/bror begynner sitt logeliv og i 
den første tida som søster/bror er det 
mange spørsmål som dukker opp, og 
fadderen skal være klar til å gi de svar 
hun/han har lov til å gi. I fellesskapet 
har vi alle et ansvar for at den nye 
søster/bror skal føle seg hjemme, men 
den viktigste personen er og blir 
fadderen. Faddere bør dog ha noen å 
henvende seg til for å få hjelp til å 
utføre sitt viktige verv, og her har 
Nemnd for Styrkelse og Ekspansjon en 
av sine viktigste oppgaver. Er fadder 
forhindret fra å utføre sitt verv, er det 
medlemmene i Nemnd for Styrkelse og 
Ekspansjon som skal overta. Enhver loge 
bør være seg bevist det ansvar som her 
foreligger, og husk: Gratuler og takk 
enhver som påtar seg fadder-
ansvar.

Illustrasjonsfoto: Ole Kristen Johannesen med sin 
fadder Odd Konrad Pedersen 

 

 
 

Rebekkaleir nr. 22 Viljen 
Leirjubileum 
12. februar 2005 ble Leir 22 Viljen 
instituert. Vi kan altså feire ti år i år, ti år 
med stor aktivitet og fremgang! I den 
anledning ble det arrangert festleir 5. 
februar, vi var 67 Matriarker og fire 
gjester samlet til fest på Logehuset i 
Arendal. Etter en stilig og stemningsfull 
leirslagning rundt bålet i Logesalen, 
trakk vi ned i salongen for 
velkomstdrink. Så ble det bedt til bords, 
hvor vi kunne samle oss til et nydelig 
måltid. Vi fikk melon med skinke til 
forrett. 

 Søstre samlet til jubileumstaffel 
Hovedretten var deilig, mør kalvestek, 
med det som hører til av fast og 
flytende! Ved det vakkert dekkede 
bordet, ble det skålt for Konge, Loge og 
Leir. En av aftenens talere var DSS Vest-
Agder, Selle Marie Horntvedt. Hun 
overrakte blomster til vår HM, Anne 
Marie Gaustad. Desserten ble inntatt i 
salongen nede. Den bestod av tre 
bløtkaker, nydelige på smak, og flott 
pyntet med leirens symbol. I tillegg ble 
det servert krydderkake. Alt bakverk var 
laget av matriark Kirsti Lykre. 

 
Krydderkaken hennes var i sin tid fast 
traktering på møtene i den daværende 
Leirforening, så den måtte være med! 
Stemningen var god, og praten gikk, 
som den pleier når mange glade damer 
er samlet! Vi er glade i vår Leir. Vi har 
det alltid hyggelig, og det er ikke minst 

trivelig å bli kjent med mange søstre fra 
distriktets andre Loger enn vår egen. Vi 
ønsker alle søstre som blir kallet, 
hjertelig velkommen! De som sier ja, vil 
ikke angre, tror vi.. 
 

Til slutt: 
Takk til alle gjester og Matriarker for en 
flott ti-års-markering! 
 

Matriark Janne Magelssen” 
 

 
 

Leir nr. 22 Aust Agder 
 

Endringer 
Patriark Henry E. Nicolaisen er valgt som 

nytt medlem av revisjonsnevnd  
 

Befordring til DGL 12.02.2015 
Oddvar Hegland □ 61 Terje Vigen 
Johnny Olsen □ 61 Terje Vigen 
 

Opphøyelse DKP 12.03.2015 
Claus Westphal Rasmussen 
  □ 61 Terje Vigen 
 

Innvielse P 09.04.2015 
Eldar Andreas Aas □ 128 Lyngør 
Torleif Rueness □ 128 Lyngør 
 

 

 
 

Leir nr. 27 Homborside 
 

Det er ikke kommet melding til 
redaksjonen om evt gradspasseringer i 
leir nr 27 Homborside våren 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Melding fra DSS Åge 
Munch Olsen: Obligatorisk 
møte for nye embetsmenn 
er flyttet fra 24.09 til 
27.08, møteplikt, Se for 
øvrig i kommende 
terminliste. 
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Loge nr. 51 Fortuna 
Hilsen fra OM 
Det går mot vår, og denne våren er det 
nominasjon og valg av nye 
embedsmenn. Min periode som OM går 
mot slutten og det har vært en 
interessant og lærerik tid. Jeg vil rette 
en stor takk til alle embedsmenn valgte 
og utnevnte for all hjelp og støtte en 
ting er sikkert en kunne ikke klart dette 
som OM alene. Ingen kjede er sterkere 
enn det svakeste ledd, og jeg føler vi har 
hatt en sterk kjede 
Jeg takker for en fin periode og ønsker 
lykke til dere som skal overta.  
Søsterlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet 
og Sannhet. 
Brit Johansen, OM 
 

Vi gratulerer! 
50 år: 
30.07.15 – Benedikte Vonen 
55 år: 
01.05.15 – Unn-Elin Birkeland 
02.09.15 – Ragnhill G. Tysseland 
60 år: 
12.05.15 – Rigmor Stenseth 
65 år: 
18.06.15 – Anne-Lise Nielsen 
21.07.15 – Gunhild Hurv 
27.07.15 – Anna Broch Pedersen 
70 år: 
28.04.15 – Anne-Berit Olsen 
29.05.15 – Inger Lisberg Jørgensen 
09.06.15 – Ragnhild Boye 
07.07.15 – Ingrid Aa. Eeg 
14.08.15 – Bjørg Kling 
75 år: 
13.07.15 – Inger Marit Kristensen 
 

                        
 
Gradspasseringer: 
Den høye sannhets grad: 
25.03.15 – Brit Botterli Jacobsen og 
                    Helene Vierli 
 
Den edle kjærlighets grad:   
08.04.15 – Kari Syvertsen 

Instruksjon 11.02.15 
Onsdag 11.02. sto det Instruksjon på 
vårt program og denne ble holdt av DSS 
Else Byholt. Det var meget lærerikt og 
interessant, både for nye og gamle 
søstre. Vi har hørt det før, både hvordan 
vi skal te oss og kle oss, men det er fint 
å bli minnet på. DSS ga oss mange fine 
eksempler, og brukte et par av søstrene 
til hjelp til illustrasjon oppe i salen. 
Ved ettermøtet ble det servert 
smørbrød og kaker, og selvfølgelig sang 
vi «instruksjonssangen». DSS ga også 
her noen eksempler, og fokuserte på 
det å være inkluderende, se hverandre 
og ta vare på hverandre. Ikke lageklikker 
hvor det ikke er plass til alle osv. Det er 
viktig å bli bedre kjent med flere, og da 
gjør vi det bl.a. ved å blande oss og 
alltid ha øye for om det er noen som 
står alene. Få dem med i kretsen. 
 

40 års Veteranjuvel for 
Anne Aasen 

Loge nr 51 Fortuna feiret søster Anne 
Aasens40 års Veteranjuvel den 
25.02.2015. 
Seremonien oppe i salen ble foretatt av 
DSS Else Byholt og fung. Stormarsjall 
Grete Salvesen. Det var en nydelig 
seremoni, og veteranen var tydelig 
preget av høytideligheten og 
inntrykkene som tekstene og 
seremonien ga. Hun sa etterpå: «Dette 
har jeg sett mange ganger, men det har 
aldri gjort så sterkt inntrykk som i dag, 
aldri før har jeg skjønt teksten som i dag 
og det var høytidelig». Fine og tanke-
vekkende ord fra en verdig jubilant. Hun 
har hatt mange verv og oppgaver i alle 
år, og har hatt stor glede av logen, og 
logen har hatt stor glede av henne. Vi 
var samlet ca 70 søstre denne kvelden. 
Noe av det mest fantastiske er at søster 
Anne Aasen har sin fadder, Agnes 
Knudsen, som var tilstede. Hun holdt en 
veldig fin tale for jubilanten. Det ble 
ellers sunget og OM holdt en fin tale. 
Jubilanten takket for en flott kveld, og 
holdt en veldig morsom tale om 
hvordan hun ble tatt opp i logen, da hun 
selv måtte spørre om å få bli med, og 
tok et tilbakeblikk gjennom de 40 år. 
Hun takket også for godt vennskap med 
sin fadder gjennom 55 år, og med alle 
søstrene i logen gjennom 40 år. Etter 
søster Annes ønske ble det servert kokt 
laks med agurksalat. Sitronfromasj til 
dessert. Etter middag var det kaffe i 
salongen og det ble mimret om mye fra 

de 40 år, og sammenligninger ble 
trukket, mye er det samme, men mye er 
også forandret. Takk for en flott loge-
kveld. 

 
Anne Aasen og Agnes Knudsen 

 

Loge Fortuna 40 år 
31. mai 1975 ble Rebekkaloge nr 51 
Fortuna instituert i Arendal Frimurer-
loges lokaler og Aust-Agders første 
Rebekkaloge var et faktum! 
I år skal vi feire logens 40-årsjubileum i 
eget logehus. Det skjer onsdag 27. mai 
2015. En jubileumskomite, bestående av 
Kari Rose, Bjørg Axelsen, Marie Ødegård 
Olsen og Turid Ringvold Kaland har vært 
i arbeid en stund for å forberede 
feiringen. Logen har hatt en fin utvikling 
fra starten med 23søstre og frem til i 
dag. Fortuna er blitt moderloge til 3 nye 
loger. Først loge nr 97 Kaprifol i Arendal, 
så loge nr 104 Måkeni Grimstad og loge 
nr 116 Navigare i Tvedestrand. 
 

Vi gleder oss til å feire sammen med 
representanter fra alle Rebekkalogene i 
Aust-Agder og vår moderloge nr 7 De 
Hvite Liljer i Kristiansand og håper at 
alle våre søstre blir med på festen. 

 
Fra venstre: Bjørg Axelsen, Turid Ringvold Kaland, 

Marie Ødegård Olsen og Kari Rose. 
 

Husk sommerturen 03.06.15 

 
Rettelse 
I forrige Terjenytt sto det at Anita B. 
Storhaug hadde mottatt DGV-grad. Det 
er feil og det beklages at det ikke ble 
rettet før bladet gikk i trykken. 
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    Loge nr. 93 Kaprifol 
 
Overmester har ordet: 
Kjære alle mine søstre i Kaprifol ! 
Så er tiden kommet til å takke for meg 
som Overmester. To år går utrolig fort. 
Man setter seg inn i jobben – så er tiden 
over og andre skal overta. Jeg har lært 
mye i tiden som OM, og det har vært en 
del forandringer. Jeg mistet en god 
medspiller da vår Eks.OM Ruth Hjellset 
døde i embedsperioden. Heldigvis stilte 
Eks.OM Elin Halvorsen velvillig opp og 
overtok embedet. Takk til Elin – og takk 
til alle søstrene som har tatt på seg verv 
og oppgaver. 
Så vil jeg ønske vår nye OM og hennes 
embedskollegium lykke til i de neste to 
år. Takk for meg. 
Med søsterlig hilsen i V.K.S. 
Solbjørg Berge OM 
 

Nye søstre 

 
23.03.2015 Sigrid Anny Aletheia Hammervold med 
sin fadder Tone Hatten 

 
23.03.2015 Monica Irene Stanley med sin fadder 
Aina Catherina Goggsbo 

 
Hjertelig velkommen til oss! 

 

 
25 års veteranjuvel 

 
23.02.2015 mottok Kirsten Heimdal 25 
års veteranjuvel. Seremonien i salen var 
flott og vi hadde en nydelig gallamiddag 
i spisesalen. Kirsten ble tatt opp i vår 
Orden i 1988 og har hatt mange verv. 
Videre ble hun tatt opp i Leiren i 1998, 
der hun også har hatt flere verv. Hun er 
alltid en positiv bidragsyter. 

 
13.04.2015 mottok Berit Aanonsen 25 
års veteranjuvel. Det var en stilfull og 
høytidelig seremoni med et fint 
søstermåltid i etterkant. Veteranen 
overrasket med kransekaker til kaffen. 
Berit ble tatt opp i loge nr.51 Fortuna i 
1990 og var med på å stifte loge nr.93 
Kaprifol, der hun siden har vært. Hun 
har hatt flere oppgaver i logen og er en 
flittig søster. 
 

Gradspasseringer 
Den Edle Kjærlighets Grad: 
09.03.2015 Marit Olsbu Holen Friisø og 
Karin Margareth Fiane  
 

Gratulerer 
21.07.15  Gerd Heen               75 år 
24.07.15  Brit K. Terjesen               60 år                
29.07.15  Inger Kristiansen               65 år 
30.07.15  Janne Magelssen               60 år 
 

Minneord over Ruth Hjellset  
Det er bare seks måneder siden Ruth 
var med på logetur til Dresden. Hun ble 

syk på veien hjem og døde 20.februar i 
år. 
Ruth ble tatt opp i vår loge 27.februar i 
1995 og fikk Den Høye Sannhets Grad 
09.februar 1998. 
Videre ble hun tatt opp i Leir nr.22 
Viljen 29.april 2004 og fikk der 
Barmhjertighetens Grad 02.mai 2006. 
Hun fikk Storlogegraden i 2014. 
Hun Hadde disse embeder i Logen: 
Insp.ass.  1999-2001 
Inspektør 2001-2003 
Sekretær 2003-2005 
Undermester 2009-2011 
Overmester 2011-2013 
Eks.OM   2013-til sin død 
 

Ruth var et ja-menneske og stilte villig 
opp når hun ble spurt om noe. 
Hun påtok seg mange verv og betydde 
mye for mange i logen. 
Hun etterlater et dypt savn for mange. 
Vi lyser fred over Ruth Hjellset sitt 
minne 
Solbjørg Berge 
OM 
 

Møteplan 2. halvår 2015 
31.08 kl.18.00  O EI NB! Merk tiden  

Galla 
12.09                 Instruksjon av nye 

           Embedsmenn Møteplikt 
14.09 kl.19.00  Arb.møte 
28.09 kl.19.00  = +  
12.10 kl.19.00  O +   Galla 
26.10 kl.19.00   − +  
09.11 kl.19.00  M □ 
23.11 kl.19.00   ≡ +     Galla 
14.12 kl.18.00  O 25.års Vet.juvel 
                           Julemøte NB. Merk tiden 
                               Galla 
11.01 kl.19.00  Nyttårsloge   Galla 

 

Sommertur 1.juni 2015 
Kaprifol sin sommertur går i år til 
Norsafe på Tromøya. Norsafe er en av 
verdens største livbåtprodusenter med 
mer enn tusen ansatte. Vi skal besøke 
deres kantine, hvor vi skal hygge oss. 
Frammøte kl.18 (egen transport). 
Søstrene tar med seg det de vil spise og 
drikke. 
Vel møtt! Vi gleder oss. 
Søsterlig hilsen Grethe og Liv Torill 
 
Takk til privatnemnda, matgrupper, 
servitører og alle som har sagt seg villige 
til å takke for mat i denne to-
årsperioden! Dere er ja-mennesker! 
Hilsen UM 



2015 Våren 43, årgang 

 6

 
 
 
 
 
 

 

Loge nr. 114 Måken 
 

Hilsen fra OM 
Det nærmer seg slutten på min periode 
som OM i loge Måken. Det har vært 
både utfordrende, lærerikt, interessant  
og givende. 
 

2 år går fort og nå står nye valgte 
embetsmenn klare til å overta. De vil 
også erfare at det er ved å gi at du får.  
Du får mangfold igjen ved å yte og 
engasjere deg i logens mange oppgaver. 
OM er avhengig av hjelp og støtte fra 
andre embetsmenn og søstre. Jeg vil 
benytte anledningen til å takke alle 
gode hjelpere, alle positive søstre som 
har svart ja til små og store oppgaver og 
støttet meg i utøvelsen av embetet. 
Ønsker ny OM og hennes embetsmenn  
lykke til! 
Med hilsen i VKS Astrid M. Fosseli 
 

Nye søstre: 

 
26.feb. 2015 ble Turid Anonsen overført 
fra loge nr. 76 Perlen 

 
9. april ble Anne Trine Eia tatt opp i vår 
loge. Vi ønsker hjertelig velkommen og  
håper dere vil trives hos oss.  
 

Gradspasseringer 

 
Den høye Sannhets Grad 
26 feb.15 Inger Carlsen 

 
Den Edle Kjærlighets Grad 
26.mars 15 Hilde Rørvik 
 

Jubilanter 
75 år 
21.02. 15  Berit Kjølberg Knudsen 
07.05. 15  Bodil Irene Kolding 
70 år 
13.05.15  Kirsti Lykre 
22.06.15  Åse Marie Skagen 
65 år 
03.02.15  Ingunn Andersen 
04.06.15  Brit Leonard-Nilsen  
60 år 
17.04.15  Aud Solheim Olsen   
12.05.15  Astrid Margrete Fosseli 
Vi gratulerer! 
 

Venneaften – prøveprosjekt 
Storrepresentantene i Aust Agder ble 
kjent med dette nye opplegget for 
Venneaften på Distriktsrådsmøte i 
februar i år, presentert til oss av vår DSS 
Else Byholt. 
Opplegget så veldig interessant ut og 
Storrepresentanten i Loge 104 Måken 
tok straks kontakt for å sjekke om det 
var mulighet for oss å være med på 
dette. 
Det fikk vi og satte straks i gang. 
Invitasjonsbrevet ble laget etter 
oppskriften, og distribuert til alle søstre 
på e-mail og i papirutgave av vår 

sekretær. Utsendelse på e-mail ble gjort 
3 ganger, og Storrepresentanten 
orienterte om Venneaften på alle møter 
frem til den 12. mars hvor vår 
Venneaften ble holdt. 
Totalt hadde vi 18 gjester som var 
interessert. Pr i dag 21. mars har vi fått 
2 søknader og flere søknadsskjemaer er 
delt ut. 
Orienteringen om logen og ordenen i 
salen for våre gjester var veldig 
informativ. Også vi som har vært med 
en stund synes dette var nyttig påfyll av 
informasjon. 
Det blir veldig spennende å se etter noe 
tid hvor mye respons vi får.             AMG  

 
Festloge med Loge 152 Fjære 
For andre gang var det duket for 
fellesmøte mellom loge 104 Måken og 
loge 152 Fjære. Denne gangen var det 
Loge 104 Måken som var vertskap. 
Det var om lag femti brødre og søstre til 
stede. Overmester Astrid Fosseli ledet 
møtet etter ritualer for festloge. 
Privatnevnda hadde dekket et nydelig 
festbord med friske tulipaner. Roastbiff 
stod på menyen og med valgfri drikke 
fikk alle det de hadde lyst på. Praten 
gikk livlig og det så ut som alle hadde 
det hyggelig.  
Det ble servert kaffe og smågodt i 
salongen før underholdningsnevnda ved 
str. Hilde Rørvik ledet an med 
pakkeleken. Til mye latter og god 
stemning ble pakken sendt rundt til så 
vel brødre som søstre, før den endte 
opp hos OM Tom Rud, som måtte dele 
med OM Astrid Fosseli.  
Kvelden ble avsluttet ved pianoet der 
bror Finn Andersen spilte og brødre og 
søstre samlet seg til allsang.     
 
Da er vi kommet til mitt siste bidrag til 
Terjenytt i denne omgang. En stor takk 
til alle som har deltatt med innlegg og 
bilder. Jeg vil også rette en varm takk til 
privatnevnda og til matgruppene for å 
ha lagt til rette for fine ettermøter og 
dekket nydelige bord – takk til dere alle!
    UM 
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LOGE nr.116 NAVIGARE 

Møteprogram        1.Halvår 2015                                       

Onsdag: 
22.04  19:00    0+              Galla 
13.05  19:00    Arbm.       N 
27.05  19:00   - +               N/V 
03.06                                   Sommertur 
26.08 18:00    El                Galla 
 

Gradspasseringer. 
Den Høye Sannhets Grad: 
25.02.2015: 
Randi Østebømyr 
Anne-Marie Larsen 
Logen gratulerer! 
 

Åremålsdager: 
Eldbjørg Unni Nordahl, 

13.05 – 60 år 
Solveig Rødland, 

16.05. – 55 år 
Laila Pettersen , 

29.05 – 70 år 
Kirsten Wenche Rødland, 

09.07 – 75 år 
Gerd Norli Ruud, 

20.07 - 60 
Sigrid Nilsen, 

29.07 -65 år 
Logen gratulerer! 

Hilsen fra OM 
Å se to år framover, synes som lang tid. 
Da jeg fikk utfordringen om å stille til 
valg som OM, tenkte jeg: Kan jeg klare 
dette?                                                    
Å se tilbake på to år som leder av logen, 
forteller meg om disse årenes rike 
innhold, og tiden har fløyet! Jeg er 
svært takknemlig for alt jeg har opplevd 
i denne tiden. At emb.perioden har blitt 
god skyldes embedskollegiets og 
søstrenes rause evne til å være ja-
mennesker!   En varm takk til alle som 
på hver sin måte har bidratt til godt 
innhold og høytid på logemøtene.                             
i Vi er glade for god tilvekst til logen vår 
det siste året, og jeg håper de nye finner  
seg til rette etter hvert og vil trives. Det 
er en utfordring til oss alle. Vi blir sakte, 
men sikkert påvirket av Ordenens lære 
og ritualer, og i samvær og fellesskap 
med søstre utvikler vi oss videre som 

mennesker i Vennskap, Kjærlighet og 
Sannhet. 
Med søsterlig hilsen i V., K. og S..                              
Ragnhild Bjellås OM 
 

Dikt 
Gå med meg...ikke foran, ikke bak.   
Gå med meg...når jeg ikke lenger har 
ryggen rak.                                                   
Gå med meg...når uværet herjer fra øst. 
Gå med meg...jeg trenger din trøst.                                                                         
Gå med meg...selv om stegene  
er små. Gå med meg...når tårene 
strømmer på.                                                                 
Gå med meg...når kroppen er sliten. Gå 
med meg...når jeg føler meg liten.                                                                           
Gå med meg...på min pilegrimsvei, min 
vandring blir lettere med en hånd fra 
deg. 
 

Ettermøte – hjertestarter             
11.februar hadde vi besøk av bror Tore 
Bjørn Hovde, som hadde god 
instruksjon om bruken av 
hjertestarteren som er kjøpt inn til 
huset.  

 
Hjertestarteren ble presentert… 
                 

 
…foran en lydhør forsamling 

 

Vår! 
Tross alt seirer våren og varmen og 
viljen, 
tross alt seirer livet som grønnes og 
gror. 
Og er du en slektning av blåveisfamilien, 
så har du en gjerning å gjøre på jord 
 

Logemøte 25.03.2015  
Vår loge  fikk i møte 25. mars besøk av 
eks DSS Jan A. Nilsen som holdt et 
meget interessant foredrag om våre 

symboler, utstyr og ellers hvordan logen 
er bygd opp. Det var en informasjon 
som var veldig  lærerik for alle søstrene.  
Tusen takk 
 

Sosialaften 08.04.2015 
Nevnd for Sosialt Arbeid  har ansvar for 
avvikling av Sosialaften. I år, som i fjor, 
ble brødrene i Loge nr. 128 Lyngør 
invitert, samt venner / ledsagere.  
Dessverre så kolliderte denne dagen 
med et møte i Larvik for Loge 128  
Lyngør, men det møtte allikevel,  til 
sammen, ca. 50 søstre /brødre og 
gjester.  
Menyen for kvelden var kyllingsalat 
m/tilbehør og tilhørende drikke. 
Det var underholdning av en trio fra 
spillegruppa «Karl & Co», som skapte 
veldig god stemning med mye fin 
musikk. Inntekter av lotteri, kr. 8220,- 
går i sin helhet til    «Nevnd for 
Utadvendt arbeid».  
 

Privatnevnda i Loge nr. 
116 Navigare fra 1.1.2015 

Reidun Sivertsen (formann) 
Ingebjørg Lofstad 
Laila Pettersen 
Gerd Norli Ruud 
Solveig Rødland 
Liv Hagane 
Randi Østebømyr 

Seniortreffet i mars 
Seniortreffet i mars, som skulle vært 
holdt i Tvedestrand, ble nok en gang 
avlyst. Sist var det for få deltakere, og 
da de iherdige søstrene og brødrene i 
Tvedestrand forsøkte på nytt, så meldte 
det seg nok deltakere men akk!: Vær-
gudene var ikke på vår side denne 
dagen, og serverte oss bort i mot en 
halvmeter snø.  
Vi håper at interessen for seniortreffene 
vil vedvare og at apriltreffet, som etter 
sigende skal foregå på Frolands Verk, gir 
god deltakelse. 
 

Kontaktpersoner seniortreff: 
61 Fortuna Inger Marie Sørensen 
93 Kaprifol Aase Marie Granerud 
104 Måken Kirsten Moe 
116 Navigare Margrethe Ramsdal 
61 Terje Vigen Ivar Tønseth 
98 Henrik Ibsen Alf Jensen 
107 Torungen John Heien 
127 Gabriel Scott Anders Bjørnholmen 
128 Lyngør Ragnar Lofstad 
135 Mærdø  Sverre Kvalevåg 
152 Fjære Finn Fredvig Erichsen 
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Loge nr. 61 Terje Vigen 
Dødsfall 
Bror Kjell Bugge, født 28. mai 1921, 
døde 7. mars 2015.  
Ordensvita: 
Innvielse:   06.05.59 
DHS-grad  16.09.60 
P-grad   14.09.64 
DKP-grad  11.09.87 
50-års VeJu  13.05.09 
Embeder: 
Sekretær 61 Terje Vigen  1968 - 1968 
Sekretær Leir   1981 - 1983 

 
Bror Helge Baust, født 7. juni 1945, 
døde 11. mars 2015. 
Ordensvita: 
Innvielse   26.09.79 
DHS-grad  11.03.81 
P-grad   03.11.89 
DKP-grad  05.12.91 
Storlogegraden  21.01.00 
25-års VeJu  24.11.04 
Embeder: 
UM H ass.  1983 – 1985 
OM H ass  1989 – 1991 
Sekr.   1993 – 1995 
UM   1995 – 1997 
OM   1997 – 1999 
Fung EksOM  1999 – 2001 
Første Høvedsm.  2001 – 2003 
HP   2003 – 2005 
Storrep.   2007 – 2011 
Storrep.   2011 – 2012 
Medl Finansnevnd 2005 – 2007 
Varamedl. Nom.nevnd 2007 - 2007 

 
Vi gratulerer jubilantene! 
Vel overstått: 
30.03: Arne John Rasmussen 90 år 
05.04: Arne Øygarden 70 år 
20.04: Jan Askeland 70 år 
 
Kommende: 
04.06: Eldrup Andreas Hansen 75 år 
11.06: Per Roald Salvesen 70 år 
18.06: Karl Gustav Thorkildsen 60 år 
22.06: Petter Wold 60 år 
24.07: Torgeir Boye 70 år 
26.07: Erik Normann Jørgensen 70 år 

 

 
 
40 års Ve.Ju 
4. februar mottok Arild Furuholt 40 års 
Ve.Ju. 

 
Innvielser 
Bjørn Arild Halen ble innviet 18. mars. 
Her avbildet med sin fadder Bjørn 
Haagen Andersen. 

 
Gradspasseringer 
Bror Johnny Lystvet ble forfremmet til 
DEKG 15. april. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Leiren 
Fikk Claus Westphal Rasmussen DKPG  
12. mars. 

 
 

 
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! 

 
Møteprogram våren 2015 
Siden møteprogrammet ble satt opp før 
jul, og programmet trykt opp, har det 
vært nødvendig med flere forandringer. 
I skrivende stund er møteprogrammet 
under korrekt. Møteprogrammet på 
hjemmesiden er imidlertid alltid 
oppdatert. 
 
06.05. Arbm. 
 Opprinnelig var dette O+. 
Det blir altså IKKE galla på dette møtet. 
17.05. 17. mai på logehuset 
20.05. 25 års Ve.Ju G (+ valg) 
06.06. Sommertur 
26.08. Installasjon 
 

Logetur til Silkeborg 
26. – 28. april reiser 61 Terje Vigen til 
vår vennskapsloge 56 Silkeborg i 
Danmark.  
27. april skal vi delta på gradspassering 
(= +) – og dette betyr galla! 
 
Omsider lyktes det å samle 
embedsmennene til fotografering. 
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Loge nr. 98 Henrik Ibsen 
 
Bror Arne Bjørklund døde  
8. mars 2015 – 93 år. 
 

 
Ordenens vita for br. Arne Bjørklund, 
født 29. oktober 1921  
Han ble innviet i Ordenen og fikk 
Troskapsgraden 31. mai 1958 
i Loge 17 Dag i Porsgrunn. 
Den Høye Sannhets Grad  
2. september 1959. 
Han ble overført til 61 Terje Vigen når 
denne logen ble instituert 10.10.1959 
og videre til loge  
98 Henrik Ibsen nå den ble instituert 
10.11.1979.  
Arne Bjørklund var medlem nr. 1  
i vår loge, og vår første Undermester. 
Embeder i logen: 
Undermester   
 10.11.1979- 31.07.1981 
Skattmester   
 01.08.1981- 31.07.1983 
Leirgrader: 
Opptagelse i Patriarkgraden 28. 
september 1963 i  
Leir nr. 5 Klippen i Porsgrunn. 
Opphøyelse i Den Kongelige Purpurgrad 
8. november 1965. 

Overført til Leir 14 Sørland i 1978.  
Overført til Leir 22 Aust-Agder i 1995 og 
har vært medlem i  
Leir 27 Homborside fra 16.11.2013. 

 
Minneord og kransnedleggelse i 
Fjære kirke 19. mars 2015 ved 

OM Anders Terkelsen 
Kjære familie, kjære alle sammen. 
Odd Fellow Loge nr. 98 Henrik Ibsen har 
mistet en bror. 
Det var en trist melding vi fikk om at 
Arne Bjørklund var død.  
Arne ble innviet i vår Orden 31. mai 
1958 - for 57 år siden,  
i Porsgrunn, da det ikke var noen loge 
her i distriktet på den tiden. 
Han var senere aktiv med etablering av 
vår loge i Grimstad, hadde styreverv og 
var vår loges medlem nr. 1. 
Han hadde som nevnt en sentral rolle 
ved stiftelsen av vår loge, å la ned mye 
arbeid omkring dette. Han var også 
aktiv med å utvikle logen videre. I de 
senere år har sviktende helse forhindret 
ham i å møte i logen, men flere har hatt 
gode samtaler med ham hjemme og på 
Feviktun. Han hadde mye å fortelle om 
sitt lange og aktive liv, også fra den 
tiden han satt i tysk konsentrasjonsleir 
under siste krig.   
Vi har mye å takke Arne for.  
I tillegg var han for mange av oss en god 
venn.  
Vi kan godt si at Arne levde opp til vårt 
budord;  
”Gjør mot andre som du vil at andre skal 
gjøre mot deg”.  
Våre tanker går til de gjenlevende, hans 
kone Kari, barn og barnebarn. 
På vegne av Odd Fellow Loge nr. 98 
Henrik Ibsen vil jeg legge ned en enkel 
krans, laget av friskt granbar. Fred ved 
Arnes minne! 
 

Fødselsdager – runde år 
45 år:  
Torbjørn Eskedal 26.05.15 
60 år: 
Lars Johan Midstue 08.06.15 
Kjell Sørensen 02.09.15 
70 år: 
Sigmund Frøysaa 07.05.15 
Ådne Laurits Håland 18.06.15 
Vi gratulerer! 
 

 
 

Opptagelse: 
Troskapsgraden 
17.02.2015 
Kjell Kvinlaug og Greger Løvås 

 
Kjell Kvinlaug 

 
Greger Løvås 
 

Gradspasseringer: 
Det Gode Vennskaps Grad  
17.03.2015 
Ole Johan R. Tellefsen 
Torbjørn Eskedal 
Lars Johan Midstue 
Tor Atle Stagersnes 
Den Høye Sannhets Grad 
03.03.2015 
Johan Chr. Gundersen 
Ragnar Risbruna 
 

Terminliste 1. halvår 2015 
21.04. O + G 
05.05. − + N  

09.05. F ☐ m/ledsager G. Besøk  fra 

☐82 James Ridgely 
17.05.  17. mai. Treff på huset 
19.05. 25. års Ve. Ju. NV G 
07.06. Sommertur 
01.09. EI  
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Loge nr.107 Torungen 
Logemøte 02.03.15 

02.03.15 var det opptagelse av 2 nye 
brødre i loge 107 Torungen. Gunnar 
Havgård med Bjørn-Egil Johansen som 
fadder og Hans Magne Tysland med 
Willy Kristiansen som fadder ble innviet 
i Troskapsgraden med 46 brødre til 
stede. Brodermåltidet var lettsaltet 
torsk med vanlig tilbehør. Bror Willy 
Kristiansen holdt tale fra logen og bror 
Gunnar Andre Havgård takket fra 
resepiendene. 

 

 
Hans Magne Tysland 

 

Gunnar Andre Havgård 
 
 

Logemøte 16.02.15 
Fellesmøte med loge 135 Mærdø 

Logemøtet 15.02.15 var gradgivnings-
loge i sammen med loge 135 Mærdø. 
Bror Ole Kristen Johannesen ble 
forfremmet til Det gode Vennskaps Grad 
i nærvær av 83 brødre, 52 fra egen loge, 
30 fra loge 135 Mærdø og OM i loge 61 
Terje Vigen. Seremonien, ledet av CM 
Aksel Tønnevold, ble gjennomført på en 
fin måte. Brodermåltidet, som besto av 
lettsaltet torsk m/tilbehør, ble etter tale 
av fadder og resepiend, avrundet av UM 
i loge 135 Mærdø, Tom Espedal. 
 

Logemøte 02.03.15 
46 brødre var samlet til logemøte på 
logehuset. I møte O+ ble Roger Tansem 
tatt opp med Carl Petter Launer som 
fadder. Brodermåltidet besto av 
lettsaltet torsk med vanlig tilbehør. SR 
Christian Grundesen overleverte nål til 
vår nye bror, som tilbrakte sin 47-årsdag 
sammen med brødrene. CM, bror Aksel 
Tønnevold avrundet taffelet. 
 

 
Roger Tansem 

 
Tur til Skien 19.03 

15 brødre, med Per Rosmo bak rattet og 
med OM og SR i spissen satte kursen for 
fellesmøte med loge 57 Fidelitas i Skien. 
Møtet var 1+, og det var fint å se 
gjennomføringen av spillet. Som alltid 
ble vi traktert med schnitzel på aftenens 
brodermåltid. Vår egen sangruppe, 
Østre Gab, bidro med et musikalsk 
innslag som våre brødre i loge 57 
Fidelitas satte stor pris på. Vi ser 
allerede nå frem til besøk fra Skien 
våren 2016. 

 

Åremålsdager 
28.04.   Frank Liltved  70 
år 
07.06.  Folke Trydal  60 
år 
09.07.   Karl Otto Berntsen 50 
år 
22.07. Kjell Frits Aanonsen 80 
år 
28.07. Kåre Thomas Tonstøl 80 
år 
31.08. Thor Brekke  65 
år 
11.09. Glenn Liltved  50 
år 
20.09. Harald Odd Rindal 70 år 

Vi gratulerer! 
 

Påminnelse om sommertur 
Lørdag 30. mai inviteres brødre med 
ledsagere til tradisjonell sommertur. I år, 
som de to foregående årene går turen til 
hytta til Torjus Siring. Nok en gang har 
han påtatt seg å huse oss til 
sommerfest, og vi er ham evig 
takknemlig for det. Invitasjon m/priser 
og program vil bli utsendt til brødrene 
på et senere tidspkt. Og vi håper at flest 
mulig av brødre med ledsagere har 
anledning til å delta. 
 

Tanker mot slutten av en 
valgperiode. 

Det er gått nesten 2 år siden loge 107 
Torungen hadde NV på sitt møte-
program. Nå nærmer det seg igjen tiden 
for først N og deretter NV. 
Ny «koster» står klar til å overta og 
andre skal nyte sitt velfortjente «otium» 
som «vanlige» brødre igjen. 
Tiden har gått veldig fort, og snart skal 
nåværende embetskollegium splittes 
opp. Noen fortsetter, mens andre helt 
klart forsvinner fra samarbeidet i 
utvalget, bl. a. Fung EksOM Olav 
Brottveit. Nytt av året er at embedet 
som kasserer forsvinner, og at CM nå blir 
med i embetsutvalget som valgt 
medlem.  
Som UM har en av de pålagte 
oppgavene vært å redigere loges side i 
Terjenytt, Nå vil ikke Terjenytt bli 
sluppet helt i fremtiden heller, i og med 
at jeg nå har hovedansvaret for 
produktet. Jeg håper at min etterfølger 
som UM og hans «kolleger» har like mye 
glede av dette arbeidet som under-
tegnede. 
Per Jetlund Jørgensen - UM 
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Loge nr. 127 Gabriel Scott 

OM David B. Knudsen 
En embetsperiode er snart over. 
 

 
Min tid som overmester er nå snart over 
og vi er kommet der hen at et nytt 
embetskollegium skal velges. Disse to 
årene har gått utrolig fort, men gitt meg 
mye som menneske. 
På vegne av logens embets-kollegium, 
vil jeg takke brødrene for den støtte og 
tilstedeværelse som dere har vist oss. Vi 
har i perioden hatt tilnærmet samme 
gode frammøte som tidligere og flere 
nye yngre brødre er kommet til. Det er 
svært viktig at vi alle følger disse godt 
opp slik at de føler seg sett og 
velkommen. 
En annen oppgave som vi også bør 
prioritere høyere er oppfølgingen rundt 
pasient-kafeen på SSK. Vi har flere 
ganger tidligere også fokusert på hva 
som skjer på ettermøtene i logen. Her 
vet jeg at vi har mer å hente dersom 
hver enkelt bror lar seg engasjere. 
Jeg kan ellers opplyse at logens historie 
gjennom 20 år nå er  
trykket og den vil også bli lagt ut på 
logens hjemmeside. På vegne  
av loge 127 Gabriel Scott retter jeg en 
stor takk til Leif P. Olsen og resten av 
redaksjonskomiteen. 

Jeg vil også benytte anledningen til å 
takke resten av embets-kollegiumet for 
svært god hjelp og støtte i hele 
perioden. 
Jeg ønsker dere alle en riktig god 
sommer. 
Med broderlig hilsen, avtroppende 
overmester David B. Knudsen. 
 
 
Vårens vinsmaking 
I logen vår er det godt kjent blant 
brødrene at vinsmaking når det går mot 
våren er en repeterende hendelse. Bror 
Lars Anfinn Ekornsæter åpnet nok en 
gang sin flotte kjellerstue for 46 brødre. 
Han viser på denne måten en broder-
kjærlig holdning som vi andre bør 
etterstrebe. Nok en gan var bror 
Torbjørn Ribe vår kyndige vinguide. 
Med stødig hånd og med stor innsikt i 
vinens verden tok han brødrene med på 
en reise i vinens mangfoldige landskap.  
 

 
Bror Torbjørn Ribe er vår selvsagte vinmester 

 

 
Vinsmaking dreier seg om å utvikle den 
enkeltes kompetanse om vinenes 
verden. Det krever noe innsats, både 
mentalt og sensorisk. Lukt, smak og 
stemning er avgjørende for 
vinopplevelsen i følge Ribe.  
 

 
 
Det kreves tidels høy konsentrasjon for 
å «forstå» de enkelte vinenes karakter 
blant viner de som blir presentert. 
 

Bror Lars Arnfinn Ekornsæter skapte lun 
og god stemning med gitar og sang, 
samt allsang i kjellerstuen sin. 
 
 

 
 
Lars Arnfinn i godt driv. 
 
Med broderlig hilsen 
Torstein Wille 
UM, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
En epoke er over 
 

10.10.1959 ble Odd Fellow 
instituert i Aust- Agder i nærvær av 
Storembedsmenn, gjester og ca 30 
«lokale» brødre. 
Loge 61 Terje Vigen var et faktum. 
Siden har Odd Fellow hatt en 
markert vekst i Aust-Agder med til 
sammen 7 Odd Fellow-loger, 4 
Rebekka-loger, 2 Odd Fellow-leirer 
og 1 Rebekka-leir. Få Aust-Agder 
inn på 
Vi er alle stor takk skyldig til de 
pionærene som tok initiativ til å få 
Aust-Agder inn på Odd Fellow-
kartet. 
Opp gjennom årene har disse 
pionærene stadig blitt færre, og 7. 
og 8. mars fikk vi melding om at de 
to siste var gått bort, nemlig bror 
Kjell Bugge som forble i loge 61 
Terje Vigen og bror Arne Bjørklund 
som senere gikk til loge 98 Henrik 
Ibsen i Grimstad. 
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Loge nr 128 Lyngør 
Gode brødre! 

Så er snart mine to år gått som OM i Lyngør 
til veies ende. Det har vært noen givende 
og interessant år, men samtidig 
arbeidsomme.  
P.g.a. en tidlig vår, er vi også blitt lettere og 
lystigre til sinns, og vi ser fram til 
sommeren, - med alt det positive som den 
fører med seg. 
Jeg vil også takke Embetsmennene for godt 
og positivt samarbeide. Dessuten en takk til 
alle brødre i Lyngør for hyggelige møter. 
Det er dere som utgjør  
Logens trivelige og positive miljø. 
 
Tilslutt vi jeg få ønske embetsmenn og 
brødre en riktig god sommer, - og så ser vi 
fram til et nytt Logeår til høsten, - med 
mange gode og hyggelige møter. 
God sommer! 
 

Med sommerlig hilsen i V. K og S 
Tore L. Dalen 

OM 

 
 GRADSPASSERING: 

04.02. - + Harald Woxmyhr. 
04.03. = + Magne Ingolf Madsen. 
15.04. - + Rune Johansen og 
                      Steinar Nilsen. 

 
     VI GRATULERER OGSÅ:    

03.01. George Lindtveit 80 år   
12.01. Dag Øvernes   60 år   
17.03. Håvard Haugstøl 70 år.   
01.05   Kjetil Rødland  50 år 

   
 
       DØDSFALL  

En kjær bror har gått bort. Han døde  
16. januar 2015. Han var født i Alta –i 
Hasvik - den 30.05 – 1936, og ble 79 år 
gammel.  
Han ble innviet den 24.09.1980. 

Kjell var en utadvendt og sosial person, 
som det var lett å komme i kontakt 
med. 

 

 
 
 

        Bror   Kjell Lund 

Derfor var også bekjentskapskretsen 
stor. 
Bror Kjell Lund møtte i loge og Leir så 
ofte han kunne. Han likte også å reise, 
og han var glad i jakt og fiske.  
Han var også flink til å besøke de syke, 
og gå med blomster til enkene etter 
døde brødre til Jul. 
Kjell huskes også som en god sanger, og 
kunne i god stemning slå av en joik, som 
han behersket godt. 
Han vil bli savnet i Logen, blant 
jaktkammerater og venner. 
Vi lyser fred over hans minne. 
                                                                 OM    
 

 
Terminliste for 128 Lyngør.    
 Høst 2015. 
27.08.  Kurs NYE embedsmenn. 
 Kl.1800, Arendal. Møteplikt. 

03.09:  = +  
16.09:    EI G 
07.10:    ≡ + G   
21.10:    Arbm. Fd. Besøk fra 120     
              Colin Archer, Larvik. 
04.11:   = + 
18.11:   M □ 
02.12:   O + G  
16.12:   Julemøte  

Januar 2016.  
06/ 0 1: Arbm. Instruksjon 

 
           25 års Vet. Juv. 

Jon-Eirik Johansen 
                    Olav Hovland. 
Onsdag 14.5 – 1990 satt det tre spente 
karer i resipientrommet på Odd 
Fellowhuset i Arendal. Vi ble innviet ved 
en flott seremoni. 

Nå er det godt 25 år, og vi har hatt 
tilhold i tre Logehus, og kan kalle oss 
veteraner.  
Hva har vi opplevd og lært ved vårt 
medlemskap i O.F gjennom 25 år? 

Det kan uttrykkes med tre ord: 
toleranse, respekt og forståelse. 
Gjennom vår Etikette, har vi lært 
korrekt opptreden i forsamlinger og på 
ettermøtene, dessuten har vi fått 
erfaring i kommunikasjon og i å holde 
tale.  
Kritiserer vi feil hos andre, kan vi gjøre 
samme feil selv. 
De 25 årene har lært oss at det tar lang 
tid å opparbeide tillit, mens bare et 
rykte kan ødelegge den i løpet av kort 
tid. 
Logelivet har til hensikt å skape 
positive holdninger, - etiske og 
medmenneskelige, - hos brødrene. 
Gjennom Logelivet lærer vi positive 
holdninger, slik at disse også påvirker 
også vårt sivile liv. Det er nettopp det 
som er hensikten med Etikken og 
Gradsspasseringene i Logen. 
Vi takker også våre faddere for at de 
fikk oss med i Logen for 25 år siden. 
 
Utdrag fra talen som Olav Hovland 
holdt for 25 års jubilantene til Logen.  

  
Takk!  

Som Loge Lyngørs UM vil jeg rette en 
stor takk til alle som har stilt opp som 
datakyndige hjelpere i inneværende 

periode.                
(Kanskje vi burde fordele ansvaret for 
Terje-Nytt på noen flere        
embedsmenn, og ikke bare) -  

En Datavegrende UM 
 
 
 
 
 
 
 
 

Melding fra redaksjonen: 
Det er bra med slike innspill. 
Redaksjonen har forslag til 
løsning på dette 
«problemet». 



2015 Våren 43, årgang 

 13

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Loge nr. 135 Mærdø 

 
Julemøte. 

Den 13.12.2014 , hadde Loge 135 
Mærdø sitt årlige julemøte. 
Som vanlig var dette møtet med følge. 
Stedet var Odd Fellow huset på Stinta 
og dette året var det veldig godt 
fremmøte. 
Hele 65 stk møtte opp til en hyggelig 
kveld sammen. 
Bordet var flott pyntet av gjengen fra 
Privatnemda kvelden før. 
Det ble servert tradisjonen tro en god 
Ribbe med alt som hører til. 
Etter et slikt flott måltid og veldig god 
stemning rundt bordet var det tid for å 
bevege seg ned i kjelleren til mer hygge. 
Der var det rigget til dans med levende 
musikk , som året før hadde vi hyret inn 
Ole Music Man til å slå an tonen for 
kvelden. 
Både gamle og yngre deltok etter hvert 
på dansegulvet og dansen fortsatte til 
godt over midnatt. 
Under dansen kom det også fram en 
nydelig sjokolade kake som Arne Martin 
Thorbjørnsen hadde kommet med. 
Det negative med årets julemøte var 
problemet med at det kom 2 stk fra de 
andre Herre Logene til å bistå ved 
servering. 
Heldigvis fikk vi tak i 2 andre som kunne 
stille opp på kort varsel og hjelpe oss , 
så en stor takk til alle som var med på 
dette. 
 

Logemøte 
Den 06.01.2015 hadde vi et flott 
foredrag  av eks DSS Jan. A. Nilsen om 
hva leiren er og hva som foregår der. 
Dette tror jeg mange av de som var 
tilstede satte  stor pris på å høre om. 
Dette var et 3+ møte som ble gjort om 
til arbeidsmøte etter at vedkommende 
som skulle opp en grad måtte på jobb. 
Så stor takk til Jan . A. Nilsen for at han 
kunne stille opp .                                                                                          

 

Gradspassering 
Den 03.02.2015 ble bror Kjell Jacobsen 
forfremmet til DGV-grad 
Det var en flott seremoni som ble 
gjennomført av aktørene. 
Det ble servert Laks med tilbehør og 
mange hadde kloke og fornuftige ord å 
komme med under 
taffelet.

 
Kjell Jacobsen 

Fellesmøte 1 
Den 16.02.02015 hadde vi fellesmøte 
med Loge 107 Torungen og fikk se deres 
tolkning av Den Edle Kjærlighetsgrad. 
Dette ble utført med stor innlevelse og 
engasjement av aktørene i Torungen. 
Etterpå fikk vi servert en nydelig torske- 
middag. 
Så en stor takk til dere for en flott kveld 
i sammen. 

 
Fellesmøte 2 

Den 04.03.2015 hadde vi fellesmøte 
med Loge 61 Terje Vigen. 
Her var det opptak av en bror til Loge 
135 Mærdø. 
Han heter Kjetil Songe. 
Etter en flott seremoni ble vi tatt med 
på et flott og velsmakende måltid 
bestående av Torsk med tilbehør. 
En hyggelig kveld for alle de fremmøtte 
brødrene ( hele 32 stk ) fra Loge 135 
Mærdø. 
 

 
Kjetil Songe 

Håper vi får se ham mye i Logen. 

Gradspassering 
 
På tirsdag 17.03.2015 var det klart for 
forfremmelse til den gode 
vennskapsgrad for brødrene Erik 
Sørensen og Tom Andre Lillejord. 
Det ble en flott seremoni med glitrende 
aktører , som nok satte spor hos de to 
som hadde gradspassering. 
Etterpå var det et nydelig måltid med 
Finnbiff på menyen. 
Tror heller ikke det er mange som 
glemmer at bror Øyvind Mossing tok en 
Samisk Joik til ære for maten da han 
takket for denne.  

 
Erik Sørensen 

 
Tom Arne Lillejord 

 

Åremålsdager 
 
75 år Odd Johan Rasmussen 12.02 
60 år Edgar Aksel Larsen     28.02 
35 år Kristoffer N. Svarva    16.03 
70 år Helge Kopstad Aass    08.05 
55 år Douglas Ljunggren      11.05 
60 år Jan Steinar Duedahl     12.06 
 

OM/UM møte 
 
Den 26.03.2015 ble det avholdt et 
OM/UM møte på Logehuset . 
Tilstede var : 
51 Fortuna 
61 Terje Vigen 
93 Kaprifol 
107 Torungen 
135 Mærdø. 
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Loge nr. 152 Fjære 

 
Terminliste Våren 2015 
27.04 O + 

Galla 
11.05 NB Endret! 
 Arbeidsmøte Nominasjon 
 Logeantrekk 
25.05 NB Flyttet til 01.06 
01.06 Arbeidsmøte Nominasjon 
 og Valg 
 Logeantrekk 
14.09 Embedsmanns 
 installasjon 
 Galla 
 

Terminliste Høsten 2015 
27.08 Kurs NYE Embedsmenn 

Kl 1800 
Arendal 
Møteplikt 

14.09 EI 
Galla 

28.09 Arbeidsmøte ½ Årsregnskap 
Venneaften 
Logeantrekk 

12.10 = + 
Logeantrekk 

26.10 Fellesmøte  
Logeantrekk 

09.11 - + 
Logeantrekk 

18.11 M☐ 

Felles m/☐98 Henrik Ibsen og 

☐127 Gabriel Scott 
Logeantrekk 
NB! Onsdag 

07.12 O +  
Galla 

15.12 Fellesmøte m/☐98 Henrik 
Ibsen 
NB! Tirsdag 

 

 
 

Terminliste Våren 2016 

11.01 Arbeidsmøte 
Rapporter og Regnskap 
Logeantrekk 

 
 
Opptak og gradspasseringer 
 
Det Gode Vennskaps Grad 
 

 
23.03.2015 Jostein Berntsen Håland 
 

Overgang til Loge 152 Fjære 
 

 
23.03.2015 Arild Opdahl  
(Fra Loge 135 Mærdø) 
 
Utmeldt 
 
09.03.2015 Jan Frode Bergsø 
 
 

 
 
 
 

 
Fødselsdager – runde tall 
 
30 år: 
19.08.2015 Lars-Audun Olsen 
 
60 år: 
18.05.2015 Nils-Arild Henriksen 

 
Venneaften 23.02.2015 
 
Vi gjorde et forsøk med det nye 
konseptet for Venneaften den 23. 
februar.  For vår del var dette et stort 
skritt i en retning vi har ønsket oss.  Det 
inneholder noe fra tidligere 
Informasjonsmøte, men det er også en 
god del nye elementer.  Det beste er at 
vi får anledning til å vise interessentene 
et utdrag av hele møtet fra start til 
brodermåltid og en god prat etterpå.   
Dette viser bedre til interessentene 
hvordan et arbeidsmøte kan være. 
 
Vi hadde kun 1 interessent denne 
aftenen, men han valgte å søke 
medlemskap og opptaket er den 27. 
april. 
Dette vil vi anbefale på det varmeste, 
men det er viktig å ha god tid på hele 
prosessen.  Det er viktig å lese hele 
forarbeidet til Venneaften. 
 

OM’s hjørne… 
 
Når jeg nå har anledning til å ha ordet 
som Overmester for siste gang i 
TerjeNytt benytter jeg sjansen til å 
takke alle brødre og emb.menn.  Dere 
har sørget for at logen har fungert i 
emb.perioden.  Det har vært mange 
gode brødre og jeg regner med at vi får 
en fin tid framover også. 
Når det nå er på tide å velge nye brødre 
til de forskjellige stolene så håper jeg at 
alle tenker på logens beste.  Det er flott 
om dere også takker ja hvis logen 
foreslår dere til en stol.  Dette er et tegn 
på tillit, men det skal selvfølgelig ikke gå 
utover familie og jobb. 
 
Igjen, tusen takk alle sammen for alt 
arbeid dere har lagt ned for at vi har 
den logen vi har. 
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Godt utvalg av livkjoler - smokinger og 
mørke dresser.              Du finner oss  

innerst i Pollen vis a vis Nordea/Kanalplasen 

                      CORNER 
Kirkegaten 5           4841 ARENDAL 

TLF 37099941                           MOB 91797530 

twist  inn 
 

HOS OSS FINNER DU ET 
STORT UTVALG AV KLÆR TIL 
DAME FRA ELINETTE. VI HAR 

OGSÅ DRESSER FRA 
MATINIQUE OG DIGEL TIL 

HERRE. 

Du finner oss i 2. etg. på AMFI 
ARENA mellom Jordbærpikene og 

Kitch`n 

Adr.: Vesterveien 4, 4836 Arendal Tlf.: 91900631 

 
 

                                                                        

                                                                      Solbakken 

                                                            v/Moltemyr skole 

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

Entreprenør 
 

BJØRN RØISELAND 

 

Tvedestrand 
Tlf. 37162412 

Ny skjorte 
 

Du ringer, jeg bringer 
 

Jan Stangeland 
 

Mob.: 93617613 
 

         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 

AGDERPLAN A/S 
RÅDGIVENDE INGENIØRER I 

BYGGETEKNIKK 
KOMMUNALTEKNIKK OG GEOTEKNIKK 

 
Storgaten 2 – 4890 Grimstad 

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

 

Terjenytt Våren 2015 
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 

UM Per Jetlund Jørgensen. 
 

Neste Terjenytt  

Høsten 2015 kommer i sept. 

2015. 

Frist for innlevering av stoff fra 

enhetene er 18. sept. 2015. 

Stoffet sendes:  Per J. Jørgensen, 

på E-mail: bemba@online.no 

eller adr.: Furulunden 4,  

4844 Arendal.  

BRØDRENE 

Redaktørens lune hjørne, eller lederartikkel om du vil. 

I dette nummer av Terjenytt er det viet noe plass til arrangementet 

«VENNEAFTEN». Storlogen har utarbeidet et nytt opplegg, og det er 

gjennomført i to av distriktets loger, nemlig 104 Måken og 152 Fjære. I 2014 så 

var det enkelte som avsluttet sitt medlemskap, og i de siste årene har det vært 

noe gjennomtrekk i medlemsrekkene. Slik vil det alltid være, men om vi ser på 

årsakene til at enkelte forlater vår orden, så hviler det helt klart et ansvar på 

oss alle som brødre og søstre. Spesielt er det viktig å ta med i betraktningen 

når vi nå på bred front inviterer til venneaften. En av de viktigste årsakene til 

utmeldelse er nemlig følelsen de nye har av klikkdannelse på ettermøtene. Er 

vi som brødre og søstre oppmerksom på dette? Har vi fokus på de nye som 

kommer, eller er kontakten med de allerede etablerte så viktig for oss at vi helt 

lukker øynene for dem som får mange nye «aha-opplevelser», spesielt i den 

første tiden som logesøster/-bror. 

Jeg utfordrer med dette alle mine søstre og brødre til følgende: 

På neste ettermøte skal du ta kontakt med 5 medlemmer, nye som gamle 

som du ikke snakket med på forrige logemøte (ettermøtet), og på det 

påfølgende møtet skal du ta kontakt med 5 nye. Tenk også på søster-

/brodermåltidet. Satt jeg på min «faste» plass? Bør jeg finne en ny stol til det 

neste måltidet? 

Jeg er sikker på at både nye og gamle medlemmer vil føle en berikelse. 
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Atl Grafisk  

AS 
 

Tlf 37 00 36 70 
Blødekjær 

Arendal 

 

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

 
 

 

 

 

 
       

         
 

 

 
 

Retur adresse: Furulunden 4, 4844 Arendal 

Til: 

Støtt våre annonsører 
De støtter oss 

 

Harebakken Senter 
4846 ARENDAL  

        Telefon:   37015813   

           

 
        

                   Epost: mix.harebakken@ngbutikk.net   

 Lagervare 

Jan Stangeland 
Loge nr. 98 Henrik Ibsen 

Ta kontakt 
Grøgårdsmyrveien 18 

4790 Lillesand 

 

        Nils Terkelsen 
Bieveien 16, 4878 Grimstad 
Tlf: 37044402 

www.agdervet.no 

Mandag – Fredag kl. 08.00-16.00     Lørdag stengt 
E-post: aksel@fjordsenteret.com      Fax: 37165430             

Storkiosk om sommeren                  
 

Ta kontakt 
Grøgårdsmyrveien 18   
4790 Lillesand 

 

 

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


