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Vårens vakre eventyr i logehuset, Arendal 
 Det ble i vår avviklet en større dugnad i regi av logens inspektører. Bakgrunn for arbeidet var et konstatert og stort behov for å rydde «lageret» i 2 etg, samt se over utstyr til spill, samt rengjøring av logesal. 
 Det ble avviklet møter med påfølgende dugnad den 6.2.15, 14.2.15 og 21.2.15. Deltakere var inspektører fra de tre herrelogene i Arendal, samt bror Henry E Nikolaisen fra husets styre. Det ble ryddet, sortert og systematisert, søppel ble sortert ut og kastet (to av logenes arkivarer var med og sikret seg det vi må ta vare på), utstyr til spill samt alle regalier ble gått over og status gjort opp. Logesalens utstyr og inventar ble systematisk gjennomgått. Det hele endte i en sluttrapport med forslag til tiltak, som ble sendt alle OM i både dame- og herrelogene for videre behandling i OM/UM møtet. 
 Det ble jobbet effektivt med mye latter og entusiasme, og inspektørene er både fornøyd med resultatet, og lettet over at jobben er gjort.  
 Den 20.6.15 stilte 4 søstre fra logene 51 Fortna og 93 Kaprifol, samt 2 brødre fra logene 135 Mærdø og 107 Torungen til dugnad. Oppgaven var: Hoved-rengjøring av logesal. Etter noen timer var jobben gjort, og det duftet rent og pent. 

 Fra hovedrengjøring i logesalen: Fra 51 Fortuna: Lisbeth Malvik og Anna Brock Pedersen. Fra 93 Kaprifol: Emilie Terjesen og Wenche Wik. Fra 135 Mærdø: Per Arne Monsen. Fra 107 Torungen: Per Rosmo. Henry E Nikolaisen tok dette bilde. 
 Vi skal ikke gå inn i detaljer av rapporten, men vi vil nevne at rengjøring av logesal i fremtiden er månedlig fordelt mellom dame- og herrelogene, med hovedrengjøring i løpet av juni måned. Liste over månedsansvar for rengjøring er slått 

opp på vegg i lager, 2 etg. Ansvarlig i hver loge er: Inspektør. 
 Så er jobben gjort for denne gang, og forhåpentligvis greier vi å holde dette i orden fra uke til uke gjennom hele året. Da er jobben ganske overkommelig. 
 Takk for innsatsen til inspektører med assistenter i Arendalslogene.  Odd Fellow tur til Skottland.  
Tirsdag 2. juni 2015 var vi 45 Odd Fellow søstre/brødre m/ledsagere som entret buss fra Dag Aasbø Travel fra Lillesand til Vinterkjær, med kurs for Rygge flyplass hvor vi gikk ombord i fly til Edinburgh.  Vel fremme ble det buss til Stirling, hvor vi skulle bo på The Golden Lion Hotel syv netter.  

 Byvandringi Sterling (1) 
 Neste dag var det guidet omvisning i byen og Stirling Castle. Byen er nemlig et gammelt, skotsk kongesete. Neste dag gikk turen mot Perth og Scone Palace samt whisky-destilleri med smaks-prøver. Fredag var det busstur til Edinburgh med 3 timers guidet rundtur og innlagt egentid før retur. Søndag var det båttur på Loch Lomond med lunch ombord.  Lørdag og mandag var helt fri og mange tok toget til Glasgow eller Edinburgh.  Tirsdag var det hjemreise og jeg tror det var mange som syntes de hadde fått oppleve en god del av Skottland og dets natur.  

 Byvandring i Sterling (2) 
 Takk til alle deltagerne som var med på å gjøre turen så koselig. Også en stor 

takk til vår ypperlige svenske reiseleder Per Åsander som med godt humør og stor velvilje hjalp oss med alle store og små problemer.  Seniortreff i Tvedestrand 
Torsdag 29.10. møttes 45 søstre og brødre i de nye lokalene til Lisand Industrier på Bergsmyr i Tvedestrand. Lisand Industrier er en vernet bedrift og samler mange mennesker, både til varige vernede arbeidsplasser og til arbeidsmarkedstrening. Tonje ?, som hadde vært tilknyttet bedriften i mer enn 13 av de 26 årene bedriften hadde eksistert, orienterte om eierskapet til bedriften, der kommunene Gjerstad, Vegårshei, Risør og Tvedestrandeier 25% hver, og alle er representert i styret.  Lisand Industrier er en vekstbedrift innenfor NAV med formål: Å være tjenesteleverandør av arbeidsmarkeds-tiltak via VTA: Varig Tilrettelagt Arbeid. 

 Tonje? Orienterer Tiltakene er tilbud til beboerne i eierkommunene og psykisk utviklingshemmede er prioritert. I det daglige arbeidet fokuseres det på følgende verdier: Arbeidsglede, Løsningsfokusert og Åpenhet. Det meste av bedriftens aktiviteter er rettet mot det lokale næringslivet og da som underleverandør og med montasje. 

 Kartongmontasje imponerte seniorene. Bedriften ønsker å etterlate seg følgende inntrykk: Vi tar mennesker på alvor! 
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        Kjære alle brødre i Distrikt 22 Aust-Agder! 
2015 er ved å bli historie. Jeg har nå 
fungert som Distrikts Stor Sire i et drøyt 
år, og jeg skal ikke legge skjul på at det 
har vært et krevende, arbeidsomt og 
givende år i Ordenenes tjeneste. 
I det jeg tenker tilbake på året som nå 
renner ut, vil jeg gjerne få rette en 
varm og dyptfølt takk til hver enkelt 
loge og leir, hvert enkelt 
embedskollegium og hver enkelt bror 
for alt det gode arbeidet dere legger 
ned for loger og leire, og den alltid 
vennlige måten jeg er blitt tatt imot på 
når jeg har gjestet dere i år. En hjertelig 
takk også til alle Storrepresentantene 
for konstruktive og givende møter i 
Distriktsrådet. Ofte glemmer vi å takke 
alle de kjære som er hjemme for alt det 
de gjør mens vi er på møter og arbeider 
for Odd Fellow Ordenens høye 
målsettinger. Så kjære brødre; - gi de 
hjemme en god klem  og si: "TAKK!".  
For: "Takknemlighet er hjertets 
hukommelse" sier Jean Baptiste 
Massieu. 
Kjære alle brødre med familie; - jeg 
ønsker dere alle en - RIKTIG GOD OG 
FREDFYLT JUL OG ET GODT NYTT ÅR - , 
så ser jeg fram til med glede mange 
gode møter og godt samarbeid i 2016! 
Åge Munch-Olsen 
Distrikts Stor Sire 

 Seminar i Arendal 
Lørdag 7/11 va mer enn 80 Rebekka-søstre og Odd Fellow-brødre samlet til seminar på logehuset i Arendal. Alle loger på Sørlandet var representert på dette seminaret i regi av NOFA Agder. Seminaret var v/Institutt for Orden-historisk og Rituell forskning og tok for seg følgende emner: Ordenens to rituelle universer, og regelverket for Ordenens logesaler v/ 

Stor Redaktør Kjell-Henrik Hendrichs, Logesalen, arkitektoniske utfordringer, form, farge og virkninger v/arkitekt Eks OM Tore Staver, Rebekkasøstrenes bruk av logesalen og de rituelle rom v/ Eks DSS Kari Ringstad, Odd Fellow brødrenes bruk av logesalen og de rituelle rom v/ SDSS Randulf Meyer og Logesalens opprinnelse, forbilder og varianter v/ Stor Redaktør Kjell-Henrik Hendrichs. 

 Foredragsholderne og styret i NOFA Agder. Foran fra v Kjell-Henrik Hendrichs, Kari Ringstad, Randulf Meyer og Tore Staver. Bak fra v Tom B. Schulz, Selle Marie Horntvedt, Ole Johan Bay Gundersen, Marit Olsen og Leiv Per Olsen Tom B. Schulz avrundet det hele, etter at søstre og brødre hadde deltatt i en engasjerende meningsutveksling- 
 Terjenytt vil komme tilbake med ytterligere stoff i senere nr., der vi vil gå dypere inn i hvert enkelt tema, og hva det vil bety for bl. a. logehuset i Arendal   
 
 
  Leir nr. 22 Viljen 
Forfremmede matriarker Håpets Grad 
01.10.   Emilie Terjesen   93 Kaprifol                Kirsten Moe 104 Måken Nye matriarker 
05.11.   Brit Johansen   51 Fortuna                Benedicte Vonen   51 Fortuna                Jannicke Hovind 104 Måken               Aud Solheim Olsen    104 Måken               Anne Grethe Støyl    104 Måken               Elin Håland 104 Måken               Hella Ina Sonesen                116 Navigare Vi ønsker de nye velkommen 

 
  

 
 Leir nr. 22 Aust Agder 
Nye patriarker 
På leirslagningen i Arendal 08/10 ble følgende brødre tildelt patriarkgraden: Normann Årsbog             61 Terje Vigen Kjetil Rødland           128 Lyngør Frode Sell           135 Mærdø 
 På leirslagningen i Arendal 12/11 ble følgende brødre tildelt patriarkgraden: Per Asbjørn Liane             61 Terje Vigen Bjørn Egil Johansen       107 Torungen Torjus Siring             107 Torungen 
 Vi ønsker dem alle velkommen        Leir nr. 27 Homborside 

Utnevnte Embedsmenn 2015-2017: 
ØV Andreas Kleppe LV Karl From Fører Steinar Christoffersen Insp. Tormod Sandkjør Org. Lars Arnfinn Ekornsæther 1.TV HP Tore Wickstrøm 2.TV HP Ove Gerhard Olsen 1.TV YP Alf Jensen 2.TV YP Jan Roar Solås 1.TV HM Helge Omdal 2.TV HM John Olsen Insp. Ass Knut Seim Insp, Ass Harald Kvikstad  
 Gradspasseringer 
Befordret til DGL 28.10.2015: Per Inge Haavik Hans Johan Henriksen Bjørnar Birkedahl Geir H. Hovind Torstein Wille 
 Terminliste 1. halvår 2016 
27.01. Arbm. Instr.  24.02. P + G  27.04. DGL + G 25.05. DKP + G  28.09. P + G 
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    Loge nr. 51 Fortuna 
 Julehilsen fra vår  OM, Merete Johnrud  
Vi er allerede langt utpå høsten og har hatt flere møter i logen. Det var veldig spennende å starte opp, først med 

Embedsinstallasjonen, og deretter skulle det nye kollegiet «stå på egne ben». Første møte etter EI hadde vi innvielse av 2 nye søstre, og deretter hadde vi informasjonsmøte. Det var veldig hyggelig for meg som Overmester å kunne ønske velkommen 2 nye søstre helt i starten av nytt logeår. Neste møte var informasjonsmøtet som ser ut til å gi oss resultater, noe vi har store forventninger til. Vi trenger nye søstre og vi skal ta vare på hverandre, vi som er der fra før av. Jeg håper det blir felles oppgave å få flere søstre blant oss, samtidig som vi skal legge vekt på gode møter som gir oss alle noe og der vi tar vare på hverandre. Vi skal alle etter en logekveld gå hjem og føle at dette var et fint møte, både i salen og den sosiale delen etterpå. Det er viktige budskap fra meg som jeg håper alle vil ta del i. 
 Det nærmer seg julehøytiden, og jeg få ønske alle en riktig god jul og godt nytt år, og ser med glede frem til å treffes til nye møter i 2016. 
 Med hilsen i V., K. og S. Merete M. J. 

 

 Gradspasseringer: 
 Den edle kjærlighets grad: 14.10.15 - Torild M Olsen 14.10.15 – Heidi E. Stiansen 14.10.15 – Emmy K.B.Stenhagen  Den høye Sannhets grad: 11.11.15 - Marit K.S. Rørvik  Gjenopptagelse og overgang: 11.11.15 hadde vi den glede av å ønske Britt N. Johnsen hjertelig velkommen tilbake til Fortuna. Samtidig ønsket vi også Eva K. Johansen velkommen til oss fra Navigare.  På dette møte fikk vi 3 søstre i Den Høye Sannhets grad, men alle tre på forskjellig vis. Spesielt, og veldig hyggelig!  Velkommen og gratulerer!  Vi gratulerer med 75 år: 
     
05.12.15 – Reidun Knutsen 23.12.15 – Sigrid Vistad  Nye søstre Opptagelse 14.10.15  

 f.v Anette Marstrander med sin fadder Ingrid Aanonsen Eeg f.h Kari Agnethe Hammervoll med sin fadder Benedikte Vonen.  Vi ønsker dere hjertelig velkomne! 
 

 
.  

        

   

13.01 kl. 19.00 O 40 års Ve.Ju. Galla 
27.01 ”   19.00 Arbm. ≡ + Galla 
10.02. ”   19.00 Instruksjons møte 
24.02 ”   19.00 = + 
09.03 ”   19.00 O + Galla 
13.04 ”   19.00 Felles med Navigare 
27.04 ”   19.00 = + 
11.05 ”  19.00 Arbm m/brannøvelse 
25.05 ”   11.00 – + 
   
??.06.  Sommertur 
   
04.09. kl. 19.00 O 50 års Ve.Ju. Galla 

 
Innbydelse til Juletrefest! 

10. januar kl 16.00 
 

I år er det nr. 51 Fortuna som er 
ansvarlige for juletrefesten. Vi ønsker 
at medlemmene våre skal få anledning 
til å melde seg på ved å skrive seg på 
listen som hver loges OM sender rundt. 
 
Slik kan vi kanskje få en oversikt over 
hvor mange som kommer. 
Dere kan også melde dere på ved å 
sende meg en sms på mob 97034132. 
 
Vi håper også at dette kan være med på 
å øke deltakelsen slik at vi kan 
opprettholde denne fine 
sammenkomsten for våre medlemmer og 
deres familie. 
 

Ønsker alle en riktig 
fredfull og god jul!  

Med søsterlig hilsen i 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

UM - Marit Myhre Auestad 
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    Loge nr. 93 Kaprifol 
 OM har ordet: 

 

 Vår OM, Anne Grethe Lofthus. Kjære søstre! Det nærmer seg slutten på første termin i ny valgperiode. Embedsmennene har hatt mange nye oppgaver. Vi har hatt gradspasseringer i samtlige grader og alle har utført sine plikter på en flott måte. Det møtet som har gjort mest inntrykk har for meg vært Minnelogen i november, fin og verdig. Vi mintes våre tre søstre som har gått bort i 2015; Gunhild Persson, Ruth Hjellset og Bodil Iversen.  Så ser vi fram mot en adventstid, der vi skal tenne lys og forberede oss til den store Høytid: Julen! Måtte vi gå den i møte med glede og forventning, slik at vi kan si med Eyvind Skeie:  
Nå er den hellige time Vi står i stjerneskinn Og hører klokkene kime Nå ringes julen inn!  
Jeg vil ønske alle søstrene og deres familier en god og fredelig jul.  Beste hilsen Anne Grethe Lofthus            OM 

 

Nye søstre: 
På vårt møte 12.10.15 fikk vi 2 nye søstre:  

 Liv Solveig Hansen (t h) med sin fadder Emilie Terjesen. 

 Wenche Berg Jacobsen (t h) med sin  fadder Brit Terjesen. 

  Gradspasseringer:  
Den Edle Kjærlighets Grad; 
28.09.15 Torill Britt Andersen Det Gode Vennskaps Grad; 
26.10.15 Reidun Ottersland  

  

Møteplan 1. halvår 2016: 
 
10.01 kl.16.00 Juletrefest. 11.01 kl.19.00 Nyttårsmøte        Galla 25.01 kl.19.00 Arb. Rapp. Nevnder/                           Komiteer. Regnskap                08.02 kl.19.00 O+                         Galla 22.02 kl.19.00 Arbm. Instr. 07.03 kl.19.00 ≡ +                         Galla   21.03 kl.19.00 − +   04.04 kl.19.00 Vet.juv.             Galla 18.04 kl.19.00 Vet.juv.             Galla 09.05 kl.19.00 − +  17.05 Sammenkomst på Logehuset 23.05 kl.19.00 Vet.juv.                 Galla 06.06 Sommertur ---------------------- 22.08 kl.19.00 Arb.møte  Veteran juvel tildeling: 
På vårt julemøte 14.12.15 skal søster Anna Skjævestad få sin 25 års Veteran juvel.  Julemøte: 
Etter veteranjuveltildelingen på møtet 14.12.15, avholder vi vårt årlige, og svært stemningsfulle, julemøte.  I år har vi ikke med ledsagere til dette møtet, så det passer godt for søstre fra andre loger, som ønsker å oppleve vårt spesielle julemøte, å komme på besøk! Merk tiden kl. 18.00. 
Hjertelig velkommen alle sammen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sitat til ettertanke: Jeg forventer å gå gjennom Livet bare én gang. Er det derfor  noe godt jeg kan gjøre for et annet menneske, la meg gjøre det nå,  ikke utsette eller la være å gjøre det, for jeg går ikke denne vei en gang til. 
William Penn (1644 – 1718)  
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         Loge nr 104 Måken 

Det har vært en travel høst hos oss i år. Vi startet med gradspassering og fortsatte med opptak av ny søster. Deretter arbeidsmøte med foredrag og ny gradspassering. Det har vært mye å glede seg over.  «Det er høst» 
 Et fargerikt teppe kler skogen til fest en vinter i vente der høsten er best.  En tornado av farger gir sjelen min ro for her vil jeg bygge Ja, her skal jeg bo.  Naturens stier de skal vi gå men husk at du alltid litt varsomt må trå.  Naturen har krefter i vann og i vind så gå ut og se den med åpnede sinn.  Opptakelse 24.09.2015  
Ny søster Vigdis Ørum Pettersen med fadder Reidun G.Øvrebø. Vi ønsker deg hjertelig velkommen og håper du vil trives hos oss.  

 

 Gradspassering  
Den Høye Sannhets Grad 22.10.2015  Kikki Bentzen og fadder Anlaug Jåtog Thorsen 

   Jubilanter 
 75 år 28.09.2015 Torhild Rud Sundtoft  Vi gratulerer!  Nytt fra søster sekretær. 
Kirsten Moe ble forfremmet til Håpets grad i Leir 22 Viljen den 01.10.2015  Aud M Solheim Olsen, Anne Grethe Støyl Elin Håland og Jannicke S Hovind ble innviet i Troens grad i Leir 22 Viljen den 05.11.2015.  Arbeidsmøte med foredrag 8.10.2015  

  Denne kvelden var vi så heldige å ha besøk av Logebrødrene Tore Wickstrøm og Geir Hovind som begge jobber hos Olbrygging.no. De holdt et flott og interessant foredrag om øl. Vi fikk en innføring i hvordan øl har hatt sterke koblinger både til gudene i norrøn mytologi og kristendommen. Det har vært brygget øl i Norden siden ca. 1500 f.Kr. Den gang ble det drukket 

øl i alle sammenhenger der man ønsket gudenes gunst, som fødsel, død og bryllup. Da Norge ble kristent overtok kirken denne tradisjonen. Det stod nedfelt i Gulatingsloven at alle gårder måtte brygge øl, og man ble straffet dersom det ikke ble brygget øl på gården. Øl ble også nært knyttet til religionsutøvelsen. Man mente at det kun var når en hadde hatt en del øl, at en kunne få kontakt med Gud. Det ble ofte servert øl ved gudstjenestene, det ble kalt kirkeøl, senere omdøpt til kirkekaffe. Internasjonalt har også øl tidlig hatt en stor betydning, og det har vært spekulert i når man begynte å brygge øl. Tester av gamle krukker har indikert at øl ble produsert allerede for 7000 år siden! Øl var også en av de viktigste drikkene i middelalderen, og ble drukket i alle sosiale lag. Bryggerivirksomhet ble ikke vanlig før klostre og puber begynte å produsere på 1300-1400 tallet. I Europa forble ølbrygging lenge en aktivitet i hjemmene, så hjemmebrygging av øl er noe som har lang tradisjon og høy kulturhistorisk verdi.  Mens herrene fortalte, ble det sendt rundt fat med ulike typer humle og malt, slik at søstrene både kunne lukte og smake. Til slutt ble det servert en Baltisk porter. Sammen med dette noe mørke ølet, ble det servert mørk sjokolade, for å fremheve Smaksopplevelsen. Det viste seg da også at flere av søstrene ble positivt overrasket over hvor godt det faktisk smakte. Totalt sett en riktig flott og lærerik kveld. 

 Tusen takk til brødrene fra loge 152 Fjære. 
 Til slutt vil jeg bare få ønske Overmester og alle mine søstre en riktig God og fredfylt Jul. 
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           REBEKKALOGE                              nr. 116 NAVIGARE 

 Våren begynner om høsten 
Av Dagny Tande Lid. 
 Det ryker og fyker fra stengler og strå Det bugner av moden frukt. Vinden hvirvler en sky av små former og farger ut i det blå. Det vrimler av frø på flukt. 
 De danser og stanser. Hvert frø er en drøm. En verden hvor våren bor. Noen seiler på bekkens strøm I tjernet legger en del på svøm, og noen glir ned i jord. 
 Det fryser. Det lyser av snø på fjell og livet får karrige kår. Men vinteren taper allikevel. Spirer lever bak brune skjell og er en ukuelig vår. 

 Forfremmelse til Grader: Det Gode Vennskaps Grad. 
14.10. Marit Lunde og Ingrid Nærø. 

 

Ingrid Nærø og Marit lunde. 

 Fødselsdager: 
Line Kristin Kvastad 13.11.-50 år  Mary Eriksen. 28.12. 75 år. Gratulerer! 
 Utnevnte nevnder 2015-2017 
 Nevnd for utadvendt arbeid 
Aud Irene Bødker Gerd Norli Ruud Karen Ingvild Beisland Kirsti Grændsen Eldbjørg Marie Mersland  Nevnd for omsorg 
Evy Fone Bråten Gunhild Kvifte Anne Marie Larsen Vigdis Thorbjørnsen Jorunn Andsem  Lotteri nevnd 
Marit Synnøve Marcussen Aud Knudsen Anne Marie Larsen  Søsterfond 
Tove Eikeland Gyda Nervik Wenche Monrad  Underholdning og tur 
Mary Eriksen Marit Synnøve Marcussen Mona Dalen Kari Fredvik  Nevnd for anskaffelser 
Edle Bergnes Johnsen Liv Hagane Eldbjørg Unni Nordahl  Husnevnd 
Sigrid Nilsen Hella Ina Sonesen Torunn Lundberg    Søsterfond 
Tove Eikeland Gyda Nervik Wenche Monrad  

Foredrag 
På vårt møte den 28.10 hadde vi invitert Turid Sørensen til å holde et foredrag om flyktninger. Hun er i dag  daglig leder på Englegård asylmottak hvor det nå bor 40 unge gutter mellom 15 og 18 år. De kommer fra 9 ulike land og har mange forskjellige bakgrunner. Vi fikk høre om mange triste skjebner. Om gutter som hadde vært vitne til; og sjøl opplevd de mest grusomme hendelser, om det å være på flukt, og om hvordan de tilfeldig var kommet til å havne i vår lille del av verden.  Vi fikk også høre om hvordan de nå gikk på skole, lærte det norske språk og håpet på en bedre fremtid. Et interessant og tankevekkende foredrag for oss alle.   UM 

 
Julen nærmer seg, og jeg vil benytte anledningen til å ønske alle søstre og brødre med familier en riktig god jul. En spesiell takk til privatnevnda og mat gruppene som er med på å lage de gode rammene rundt måltidene våre. Aud Angelstad. UM. 
 Sommeren 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. 
Av Margrethe Munthe. 
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  Loge nr. 61 Terje Vigen 
 Jubilanter 
Vel overstått:  18.11: Oluf Jovik 75 år  Kommende: 07.12: Karl Rolf Stiansen 80 år  Møter 
O+ 16.09.2015 Onsdag 16. september var det første innvielse for de nye embetsmennene. Det var Willy Berg Jacobsen som var resipient og seremonien var vel gjennomført. 

 Nye bror Willy Berg Jacobsen med fadder Reidar Granerud  40 års. Ve. Ju 07.10.2015 Endelig var det Eldrup Andreas Hansen sin tur til å motta 40 års juvel for lang og tro tjeneste. Det var en flott seremoni, verdig en ekte helt. De største gratulasjoner fra Loge 61 Terje Vigen! 

 Odd Fjelstad, Tom Schulz, Leif Sell Eldrup A. Hansen og Åge Munch-Olsen  I dette møtet ble også vår første valgte ceremonimester installert som seg hør og bør. Det var Rainer A. Domogalla som snek seg inn i historiebøkene med 

dette embetet. For øvrig hans andre periode som CM. Vi gratulerer! 

 Første valgte CM i Loge 61 Terje Vigen Rainer A. Domogalla I tillegg ble IV Oddvar Haugen installert  1+ 21.10.2015 Dette møtet var planlagt som en 1. grads passering, men av private grunner måtte vår bror trekke seg i siste liten. Vi måtte således gjennomføre et vanlig arbeidsmøte og valgte en full åpning og gjennomgang av logens symbolikk. Til stor glede for alle som trengte en liten opp-friskning.  3+ 04.11.2015 Bror Jonny Lystvet ble på dette møtet opphøyet til den Høye Sannhets grad. Det var en meget flott og minneverdig seremoni. 

 Nye bror av Den Høye Sannhets grad Jonny Lystvet  Møteprogram høsten 2015 NB! Endringer 
Gjenstående møter i 2015  

Onsdag 02.12 19:00 Arb. Møte   Foredrag Lørdag 12.12 19:00 Julemiddag m/ledsager Onsdag 16.12 19:00 Festloge 1  Møteprogram våren 2016 
Møteprogram for vårtermin 2016 er klar og blir som følger: Onsdag 06.01 19:00 25 års Ve.Ju Galla Lørdag 10.01  Juletrefest Onsdag 20.01 19:00 Arb. møte Instr. 03.02 19:00 O + G 17.02 19:00 − + 02.03 19:00 Venneaften 16.03 19:00 Arb. møte 06.04 19:00 40 års Ve.Ju G 20.04 19:00 O + G 04.05 19:00 O + G Felles m/□128   (i Tvedestrand) 18.05 19:00 O + G Lørdag 11.06  Sommerfest Onsdag 07.09 19:00 Arbm.  Venneaften 02. mars 2016 
Brødrene oppfordres til å invitere venner eller kolleger til å delta på denne venneaftenen. Dette er en fin anledning til å finne nye brøder til Loge 61 Terje Vigen. Selve venneaftenen foregår i logesalen og de inviterte får et lite innblikk i hva Odd Fellow ordenen er og hva vi gjør. Det er et eget «rituale» som gjennomgås i denne forbindelse. 
Gode brødre! 
 Julen nærmer seg nok en gang – en kjærkommen høytid. Jeg har gleden av å treffe mange brødre i de gjenstående logemøtene i desember, og får da anledning til julehilsener og å takke for året som er gått.  De brødrene jeg ikke vil treffe, takker jeg med dette for innsats og deltakelse gjennom året og ønsker dere en fredfull God Jul og et Godt Nytt År.   Petter Wold                                                                                                                                      Overmester 
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 Loge nr. 98 Henrik Ibsen 
Gradspasseringer: 
 06.10.    Det Gode Vennskaps Grad                Kjell Kvinlaug  20.10.    Den Høye Sannhets Grad                Tor Atle Stagersnes                Torbjørn Eskedal                Lars Johan Midstue                 

 Fra venstre: Tor Atle Stagersnes, Torbjørn Eskedal, Lars Johan Midstue  03.11.    Den Edle Kjærlighets Grad                 Anders Woie                 Allan Matiesen                Allan Mathisen               Anders Woie  Fødselsdager – runde år:  
55 år  Kennet Christensen 11.12.1960 65 år  Johan Christian Gundersen 13.12.1950 45 år Tom Bent Opsal Nielsen 27.1.2016 65 år Kjell Kvinlaug 25.2.2016  
 
 
  

70 år 
Alf Langeland 9.1.2016 
85 år Odd Christophersen 16.2.2016 
90 år Odd Olsen 11.2.2016   Vi gratulerer! 
 Terminliste 1. halvår 2016: 
 
06.01. Nyttårsloge f. m/127 Gabriel 
S.      
19.01. Arbm./instruksjon 
02.02. Info møte.  
16.02. O + G 
01.03. = + 
15.03. ≡ + G 
05.04. − +  
19.04. O + G 
03.05. − +  
17.05. 17. mai treff på huset 
Resten følger i neste nr. 
 Meny: 
 18.11. Kake og kaffe  
01.12. Hjortesteik 

  15.12. Torsk  

  

Hilsen fra UM : 
 Som nyvalgt UM, - ville jeg så gjerne få komme med noen betraktninger og ønsker for denne valgperioden. Mitt største ønske for tiden fremover, er at vi alle jobber målrettet for å øke fremmøteprosenten på møtene. At hver og en av oss kontakter brødre som kanskje har hatt en pause av en eller annen grunn, - og da tilbyr for eksempel felles kjøring eller lignende. Det skader ikke å minne hverandre om møtene. Mitt neste ønske gjelder ettermøtene ,  Kan vi alle være med å bidra, slik at vi kan få til fremføringer om alt fra humor og eventyr/sagn, til solide dokumenterte fakta om spennende emner fra den store verden. Til slutt vil jeg nevne hvor viktig det er i Det Gode Vennskaps lys, at vi alle er bevisste på og aldri la en bror, ikke en eneste gang, få sjanse til å føle seg utenfor Det Gode Vennskap. Den gode følelsen av godt vennskap er smittende og kan faktisk være noe vi tar med oss utenfor Logen, og kan kanskje bidra til å få nye interesserte som vi da kan få med på neste ”Venneaften”. Det kan bli flere nye brødre til logen av slikt!   

  
 
 Tiden går nå mot julen og for så å bringe oss inn i et nytt og fantastisk spennende år, - 2016! 
 
 Jeg vil derfor få ønske deg, - gode bror, En riktig god jul! 
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      Loge nr.107 Torungen 
 Logemøte 21.09.2015  
Dagens seremoni var tilegnet Storrepr. Christian Grundesen, som kunne feire 25 år i vår loge. DSS Åge Munch-Olsen med sine storembedsmenn foresto den høytidelige og flotte seremonien. Det var 39 brødre som deltok og feiret jubilanten.   OM utnevnte følgende nevnder for perioden 2015 – 2017: 
Privatnevnd  
Leder Kai R Yttrelid 
Leder Vidar Josephsen 
Medlem Kristen Haugland 
Medlem Gunnar  Havegaard 
Medlem Roger Tansem 
Medlem Ole K Johannessen 
Medlem Hans M Tysseland 
Medlem Bjørn W L Karlsen 
Reisenevnd  
Medlem Arne J Pettersen 
Medlem Willy Kristiansen 
Nevnd for omsorg  
Leder Kåre Watne 
Medlem Frank Liltved 
Medlem Henry E Nicolaisen 
Medlem John Heien 
Medlem Arne J Pettersen 
Nevnd for anskaffelser  
Medlem Willy Kristiansen 
Medlem Torjus Siring 
Husnevnd  
Medlem Geir Krøger 
Medlem Henry E Nicolaisen 
Medlem Arne F Rasmussen 
Til brodermåltidet ble det servert lettsaltet torsk med tilbehør, etter jubilantens ønske. Prima mat, som det bruker å være. Eks OM Harald Søndnaa talte til jubilanten, i tillegg til at DSS Åge Munch-Olsen og OM Per Jetlund Jørgensen tok ordet i samme anledning. Storrepr. Christian Grundesen takket logen for disse flotte årene. Bror Arne Fredrik Rasmussen takket for et utmerket måltid. 

Logemøte 5.10.2015  
Logemøtet var tilegnet opptagelse av Reidar Mosfjeld og Ole Tom Tjuslia. Det var en flott og stilfull seremoni som 45 brødre overvar.        
          Ole Tom Tjuslia               Reidar Mosfjeld  Som tradisjonen er, ble det også til opptagelsesmøtet servert lettsaltet torsk med tilbehør. Begge faddere, Eks OM Olav Brottveit og bror Odd Conrad Pedersen talte til sine resipienter. Bror Ole Tom Tjuslia takket på vegne av begge resipientene for tilliten. Bror Ivar Fløystad takket for et utmerket måltid.  Logemøte 19.10.2015  
Dette møtet var tilegnet forfremmelse til DHS grad for brødrene Kurt Hellevik og Kristen Haugland. En flott og verdig seremoni som 46 brødre overvar.   OM foretok utnevnelse av to nye brødre til Privatnevnda: Brødrene Reidar Mosfjeld og Ole Tom Tjuslia. Nok en gang følger vi tradisjonen og serverer en ypperlig lettsaltet torsk med tilbehør. Bror Willy Kristiansen taler til resipientene, på vegne av fadderne. Bror Kurt Hellevik taler på vegne av resipientene. Han takker for tilliten og for gode opplevelser så langt. Storrepr. Christian Grundesen infor-merer resipientene om Leiren, og delte ut Leirens brosjyre. Bror Karl Otto Berntsen takker for et utmerket måltid.  Logemøte 2.11.2015  
Møtet var tilegnet forfremmelse til DGV grad av brødrene Hans Magne Tysseland og Gunnar Andre Havegaard. Dette var en flott seremoni. Det var en flott innsats i spillet av dyktige brødre. 48 brødre overvar den flotte sere-monien. Brodermåltidets meny var Får i kål – nydelig tillaget av kokk Bjørn Willy og flott servert av egne brødre. Dagens taler til resipientene hadde mistet stemmen, så UM improviserte en tale. Bror Hans Magne Tysseland takket på vegne av resipientene. UM anmodet brødrene om å tegne seg på 

liste i kjelleren for å stå grytevakt for Frelsesarmeen denne julen også. Videre informerte UM brødrene om at det er behov for en ny koordinator for seniortreffene. Brødre som er interessert i dette ble anmodet om å ta kontakt med UM. Bror Lars Reidar Yttrelid takket for et flott måltid.  Logemøte 17.11.2015 
Dagens logemøte var minnelosje, felles for de tre herrelogene i Arendal, i regi av  135 Merdø. 14 brødre stilte fra vår loge, med vår OM i spissen, til en stille og fin seremoni. Møtet ble avrundet i kjelleren med kaffe og wienerbrød. 

 Møteprogram våren 2016 
4.1.16 19:00 O 40VeJu Galla 

10.1.16 16:00  Julefest  
18.1.16 1900 O Arbm Instr 
1.2.16 19:00 O Info V.aften 

15.2.16 19:00 O 25Veu Galla 
7.3.16 19:00 - +   
4.4.16 19:00 ≡ +  Galla 

18.4.16 19:00 = +   
2.5.16 19:00 o +  Galla 

28.5.16 19:00 O S.fest  
30.5.16 19:00 O 25VeJu Galla 
5.9.16 19:00 = +   

 Åremålsdager: 
2.1.16 Rolf Drivdal 70 år 
8.2.16 Bjørn Ø Hansen 45 år 

 Veteraner: 
10.12.15 Asbjørn Kristiansen 40 år 
4.2.2016 Terje Ludvigsen 25 År 
 

  Planlegging av årets julemøte den 19.12.15 er i full gang. Invitasjoner vil bli sent ut i slutten av november. Sett av kvelden allerede nå. Det vil bli en flott kveld med god mat og drikke, selvfølgelig vil det være gjemt en mandel i grøten, det vil bli underholdning og en mulighet for en svingom. Alt dette til en overkommelig pris. 

                     . 

 

Julemøte med damer den 19.12.15 kl 19:00  
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        Loge nr 127 Gabriel Scott 
 40 års veteran. 
 Anstein Nørsett m/Ordensvita: 

 Bror Anstein Nørsett ble innviet i Ordenen i loge 28.  Agdesiden 30.september 1975. Fikk tildelt Den Høye Sannhets Grad, 21.februar 1976. 
 Embeder i loge 89 Skagerak. 
Ytre Vakt fra 1977 til 1979. 
 Embeder i loge 98 Henrik Ibsen 
Kasserer fra 1981 til 1983, kapellan fra 1983 til 1987. 
 Embeder i loge 127 Gabriel Scott 
Fung.  Eks OM fra 1994 til 1997 

 Her sammen med Eks DSS Jan A. Nilsen og OM Torstein Wille. Opptatt leir nr. 14 Sørland  

10.september 1982, opphøyet i Den Kongelige Purpur Grad 8. mars 1985  Embeder i leir nr. 14. Sørland 
Sekretær fra 1987 til 1989  Storlogen 
Webmaster i 2 storloge perioder fra 2001 til 2010. Tildelt Storlogegraden 23. jan. 1998. Tildelt 25 års veteranjuvel 11. okt. 2000. Tildelt 40 års veteranjuvel 7. okt. 2015.  

 Her sammen med Eks DSS Jan A. Nilsen og storrepresentant Helge Haldorsen. Tildelt Storlogens Hederstegn 11. feb. 2009. Veteran bror Anstein Nørsett har vist aktiv interesse for etablering av følgende loger: Loge 89 Skagerak, stiftet 1.november 1975 Loge 98 Henrik Ibsen, stiftet 10. november 1979 Loge 127 Gabriel Scott stiftet 17. september 1994. Han var den første formann i Lillesand broderforening. Han var chartermedlem i loge 127 Gabriel Scott.  Han var også formann i Odd Fellow Reiser Aust Agder i en årrekke. Det ble en stilfull og flott seremoni i logesalen, ledet av Eks. DSS Jan A. Nilsen sammen med sine stor-embedsmenn.  40 års juvelen ble overrakt av Eks DSS Jan A. Nilsen. Bror Anstein ble hyllet for sin betydningsfulle innsats i vår egen loge men ikke minst i Odd Fellow generelt. Etter møtet, ble det avholdt ett brodermåltid. Det ble holdt flotte og hyllende taler av Eks. DSS Jan A. Nilsen, Storrepresentant Helge Haldorsen, bror 

Tore Lund Andersen samt en flott takketale av vår jubilant bror Anstein Nørsett. Vi i loge 127 Gabriel Scott er stolte og glade på vår bror Anstein Nørsett sine vegne.  Terminliste vårterminen 2016 
06.01.2016  Nyttårsloge med 98 Henrik Ibsen 20.01.2016 Arbeidsmøte med årsmeldinger 03.02.2016       0+     Galla 17.02.2016       Arbeidsmøte m/instr. 02.03.2016       Arbeidsmøte med handlingsplan og strategi for logen 16.03.2016       - + 11.04.2016       - + Fellesmøte med 152 Fjære  (NB! Mandag) 20.04.2016        0 +      Galla 03.05.2016      ≡ + G. Fellesmøte med 135 Mærdø (NB tirsdag) 18.05.2016       = + 05.09.2016      Fellesmøte med 89 Skagerak (NB mandag)                           ∞  Da vil jeg ønske alle en Riktig God og Fredfull Jul og med ønske om ett Riktig Godt og fremgangsrikt Nytt År! Torbjørn Thorsen, UM 
                           

To sitater:   Å være en god varmhjertet person er definitivt en kilde til fred. Lykke og alt som er godt i livet. 
Dalai Lama (1935 - )    Mens vi tenker på hvordan vi kan utgjøre en stor forskjell i verden, må vi ikke glemme de små, daglige forskjellene vi kan utgjøre, som over tid blir til store forskjeller som vi ikke kan forutse. 

Mariann Wright Edelman (1939 -) 
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        Loge nr 128 Lyngør 
 Vi gratulerer:  
11.11. Leif Fage      45 år 18.11. Tom-Cato Rasmussen 60 år 06.12. Arne Nordahl Aas        70 år 

  Gradspasseriger: 

 Magne Ingolf Madsen Den Høye Sannhetsgrad  07.10.2015 

.  
Steinar Nilsen Den Edle Kjærlighetsgrad  04.11.2015  

  Gjenopptakelse 
  Bror Harald Åsmund Andersen                               ble gjenopptatt i vår loge  21. oktober 2015  Insigniet som medlem av NOFA 

På leirmøtet 12.11 mottok medlem av vår loge, Nils Jørgen Gundersen mottok Insigniet som viser at han er medlem av NOFA (Norsk Odd Fellow akademi). Det var en høytidelig seremoni rundt de brødrene som mottok insigniet denne kvelden.  Brødrene Arne Aas, Bjørn Røyseland og Inge Kongsbakk  ble tildelt sine under symposiet i Tromsø i juni i år.  
Seminar NOFA Agder  
Flere brødre fra Loge 128 Lyngør deltok på NOFA Agder sitt seminar på logehuset i Arendal 7. november. Det var spennende og dyktige foredragsholdere og et meget innholdsrikt seminar som ga fornyet kunnskap og nye tanker til endringer. Det var synd at ikke enda flere av våre brødre deltok.                               Besøk fra Loge 120 Colin Acher 
 
På logemøte 21. oktober  var det  besøk av våre venner fra Larvik med OM Thor Snørsvald i spissen. Som alltid er det trivelig når vi får besøk fra Larvik. Etter et kort møte i logesalen, var det tid for brodermåltidet. På menyen sto det som alltid lettsaltet torsk m/tilbehør. Det var mange på talerlisten denne kvelden, spesielt  artig var der å høre vår bror fra loge 26 Svenør, Oddvar Schrøder,  dra noen gode hvalfanger historier. Kvelden ble avsluttet med hyggelig samvær i salongen.  Besøk til Loge 152 Fjære 
 
Mandag 9.11 tok 7 brødre turen til Grimstad for å besøke Loge 152 Fjære.  Etter en varm mottagelse fikk de 

overvære en flott seremoni -+ og verdig gradspassering. Som alltid et hyggelig ettermøte med en nydelig  fiskesuppe. 
  Medlemmer av Nevnd for Omsorg  
For perioden 2015-2017. 
 Jon Are Nor Ole Petter Pettersen Ragnar Lofstad Karl Jørgen Jørgensen Ivar Akselsen 
 Telefon nr. for kontakt med nevnd for omsorg: 95746379  
 Vi vil oppfordre våre brødre til å ta kontakt med nemnd for omsorg når de vet om noen brødre som er syke eller trenger hjelp eller støtte på noe måte. Det er viktig at ingen føler seg glemt av Logen.  
         Terminliste Våren 2016 Loge 128 Lyngør   
 06.01.   Arbm. Instruksjon  ved DSS 21.01.   Arbm. Regnskap  03.02    ≡   + G 17.02.   Venneaften              02.03.     =  + 16.03.  25 års Ve.ju. G 06.04     - +   13.04. Arbm. Besøk til  120  Colin Archer .  04.05. O + G. Felles med  61 Terje Vigen  i Tv.strand.   18.05 - +  Felles med 152  Fjære. 18.06. Sommeravslutning.  NB ! Lørdag              --------------------------- 07.09.     Arbm. Fd.  ***********  
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       Loge nr. 135 Mærdø 
 Nyvalgt Storrepresentant. 

 Nils Olav Stensrud Storrepresentant 2015- 2019  Embedskollegiet                         2015-2017 

 Eks OM Rune Sørensen, OM Tom Espedal, UM Terje Lillejord, Sekr. Tom Arild Sell,  Skattm. Per 
Arne Monsen, CM Øyvind Asle Mossing.  Utnevnte  Embedsmenn    2015-2017.  

Kapellan:  Svein Arne Slokvik. Inspektør:  Svein Arne Eikevoll. Indrevakt:  Jon Martin Stene. Ytrevakt:  Stian Evensen. Musikkansvarlig:  Edgar Larsen. Arkivar:   Roy Gabrielsen.          OMHA:   Arne M.  Torbjørnsen.  OMVA:  Odd Jacobsen.             UMHA:   Gudmund Nygaard.     UMVA:   Douglas Ljunggren.            CMHA:   Sverre Kvalevåg.            CMVA:   Rune Simonsen.  

Gradpassering: 

 Kjetil Songe. Den 6.oktober ble bror Kjetil Songe tildelt Det Gode Vennskaps grad. Kjetils fadder er OM Tom Espedal. Gratulerer. 
 Venneaften. 
Den 20. oktober ble det avholdt arbeidsmøte venneaften. Fire inviterte møtte, av disse er det til nå en søknad. Dette er noe som kan gjøres igjen. Høstens tradisjonsrett Fårikål ble servert og etter maten hadde vi en koselig stund med Quiz i kjellerstua. Vinnerlaget delte premien broderlig med alle.  
 Besøk hos 145Høgenhei. 

 OM Magnar Brekka sammen med brødre Halvor Skarelven og Lars Kristian Rugtvedt. Disse ble tildelt Det Gode Vennskap Grad. 
 Vår venneloge 145 Høgenhei Bamble fikk 10.11.2015 besøk av 16 brødre til 1+ møte. Fellestransport ble arrangert av Geir Skyttemyr.  OM Magnar Brekke ledet Grads-passeringen på en verdig og fin måte. I god tradisjon ble smakfull fårikål servert.   
 NOFA Sem.inar. 
7. nov. holdt Norsk Odd Fellow Akademiet dagsseminar. Seminaret varte fra Kl 10:00 til kl 15:30. Lunsjen var hjemmelaget lapskaus, regi Kai Salvesen. Forfriskninger, kaffe, kaker og frukt ble også servert. 82 søstre og brødre fra begge Agderfylkene deltok i tillegg til fire forelesere.  Fra egen Loge deltok 6 brødre. Kasserer NOFA Agder, Eks DSS Tom Schulz, ledet seminaret. 

Eks OM Kai Salvesens. Eks OM Olav Halvorsen. OM Tom Espedal. UM Terje Lillejord og CM Øyvind Mossing.                                            Seminaret var en særs interessant opplevelse, med gode forelesere.  
  Åremålsdag  

 Odd Bendik Tengelsen 
 I våres møte 6. oktober ble bror Odd Bendik feiret av 33 brødre og ble overlevert blomster fra logen. Han fylte 70 år 2. oktober. Gratulerer.  

 Minneloge 17.11.2015 
I år var det 135Mærdø sin tur til å lede felles minneloge med 61Terje Vigen og 107Torungen. 45 brødre deltok i en fin minneseremoni for våre brødre som har falt bort. De avdøde brødre er:   Loge 61 Terje Vigen:  Kjell Bugge,  Arne Rasmussen og   Helge Baust.  Loge 107 Torungen:  Ivar Sandnes og   Haakon Guttormsen.  Loge 135 Mærdø  Ebben Johansson. 
 Terminliste våren 2016 
05.jan.  Arb.møte med instruksjon. 19.jan. Arb.møte med regnskap 02.feb. O+ 16.feb.  2+ FM Høgenhei.  Arendal. 01.mar.  O+  15.mar. 1+ 05.apr. Arb.møte. 19.apr. 2+ 03.mai. 3+ 11.jun. Sommerfest m/følge.  
   Julemøte 5desember. 
Minner om at påmeldingsfristen til vårt julemøte er 28 november. 
 Frelsesarmeens julegryte 
Vaktdagene for 135 Mærdø er: 02.12, 08.12, 14.12 og 19.12. Påmelding til OM Tom Espedal.  
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   Loge nr. 152 Fjære 
Embedsmenn 2015 – 2017 
Den 26/10 ble Sekretær og Skattmester installert, og Embedskollegiet er dermed fulltallig.  

 
Foran fra venstre: Fung. Eks OM Tom Rud, OM Geir Nerbø, UM Geir Hovind. Bak fra venstre: Sekr Tor Kleivene, Skm Jan Ove Øyjordsbakken og CM Bjørn Tellefsen. 

Storrepresentant  Steinar Christoffersen 
 
 
 
 Jubilanter: 

70 år: 22/11/15     Kjell Arne Fjeldberg 26/01/16     Steinar Christoffersen 75 år: 05/02/16     Terje Søyland 80 år: 26/01/16     Steinar Simonsen  Vi gratulerer  

 

Gradspasseringer:  
Sverre Sand mottok Det Gode Vennskaps Grad den 9. november 2015  

 Sverre Sand  Den 3. november deltok Jostein Håland i møte hos □98 Henrik Ibsen hvor han mottok Den Edle Kjærlighets Grad.  

 Jostein Håland  Terminliste høsten 2015, samt våren 2016: 
 07.12 O + G  Meny: juletallerken 15.12 ‒ + Fm m/ □98 Henrik Ibsen  NB! Tirsdag ------------------------------------ 11.01 Arbm. Instr. Regnskap 25.01 Arbm. Venneaften 08.02 ≡ + G 22.02 Fest□ II Fm □ 104 Måken 14.03 = + 11.04 – + 25.04 Arbm. m/Foredrag 09.05 O+ G 18.05 – + Fm □128 Lyngør  NB Onsdag 12.09 Arbm.  

OMs hjørne: 
 Gode brødre!  I skrivende stund sier kalenderen november, og dagene er blitt kortere. Vi er kommet godt i gang med denne embedsmannsperioden, og vi har omsider fått på plass alle embedsmenn, valgte som utnevnte.  Den 28. september gjennomførte vi Venneaften, hvor vi hadde flere som var interessert i å vite mere om ordenen, og dette førte til at vi fikk to søknader om opptak i ordenen. Disse vil bli innviet på vårt møte mandag 7. desember, og da håper jeg at så mange som mulig møter opp og skaper en fin ramme om innvielsen.  Vårt logearbeid er avhengig av at vi klarer å rekruttere nye medlemmer, slik at vi kan fortsette å fylle logemøtene med gradspasseringer og spill. Uten brødre som er på vandring gjennom gradene fra innvielse til Den Høye Sannhets Grad vil det bli mange arbeidsmøter, og færre påminnelser om hvordan vi kan bli bedre mennesker for våre medmennesker.  Med dette i tankene, vil jeg utfordre dere igjen, på å tenke gjennom om det kan være noen i kretsen omkring dere, som kan være interessert i å bli en Odd Fellow. Det er terminfestet en ny Venneaften mandag 25. januar, og det vil bli sendt ut invitasjonsbrev som dere kan skrive ut, og gi til de dere kunne tenke dere at kunne passe inn i logen.  Tiden vi går inn i nå før jul er en hektisk tid for mange, ta derfor godt vare på hverandre, gjør mot andre, det du vil at dem skal gjøre mot deg.  Til slutt vil jeg benytte anledningen til å ønske hver enkelt av dere en Riktig God Jul, og et Godt Nytt År.  Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.  Geir Nerbø OM 
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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 Julen 2015 
44 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 

OM Per Jetlund Jørgensen. 
 

Neste Terjenytt  
Vinter 2016 kommer i feb. 2016. 
Frist for innlevering av stoff fra 

enhetene er 11. feb. 2016. 
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. 

Odd Fellows lære i vårt daglige virke. 
Når vi står foran OM og er klar for logens høyeste grad bes vi å stille klare 
spørsmål til oss selv om hvordan vi vurderer de «resultater» vi har oppnådd i 
vårt logeliv siden opptagelsen. Vi har forskjellig oppfatning om det, og slik skal 
det også være, og OM sier i sin belæring at det er normalt å ikke ha klart å nå 
opp til målene, fullt og helt. 
Det å ha mål å strekke oss etter er veldig viktig, og målene kan gjerne være 
«uoppnåelige», bare de fører oss i riktig retning. 
Som Odd Fellows har vi gjort våre valg, men går vi i oss selv med jevne 
mellomrom for å se om vi er på rett kurs? 
Er våre daglige handlinger i tråd med de løfter vi har avgitt?, og er alle våre 
gjerninger innenfor de normer som Odd Fellow trekker opp. 
I disse dager står landet vårt, og dermed alle borgerne overfor store 
utfordringer knyttet til en stor flyktningstrøm som kommer (og er kommet) til 
landet vårt, og hvordan står det da til med nestekjærligheten vår? 
Tar vi mot dem med en utstrakt hånd og ett hjelpende sinn? 
Det er ikke lett, når vi selv er vitne til nedgangstider med stigende 
arbeidsløshet i vårt nabolag. Det er forståelig at vi er skeptiske, og at det 
utløser noe fremmedfrykt. Imidlertid er det tragisk å se all den 
desinformasjonen som bl. a. sosiale medier flommer over med. Som Odd 
Fellows bør vi ha sikkerhet i den informasjonen vi bringer videre, og holde oss 
for gode til å delta i, ja sågar stå i spissen for, de hylekorene som vil stoppe all 
hjelp mm til de nødlidende flyktningene som nå strømmer mot oss. 
 
Vær en god Odd Fellow mot de som trenger hjelp. 
 



 

  

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 

 
 

 

 

                                                                          

  

    

Atl Grafisk  

AS 
 

Tlf 37 00 36 70 
Blødekjær 

Arendal 

 

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

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

         

 

 

Logeantrekk! 
Lagervare i Lillesand 

Jan Stangeland, Grøgårdsmyrveien 18Jan Stangeland, Grøgårdsmyrveien 18Jan Stangeland, Grøgårdsmyrveien 18Jan Stangeland, Grøgårdsmyrveien 18    
Tlf. 37270187 Tlf. 37270187 Tlf. 37270187 Tlf. 37270187 ––––    936 17936 17936 17936 17    613613613613    

Livkjoler Livkjoler Livkjoler Livkjoler ––––    Dresser Dresser Dresser Dresser ––––    Smoking Smoking Smoking Smoking ----    TilbehørTilbehørTilbehørTilbehør    
 

Retur adresse: Furulunden 4, 4844 Arendal 

Til: 

Støtt våre annonsører 
De støtter oss 

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

Storkiosk om sommeren                  
 

        Nils Terkelsen 
Bieveien 16, 4878 Grimstad 

Tlf: 37044402 

www.agdervet.no 

        

 Epost: harebakken@life.no    

 

Harebakken Senter 
4846 ARENDAL  

Telefon:   37015813           

Man–fre: 10.00–20.00                 
Lør: 10.00–18.00 

  

           


