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Odd Fellow stand på Arendalsuka 2016. 
Etter Arendalsuka 2015 tok DSS Else Byholt saken opp med Distriktsrådene i Aust-Agder om det var interesse for en stand i 2016. Positivt svar fra begge samt fra Stor Sire.  Saken er nå under full utredning med de 2 DSSene samt de 5 Storrepr. for Logen i Arendal som prosjektledere. Uken i 2016 er fra 15.-20. august.  Vi vil bemanne standen fra 11 – 17 hver dag med 2 timers vakter, altså tre team hver dag.  Helst minst en søster og en bror i hvert team.  Til dette trenger vi hjelp fra hele distriktet, ca. 40 – 50 personer.  Dersom du allerede nå vet at du vil/kan hjelpe, kan du gi beskjed til Storrepr. Emmy van der Zalm i 51 Fortuna (91715936) eller Christian Grundesen 107 Torungen (97513210).  Det vil også bli sendt brev til alle logene om dette. Vi tror at det er mange Odd Fellow-brødre og Rebekka-søstre som gjerne vil være med å synliggjøre vår Orden  -vise hvem vi er og hva vi står for!          Lisbet Brune  Storrepr. 93 Kaprifol 

VENNEAFTEN 
I løpet av våren 2016 skal de fleste Rebekka- og Odd Fellowloger i Norge gjennomføre Venneaftener. Denne «nyskapningen» er vår satsning på medlemsverving i årene som kommer og de pilotprosjektene som er gjennomført viser meget gode resultater. Terjenytt ønsker alle i distrikt 22 lykke til. 

Se også side 15 
Seniortreffene våren 2016 

FASTLAGT PROGRAM FREMOVER ER: TORSDAG 25 FEB: BILMUSEET TIL JOHAN B. UGLAND, TEKNOLOGI-PARKEN I GRIMSTAD. HER FÅR VI MED OSS J.B.UGLAND 
SOM OMVISER.  BESPISNING PÅ STEDET.  

Seniortreffene fortsetter. TORSDAG 31. MARS:  SAGA KINO: «MANNEN FRA SNÅSA». VI TAR ET LETT MÅLTID PÅ EGON ETTERPÅ. TORSDAG 28. APRIL: VI BESØKER AAK, «KUBEN»  FREMMØTE ALLE ARRANGEMENTER KL 12:00. 
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Medlemsstatistikk  -  31.12.2015  -  22 Aust Agder 
Rebekka Loge Antall 01.01. Inn Over- Over- Gjen-opptatt Døde Av-gang Antall 31.12 Alder Netto tilgang   

viet fra  til    
51 Fortuna 95 2 1 0 1 0 3 96 68 1   93 Kaprifol 90 6 1 1 0 3 0 93 65 3   104 Måken 82 3 1 1 0 1 2 82 67 0   116 Navigare 59 5 2 1 0 0 2 63 66 4   Sum: 326 16 5 3 1 4 7 334 67 8                     Odd Fellow Loge Antall 01.01. Inn-viet Over- Over- Gjen-opptatt Døde Av-gang Antall 31.12 Alder Netto tilgang   

 
fra  til   

61 Terje Vigen 78 2 1 0 0 3 2 76 66 -2   
98 Henrik Ibsen 94 4 1 1 0 3 1 94 65 0   
107 Torungen 80 5 1 1 0 0 1 84 64 4   
127 Gabriel Scott 85 3 0 0 0 1 2 85 63 0   
128 Lyngør 80 1 1 0 0 2 1 79 65 -1   
135 Mærdø 64 4 1 3 0 1 0 65 59 1   
152   Fjære 32 3 1 1 0 0 1 34 56 2   
Sum: 513 22 6 6 0 10 8 517 63 4   
                Logeanalyse 31.12.2015 - Rebekkasøstrene   
Rebekka Loge         
Aust-Agder 

Antall  Aren-  
dal 

Fro-
land 

Åmli Grim- 
stad 

Lille- 
sand 

Birke-
land 

Ri sør Gjerstad Tvede-
strand 

Vegårs  
hei 

Andre 
51 Fortuna 96 79 4   4         6   3 
93 Kaprifol 93 79 4   4     5   1     
104 Måken 82 2     56 23           1 
116 Navigare 63 3           23 2 29 3 3 
Sum: 334 163 8 0 64 23 0 28 2 36 3 7 
Logeanalyse 31.12.2015 - Odd Fellow brødrene   
Odd Fellow Loge   
Aust-Agder 

Antall  Aren-  
dal 

Fro-
land 

Åmli Grim- 
stad 

Lille- 
sand 

Birke-
land 

Risør Gjerstad Tvede-
strand 

Vegårs  
hei 

Andre 
61 Terje Vigen 76 72 1 2               1 
98 Henrik Ibsen 94 4     89 1           0 
107 Torungen 84 79     1   1 1 1 1   0 
127 Gabriel Scott 85 2     3 69 5         6 
128 Lyngør 79 5           33 5 32 2 2 
135 Mærdø 65 64 1                 0 
152   Fjære 34 7 1   20 2       1   3 
Sum: 517 233 3 2 113 72 6 34 6 34 2 12 
              Fordeling mellom kommunene i Aust Agder 
Kommune-analyse Aust-

Agder 
Aren-  

dal 
Fro-
land 

Åmli Grim- 
stad 

Lille- 
sand 

Birke-
nes 

Risør Gjer-stad Tvede-  
strand 

Vegårs 
hei 

Andre 
Odd Fellows 851 396 11 2 177 95 6 62 8 70 5 19 
Innbyggere * 115552 44262 5598 1842 22455 10551 5107 6931 2471 6019 2035 X 
% OF i kom. 0,74 0,89 0,20 0,11 0,79 0,90 0,12 0,89 0,32 1,16 0,25 X 
* Innbyggertallene i kommunene er hentet fra SSB 1.oktober 2015       
Nå er det slik at Tvedestrand kommune i vårt distrikt har oppnådd Storlogens høye mål   
om at minst 1 % av befolkningen tilhører Odd Fellow Ordenen.       
Norge har 25 distrikter:            
Odd Fellow Distrikt 22 Aust Agder har en klar 4. plass  av 25 distrikter med 0,8 % fremgang i 2015  
Rebekka Distrikt 22 Aust Agder har en klar 2. plass  av 23 distrikter med 2,5 % fremgang i 2015  
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 Leir nr. 22 Viljen 

 Leirmøte 03.12.2015 
Forfremmelse til Barmhjertighetens grad 51 Fortuna Liv Dybesland 93 Kaprifol Torhild Yttrelid 104 Måken Reidun G. Øvrebø 

 Leirmøte 07.01.2016 
Forfremmelse til Håpets grad 51 Fortuna Anne G. Lindbach Syvertsen 116 Navigare Evy Fone Bråten  Karianne Meland  Marit Valland 

 Klanen. 
 Vi vil minne om møtene for våren 2016. Det er hver første mandag i mnd. fra kl. 11.00 – ca. 13.00. Alle Rebekkasøstre som har tid eller anledning, kan møte til en hyggelig formiddagsstund.  Datoene er: 1.februar, 7. mars, 4. april, 2. mai og 6. juni.  Vi ønsker dere alle hjertelig velkommen. Husk gevinst. For Klanen:                              Lisbet Brune 
  Veteranjuveler  
Nr 51 Fortuna 40 år Inger Dagrun Langemyr Tildelt 13.1.2016 Aud Halldis Berge Salvesen Tildeles 18.02.2016 

  Konsert «Fra mørke til lys» i Søm kirke 
10. april kl 19:00 (Dørene åpnes kl 18:30) 
 Organist: Reidar Skaaland Fiolinist:  Ragnhild Ek Zeiler Tenor:  Bjøro Hildebrandt 
 Konferansier: Selle Marie Horntvedt og Dag-Runar Pedersen 
 Varighet: Ca 1,5 timer Billetter kjøpes i døren: 150 kr. 
 Arrangør: DR for Rebekka – DR for Odd Fellow 

 

  Leir nr. 22 Aust-Agder 
 Torsdag 10. desember 2015 ble det holdt leirslagning i Arendal. 
Følgende patriarker ble befordret til Den Gyldne Leveregels grad: Frido Josepha        □107 Torungen Karl Jørgen Jørgensen            □128 Lyngør Svein Arne Eikevoll            □135 Mærdø Arne Martin Thorbjørnsen         □135 Mærdø 
 STORLOGEGRAD TILDELING I ARENDAL 
Fredag 5. februar var 74 stk samlet i ordenslokalene i Arendal, - 43 Eks OM og 31 gjester, for å feire tildelingen av Storlogegraden. For å bli tildelt Storlogegraden, som er den høyeste graden i Odd Fellow Ordenen i Norge, må man ha alle loge og leirgrader, og i tillegg ha vært OM. Distrikts Storlogemøte holder hvert 2. år i distriktet. Følgende ble tildelt graden: Eks OM Lasse Svendsen    Loge 61 Terje Vigen. Eks OM Anders Terkelsen   Loge 98 Henrik Ibsen.  Eks OM Ole Skjævestad   Loge 107 Torungen. Eks OM David Ben Knudsen                          Loge 127 Gabriel Scott Eks OM Tore Leo Dalen                                Loge 128 Lyngør Eks OM Rune Sørensen   Loge 135 Mærdø. Eks OM Tom B. Rud Loge 152 Fjære. Eks OM Kjell Arild Eidet   Loge 127 Gabriel Scott. Eks OM Kjell Monrad          Loge 128 Lyngør. 

 

Distrikts Stor Sire Åge Munch-Olsen med sine Fung. Storembedsmenn foresto tildelingen. Stor Sire hadde gitt tillatelse til å ha med ledsagere på den påfølgende middagen, hvilket satt en fin spiss på kvelden. Mens Storlogegraden ble tildelt i logesalen, samlet ledsagerne seg nede i salongen. Bror Anders Bjørnholmen holdt her et kåseri om Gabriel Scott, til stor glede for gjestene. Lettsalta torsk med tilbehør vakte stor begeistring fra de frammøtte. Ypperlig servert og ordna av brødre og privatnemnda for loge 107 Torungen, som også sørget for at alle ble servert det de ønsket etter måltidet. Det ble en minnerik aften! 
               
 Leir nr. 27 Homborside 
Gradspasseringer 
Opphøyet i DKP 25.11.2015: Karl Bjørge, 98 Henrik Ibsen Salve Haukås Håland, 98 Henrik Ibsen Hans Eide, 127 Gabriel Scott Dagfinn Hildebrandt, 127 Gabriel Scott Karl Kristian Walle, 127 Gabriel Scott 
 Terminliste 1. halvår 2016 
24.02. P + G  30.03. Arbm. Instr. 27.04. DGL + G felles med   ∆ 22 Aust-Agder 25.05. DKP + G  28.09. P + G 
 Foredraget til Kjell-Henrik Hendrichs, 27/1-16 vil komme i et senere nr av Terjenytt  Seniortreff i Grimstad 
Torsdag 28. januar 2016 startet «Seniortreffene» opp igjen etter en lengre pause. Den regionale UP-sjefen, Øystein Krogstad, holdt et greit og humørfylt innlegg som fikk mange til å trekke på smilebåndet. – Hva annet når temaet var: «ELDRE OG BILKJØRING». Det var ca. 60 Ordens-medlemmer tilstede på Odd Fellow-huset i Grimstad.  Det ble en hyggelig etter-middag med go’prat, kaffe og rundstykker. Maien Granerud 
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      Loge nr 51 Fortuna 
Møteplan 1. halvår 2016 

 Vi gratulerer 70 år:  
14.01.16 – Grethe Guttormsen 30.01.16 – Anna R. Larsen 03.02.16 – Inger Marie Sørensen      Vi gratulerer 75 år:  
14.01.16 – Else Salvesen       
Vi gratulerer 90 år: 
20.01.16 – Alfhild G. Olsen  

 
 
 
 

Tildeling av 40 års Veteranjuvel til Inger Langemyr 
Onsdag 13. januar 2016 ble vår søster Inger Langemyr tildelt sin velfortjente 40 års Veteranjuvel. 
Tildelingen ble foretatt av DSS Else Byholt som ledet den høytidelige og vakre seremonien.  
Etter den stemningsfulle seremonien i logesalen møttes søstrene og gjester til et stilfullt dekket bord i festsalen. Kveldens meny var etter veteranens ønske torsk med tilbehør og sitronfromasj. 
Jubilanten ble hedret med mange fine taler, der hun ble takket for sin innsats for logen og Ordenen gjennom 40 år. Jubilanten selv takket med mange og velvalgte ord. 

 
Inger Langemyr 

Det ble en minnerik aften for den nye Veteranen og alle søstrene som var til stede.  
Marit Myhre Auestad, UM  

På ettermøte til Fortuna sitt arbeidsmøte 27. januar var vi så heldige av å ha besøk av Turid Weisser, Markedssjef Organisasjoner, SOS-barnebyer Norge. 
Hun holdt et levende og ærlig foredrag om hva SOS-barnebyer gjør og hvordan 

de jobber. Ikke minst fortalte hun også om hva vi i Odd Fellow ordenen har bidratt med.

 
Turid Weisser Hun kom med helt nye bilder fra Ngabu Malawi og kunne fortelle at byggingen er ferdig og innflytningen er i gang. Jeg legger ved en link til en presentasjon av det prosjektet på Odd Fellow ordenens nettside. 

http://www.oddfellow.no/article.php?articleID=78160&categoryID=4945 
Vi var mange søstre som satt igjen med en god følelse av stolthet. Det nytter å hjelpe og hver enkelt av oss gjør en forskjell. 
 Jeg har lyst til å ønske våren velkommen med et dikt fra Gabriel Scott: 
 
Det blinker i luften av sommerfuglvinger 
det kryper og kravler med tusen små ben, 
sneen har ynkelig grått seg til døde,  
og blomstene våkner en etter en- 
 
Blåveis, hvitveis og sneklokker åpner 
de blanke små øyne, smiler og ler, 
myser mot solen og morgenrøden 
og tror ikke alt det rare de ser. 
 
Og seljen den står der med grenene fulle 
av svulmende rakler med englehår 
de ligner små lubne kattepuser 
og soler seg i den deilige vår. 
 Kontaktperson seniortreff Anne Marie Guttormsen Email: annemgutt@hotmail.com 

 

 

13.01 kl. 19.00 O 40 års Ve.Ju. Galla 
27.01 ”   19.00 Arbm. 
10.02. ”   19.00 Arbm. Instr. 
24.02 ”   19.00 = + 
09.03 ”   19.00 O + Galla 
13.04 ”   19.00 O + Galla m/Navigare i Tvedestrand 
27.04 ”   19.00 ≡ + Galla 
11.05  ”  19.00 O + Galla  
17.05 ”   11.00 Sammenkomst 
25.05 ”   19.00 – +    
01.06.  Sommertur 
   
04.09.      kl. 19.00       O 50 års Ve.Ju. Galla 
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     Loge nr. 93 Kaprifol 

Julemøtet: 
Vårt tradisjonsrike julemøte ble arrangert 14.12.2015. Denne gangen hadde vi ikke våre ledsagere med, men møtet ble en intim opplevelse preget av fred og høytid. Skikken med at vi alle holder levende lys mens vi synger, er med på å gjøre dette til et av årets mest stemningsfulle møter.  
 25 års veteranjuvel: 
Denne gangen passet det sånn at juveltildelingen kom i forkant av julemøtet. Anna Skjævestad ble tildelt 25 års veteranjuvel under en høytidelig seremoni. På ettermøtet underholdt  Loge 107 Torungens husorkester, Østre gab, søstrene, men aller mest til ære for dagens veteran, Anna Skjævestad. 

 14.12.2015 ble Anna Skjævestad tildelt 25 års veteran juvel. 
 Nyttårsloge: 
11.1.2016 arrangerte vi Nyttårsloge for andre gang. Loge 98 Henrik Ibsen har laget sitt eget utstyr til dette spesielle møtet og OM Arne Solheim og EksOM Einar Berge var så vennlige å frakte og montere dette utstyret for oss. Det ble et informativt og fint møte der vi ble møtt av logens alle flotte farger, og fikk nærmere kunnskap om fargenes bruk og symbolikk. Tilbakemeldingene har vært svært positive. Også fra de ledsagerne som ikke hadde vært på besøk i logen tidligere. 

 

 Nyttårslogen trakk omkring 90 deltakere. Søstre og ledsagere hygget seg med helstekt indrefilet og hjemmelaget karamellpudding. 
 Det er her helt på sin plass å takke vår eminente kokk, bror Bjørn Willy Lyne Karlsen fra loge 107 Torungen, som alltid sørger for utsøkt mat til våre møter!  
 Gradspasseringer: 
Den høye sannhets grad 

 23.11.2015 ble Adeleide Lund og Anne Jorunn Thorbjørnsen tildelt den Høye sannhets grad under en flott og stilfull seremoni. 
 Rettet møteplan med meny, 1. halvår 2016: 

22.2. Arbm.Instr. Lapskaus 
14.3. ≡ +                         Svinesteik 
11.4. 40 VeJu. Røkt svinekam Karamellpudding 
25.4. − +   Biff stroganoff 
17.5. Samling på Logehuset Salg av kaffe og kaker 
23.5. 50 VeJu. Lettsaltet torsk Karamellpudding 
6.6. Sommertur  
 Veteran juvel tildelinger: 40 års veteran juvel: 
11.4.  Aslaug Marianne Haaland 50 års veteran juvel: 
23.5. Eldri Helene Sataslaatten 
 Vi gratulerer:  
03.02. Marit O.H. Friisø,    50 23.02. Torill Britt Andersen,  70  28.02. Kari Irene Holm,   65  01.03. Wenche Vik,   70  07.03. Lisa Johannessen,   65  

14.03. Kari Larsen,   75  18.03. Solveig Gjertsen,   75  23.03. Inger T. Skjørestad,   65  30.03. Live Jetlund,   65  28.04. Edle Johannessen,    80 
 Velkommen nye søstre: 
I de siste årene har tilveksten vært riktig god. Også dette året starter godt med en fin seremoni den 8.2.  Da var det opptak av to nye søstre, Brith Hustveit og Eva-Britt Thorvildsen Bråten.  Når også fremmøteprosenten er høy, blir det et flott møte der vi håper at våre nye søstre føler seg riktig godt mottatt. 

 Fra venstre fadder Liv Torill Jacobsen og ny søster Brith Hustveit. 

 Fra venstre ny søster Eva-Britt Thorvildsen Bråten og fadder Emilie Terjesen.  Kontaktperson Seniortreff Anne Marie Granerud Tlf: 95139391 Email: helgrane@online.no  Frelsesarmeens julegryte 2015 
Også i år stilte Rebekkasøstre og Odd Fellowbrødre opp på Harebakken for å sitte ved Frelsesarmeens julegryte. I år ble resultatet: Kr 163352,00 
som betyr en økning på ca 5% i forhold til 2014, og det må vi si oss godt fornøyd med, særlig når vi hører at den totale innsamlingen for Frelsesarmeen på landsbasis er gått noe ned. 
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    Loge nr. 104 Måken  Loge 104 
Måkens julemøte 2015 
 Torsdag 10 desember kl.18.00, holdt Loge 104 Måken sitt siste møte i høstsemesteret 2015, festloge, denne gang uten ledsagere. Om lag 65 feststemte søstre, samt vår DSS Else Byholt tok plass i logesalen. OM Ingebjørg Wickstrøm ledet møtet etter ritualer for festloge.   I etterkant av møtet, ble søstrene igjen ledet inn i logesalen for å overvære et lite julemøte. Vi hadde i år, for første gang, valgt å gjennomføre «Julespill fra Vestfold» Det var et vakkert og høytidsstemt julespill i en nydelig pyntet logesal. Julekrybbe og mange levende lys, samt nydelig musikk forsterket det gode opplevelsen. Det var en vakker høytidsstund som gav oss alle en god julestemning. I salongen ble det servert et glass musserende drikke før søstrene ble bedt til bords i spisesalen. Privatnevnda hadde der dekket et fantastisk flott bord, i sølv, hvitt og grønt. 

  

 Menyen bestod av ribbe med alt av godt tilbehør, tilberedt av Asbjørn. Til dessert ble det servert riskrem m/mandler i. Det var hele 6 søstre som fikk med en liten ekstra «premie» hjem.   

Flotte brødre fra Logene Henrik Ibsen, Gabriel Scott og Fjære var våre servitører denne kvelden. Søster Anne Grethe Ruhaven takket for maten, og takket både kokk og brødre for flott innsats. 

  

  

  I salongen ble det servert kaffe avec. Baren var åpen, og praten gikk livlig.  Underholdning var det mye av denne kvelden. De «Gærne jinter» hadde sin årlige Lucia opptreden, det var julelotteri, og til slutt en liten «overraskelse» fra vår søster Gro Tveita Clausen. Hennes opptreden var til stor glede og mye latter for de tilstedeværende.  

  Kvelden ble avsluttet med trekning i Loge Måkens julelotteri. Stor jubel blant de heldige vinnerne. Ved midnatt avsluttet vi kvelden, og det var på tide å ønske hverandre en riktig god jul, og godt nyttår.  

Jubilanter 
 70 år 28.09.16 Torhild Rud Sundtoft Rettelse, ikke 75 år som det stod i forrige nr.  65 år 03.12.15 Else Sætra   Nytt fra søster sekretær 
Reidun Gunstveit Øvrebø ble forfremmet til Bamhjertighetens grad  3.12.2015  Nye søstre 
26.11.2015  Rita E Lundemo  

 Rita Lundemo med fadder OM Ingebjørg Wickstrøm  28.01.2016 Åse K Midstue 

 Åse K Midtstue med fadder Anne Grethe Støyl  Vi ønsker de nye søstrene hjertelig velkommen og håper dere vil trives hos oss.  «Hvis vi ikke hadde noen vinter, ville ikke våren vært så deilig; hvis vi ikke av og til møtte motgang, ville gode tider ikke vært så velkomne».  Kontaktperson Seniortreff Kirsten Moe Tlf: 95169734 Email: kirstemo@online.no  
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       LOGE nr.116 NAVIGARE 
Møteplan for 1. halvår 2016 

 10.02 Kl.19.00       Arbm. Fd                      24.02    Kl.19.00       Arbm. Instr.        09.04.       Kl.19.00       =+              13.04        Kl.19.00       0+ Galla        Felles med □ nr 51 Fortuna     i Tvedestrand. 27.04.     Kl 19.00      Sosialaften 11.05.     Kl.19.00      =+                    
25.05.      Kl 19.00.     Arbm. Etisk post 08.06                 Sommertur ------------------------------------------- 24.08.       kl.19.00.     Arbm.  Innvielse 
25.11.15 Helga Brit Fjellheim 

 Helga Brit Fjellheim m/fadder Alida Devold Et varmt velkommen til vår nye søster.  Forfremmelser 
Det Gode Vennskaps Grad 27.01. Siri Kristoffersen Bertelsen  Liv Klausen  Visdomsord om vennskap 
Vennskap er en gudegave og menneskets største glede. 

Benjamin Disraeli, engelsk statsmann.  Julemøte 
Julen er for lengst over, så er også vårt julemøte. Det ble en meget hyggelig kveld som rundet av første halvår, i en ny periode. Møtet var godt besøkt for mange av våre søstre hadde prioritert møtet.  Ekstra hyggelig var det at DSS Else Byholt også var med oss denne kvelden. Maten var nydelig og besto av pinnekjøtt med riskrem til dessert. 

 Festdekket bord Privatnevnden hadde dekket et nydelig bord, i julens røde farger. Brødre fra 128 Lyngør gjorde en god  jobb med serveringen.  Privatnevnd fra 01.01.2016 
Gerd Nordli Rud, leder Randi Østebømyr Ingebjørg Lofstad Solveig Rødland Laila Pettersen Liv Hagane Irene Colbjørnsen  Nytt fra Søster Sekretær 
Hella Ina Sonesen ble 05.11.2015 innviet i Troens Grad i Leir 22 Viljen. 
 Karianne Meland, Marit Valland og Evy Fone Bråten ble 07.01.2016 forfremmet til Håpets Grad i Leir 22 Viljen.  Åremålsdager 
50 år 21.01. Elizabeth Moen Monrad 
 70 år 21.01. Ingebjørg Anny Lofstad 02.02. Rigmor Nævestad Helle 
 Vi gratulerer!  Fortid, Nåtid, Fremtid. 
I gamle dager var det tid til de meste familien var samlet og det var det beste Far var på arbeid og mor var hjemme vi hadde det godt og det må ei glemmes. 
 Men årene går og tider forandres det blir stadig mindre tid til å samles. En stresser i vei med alt som skal skje, til jobb med unger på en, to og tre. 
 Er det så rart at en blir sliten og trett for tiden den strekker ei til rett og slett. 

Vi haster igjennom et jagende liv og tar hverken hensyn til helse og tid.  Så må vi stoppe og lære av det. Samle familien og ikke mase av sted. Helsa er viktig og tiden er vår gevinsten er at vi gir, tar og får. 

 Teatertur Fredag 8. april 
Denne kvelden planlegges det en teater-kveld for søstrene i 116 Navigare til Arendal Kulturhus. Forestillingen som vises denne kvelden er Trollmannen fra Oz. Det blir satt opp buss som går fra Risør og som plukker opp underveis. Det er lagt opp til bespisning før fore-stillingen. Hele opplegget er sterkt «sponset» av logen vår og søstrene betaler kun en egenandel på kr 200,00. Meld deg på – dette blir ganske sikkert en meget hyggelig tur. 

  Distrikt 22   Veteranjuveler i Rebekka 2016 
Tildelingen må finne sted på et logemøte ETTER datoen for jubileet. 
 51 Fortuna  18.02.1976 Aud Hallis B. Salvesen     40 24.08.1966 Karin E. Myhre                  50 
 93 Kaprifol 23.03.1976 Aslaug M. Haaland           40  12.05.1966 Eldri H. Sataslaatten         50  01.06.1991 Wenche Nilsen                  25  01.06.1991 Helga Olsbu                  25  25.08.1976 Edle Johannesen               40   10.12.1991 Reidun M. Kjemperud      25 
 104 Måken 01.06.1991 Tordis B. Pettersen           25 01.06.1991 Anne Grete Ruhaven        25  18.12.1991 Brit I. Leonard-Nilsen       25     
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   Loge nr. 61 Terje Vigen 
 Jubilanter 
Vel overstått:  07.12: Karl Rolf Stiansen 80 år 
 Kommende: 19.03: Gunstein Georg Krossbekk 70 år 24.03: Ivar Harry Nygård 80 år 11.04: Thor Martin Reiersølmoen 70 år 26.04: Thorleif Syvertsen 75 år 
 Møter 

Arbm. 02.12.2015 Dette var et bortglemt møte fra terminlista, men vi fikk det inn og fylte det med en presentasjon fra Stine Sofies Stiftelse. Kristoffer Lyngvi leverte en flott og tankevekkende presentasjon om arbeidet som utføres ved stiftelsen. 

 Kristoffer Lyngvi 
 Festloge 1 16.12.2016 Møtet 16. desember var egentlig satt opp for innvielse i troskapsgraden, men resipienten var forhindret fra å møte. Vi arrangerte i stedet en Festloge 1 hvor DSS beæret oss med sitt besøk. 
 25 års VeJu 06.01.2016 Gode Bror Finn Persson fikk sin juvel som bevis på 25 års medlemskap i Odd Fellow ordene. Seremonien var verdig og fin. Storrepresentant Odd Fjeldstad stod for tildelingen. 

 Storrepr. Odd Fjeldstad, Fung. OM Bjørn Haagen Andersen og 25 års Jubilant Finn Persson 
 Arbm. Instruksjon 20.01.2016 Møtet ble et særdeles langt møte hvor vi først hadde gjennomgang av nemnder, godkjente regnskapet for 2015 og deretter budsjettet for 2016. DSS stod for instruksjonen. En meget god og innholdsrik instruksjon som brødrene har veldig godt av å overvære. Det var også et meget godt oppmøte.  Nemd for omsorg 

Nemda har følgende ønsker: 
 1) Vi ønsker å få nemndas medlemmer med telefonnummer og e-post inn i Terjenytt. Dette for at alle brødre vet hvor de skal henvende seg med omsorgsspørsmål og ønsker. 2) Vi ønsker at brødre som blir borte fra møter av en eller annen grunn, blir syke eller noe annet tar kontakt med en av oss. 3) Vi ønsker også at det dannes faste KJØREGRUPPER. Dette for at brødre oss imellom skal positivt kunne påvirke til fremmøte. Særlig er dette viktig når en i gruppen trenger hjelp til for eksempel påkledning, bor alene. Eller blir dement og trenger både hjelp og støtte. Det er da lett å gi opp. 4) Pr. i dag har vi brødre som trenger hjelp. Vi i nemnda ber om at det først dannes kjøregrupper rundt brødre som trenger støtte og hjelp av oss brødre. Altså brødre som trenger oss mest. 5) Vi ber alle brødre om aktivt være med på å danne kjøregrupper. Etter hvert som gruppene dannes ber  nemnda om melding. 
 Nemdas medlemmer Eldrup A Hansen Tlf 98823271 Epost: eldrup.hansen@online.no Petter Stiansen Tlf 92262720 Epost: pstians@gmail.com Rainer Domogalla Tlf 41201981 Epost: rainer.domogalla@hotmail.no 

Tor Martin Reiersølmoen Tlf 90748056 Epost: thormrei@online.no Sigmund Dale Tlf 91791555 Epost: sigm-d@online.no Oddvar Viestad Tlf 90546845 Epost: odvistad@broadpark.no 
 Møteprogram våren 2016 
Onsdag 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 01.06 19:00 50 års Ve.Ju 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 brødre 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. 
 Middagen serveres som vanlig og vi skal ha lettsaltet torsk. Det er kostnadsfritt for gjestene. 
 Invitasjoner er lagt ut i baren ved møtene våre, det er sendt ut på epost og det er også mulig å kontakte Eks OM Jan Petter Røinaas for å få tilsendt et eksemplar. Epost-adresse: jan-petter.roinaas@aa-f.kommune.no Telefon: 488 67 558 
 Det er ditt navn og kontaktinfo som skal stå på invitasjonen, ikke den forespurte. Fyll ut og lever til dem du ønsker skal bli med. Der står alt de trenger å vite. I tillegg opplyses det om at de kan møte kl. 1900. Vi skal ha et lite møte i forkant av seremonien.  Kontaktperson Seniortreff Ivar Tønseth Tlf: 97561989 Email: i.tonseth@yahoo.no  
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Loge nr. 98 Henrik Ibsen 
 Bror Arve Willy Gran døde 21. november 2015 – 81 år. 

 Ordenens vita for br. Arve Willy Gran, født 11.6. 1934  Han ble innviet i Ordenen og fikk Troskapsgraden 6. desember 1983 DHSG 16.4. 1984 
 Embeder i logen: Organist  1985 - 1989 Kasserer  1989 - 1991 Organist  1991 - 1995 Undermester  1995 - 1997 Overmester  1997 - 1999 Fung. Eks OM  1999 - 2001 
 Leirgrader: Opptagelse i Patriarkgraden  17. november 1991. Opphøyelse i Den Kongelige Purpurgrad 4. november 1993 Han ble tildelt Storlogegraden  3. oktober 2000. 
 Minneord og kransnedleggelse i  Grimstad kapell 1.12 2015 ved  OM Arne Solheim, forkortet: Det var en trist melding vi fikk om at Arve Willy Gran hadde gått ut av tiden 21. november 2015.  Willy har hele tiden vært veldig aktiv. Bortsett fra den helt siste tiden hvor han ble syk og selvfølgelige ting ble vanskelige. Han har hatt mange verv og hadde alle grader som var mulig i vår loge. I tillegg har han lagt ned et enormt arbeid med 

dugnad på logehuset. Han var sterkt engasjert og hadde sterke meninger om hvordan alt skulle være. Vi har mye å takke ham for. I tillegg var han for mange av oss en god venn. Vi kommer til å savne Willy.  
 Fred ved Willys minne!  Bror Trygve Tallaksen døde 25. desember 2015 – 83 år. 

 Ordenens vita for br. Trygve Tallaksen, født 9.6. 1932.  Han ble innviet i Ordenen og fikk Troskapsgraden 25. mai 1977 DHSG 22.2. 1978 
 Embeder i logen: Arkivar  2001 - 2003 UMVA   1985 - 1987 Arkivar  1981 - 1983 CMVA   1979 - 1981 
 Minneord og kransnedleggelse i  Fjære kirke 5.1. 2016 ved  OM Arne Solheim, forkortet: Det var en trist melding vi fikk om at Trygve Tallaksen hadde gått ut av tiden 25. desember 2015.  Trygve har vært med siden før vår loge ble stiftet og han har gjort en god innsats i starten, ikke minst på logehuset. Han har ikke vært aktiv de siste åra da helsen begynte å svikte og selvfølgelige ting ble vanskelige. Men, etter en samtale med hans kone, Marit, forsto jeg at Trygve elsket Logen, han kunne komme hjem fra møte å være som et nytt menneske. Det gjør godt å høre slikt. Det er jo vemodig at vi ikke skal få oppleve Trygves gode smil, og gleden det var å være sammen med ham. Vi kommer til å savne Trygve.  
 Fred ved Trygves gode minne! 

 

Fødselsdager – runde år 55 år:  Olav Gundersen 17.03.16 65 år: Kjell Kvinlaug 25.02.16 75 år: Tor Odd Liene 02.03.16 Tor Eriksen 11.04.16 80 år: Edvard M. Terkelsen 07.04.16 85 år: Odd Christophersen 16.02.16 
 Vi gratulerer! 
 Opptagelse: 
Troskapsgraden 01.12.2015 Geir Harald Solheim 

  Gradspasseringer: 
Det Gode Vennskaps Grad  15.12.2015 Rolf Lorentzen Bie  Terminliste 1. halvår 2016 
16.02. O Arbm. Fd. (NB! Endret) 01.03. = + 15.03. ≡ + G 05.04. − +  19.04. O + G 03.05. − +  17.05. 17. mai treff på huset 24.05. O 40 Ve. Ju. G 05.06. Sommertur 06.09. O 25 Ve. Ju. G 
 Kontaktperson Seniortreff Alf Jensen Tlf: 91697271 Email: alfdive@online.no  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dag Hammarskjøld: 
 (1905 – 1961) 

 Godhet er noe så  
enkelt som alltid å  
leve for hverandre  

og aldri søke sitt eget beste 
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  Loge nr.107 Torungen 
 Logemøte 7.12.2015  
 Møtet var tilegnet forfremmelse til Den Edle Kjærlighets grad for bror Ole Kristen Johannessen. Det var 46 brødre som overvar den flotte seremonien. Til brodermåltidet ble det servert nydelig bacalao á la Bjørn Willy.  Bror Odd Konrad Pedersen er fadder til dagens resipient og talte til sitt «fadder-barn». Bror Ole Kristen Johannessen takket for tilliten i sin tale til brødrene. Han gav uttrykk for god trivsel i logen, og gledet seg til fortsettelsen. Eks OM Sigurd Ledaal takket for maten. I sin takketale tok han med litt historikk rundt retten bacalao. 
 Julemøte 19.12.2015 
 Årets julemøte med damer ble avholdt siste lørdag før jul. I underkant av 60 brødre og ledsagere fant veien til loge-huset denne kvelden. Det ble servert tradisjonell julemat med ribbe, medisterkaker, medisterpølse og surkål. Til dessert ble det servert deilig riskrem – med mandel. Det var bror Karl Otto Berntsen som ledet dette taffelet i rollen som visevert, noe han gjennom-førte på en utmerket måte. Av våre flotte tradisjonelle sanger, ble følgende sanger avsunget: Torungensangen, Her er gudagott at vara, Julekveldsvisa og De nære ting. OM Per Jetlund Jørgensen talte. I sin tale takket han brødrene for hjelp og støtte i sitt første halvår som OM. Han takket embedsmenn og skuespillere for flott innsats. Han avsluttet med å ønske alle brødre med ledsagere en riktig god jul, og et fremgangsrikt godt år. UM Per Rosmo takket i sin tale OM for stor innsats i sin embetsgjerning, og ønsket ham og familien en riktig god jul og et godt nytt år. Bror Eks OM Sigurd Ledaal takket for maten. Han var særlig opptatt av at dette var kortreist mat, det meste produsert rett i nabolaget. Taffelet ble avsluttet med at alle reiste seg og sang Deilig er jorden. 

På ettermøtet i kjelleren var det god stemning og høyt støynivå. Sang-gruppen Østre Gab underholdt, og presenterte også noen nye sanger. UM Per Rosmo hentet frem saxophonen igjen, og spilte noen musikkstykker, akkompagnert av orkester på CD-plate.    
 Logemøte 4.1.2016  
 Møtet var tilegnet vår 40-års veteran: Bror Asbjørn Kristiansen.  

 Asbjørn Kristiansen 
 Brødrene stilte i galla, og 45 brødre, samt to gjester overvar seremonien, ledet av vår DSS Åge Munch-Olsen, med sine storembedsmenn. Det var en flott og verdig seremoni, med en veteran i storform. Vår veteran hadde bestemt at menyen ved brodermåltidet skulle være: Biff Stroganoff med potetmos og grønn salat. Det var et flott og godt måltid. Den som holdt tale til vår veteran var Eks DSS Jan A Nilsen. I talen kom han bl.a. inn på den store innsatsen vår veteran, sammen med flere brødre, har gjort i forbindelse med etableringen av vårt logehus, med ombygginger or restaurering. Et betydelig arbeid ble nedlagt den gang. Vår veteran Asbjørn kom i sin tale inn på at det har vært 40 flotte år i logen, hvor han hadde fått være med på mye, og har lært mye. Bror Odd Konrad Pedersen har bror Asbjørn som sin fadder, og han holdt en tale til sin fadder, preget av vennskap og humor. Bror Øystein Ytterdal avsluttet taffelet med å takke for et godt og flott måltid. 

 

 

Logemøte 18.1.2016  
 Møtet var viet til instruksjon ved DSS Åge Munch-Olsen. Den ble gjennomført på en fin måte, og var veldig nyttig for brødrene. Til brodermåltidet ble det servert smørbrød. DSS Åge Munch-Olsen var den første som hadde ordet, og gikk igjennom vår etikette, samt nye rutiner for ettermøter. Bror Jan Egil Josephsen takket for maten og et hyggelig brodermåltid. 
 Logemøte 1.2.2016 
 Dagens logemøte var tilegnet Venneaften, en nyskapning alle loger skal avvikle i løpet av året. Vi avviklet et vanlig, men kort logemøte, hvorpå våre inviterte venner ble eskortert inn i logesalen i en egen seremoni. 36 brødre overvar logemøtet, og i tillegg 4 venner utenfra deltok i den nye seremonien. Det var 8 venner som hadde meldt sin ankomst, men influensa gjorde at 4 venner måtte melde avbud. Det var en flott seremoni, etterfulgt av et flott brodermåltid: Stormsuppe á la Bjørn Willy stod på menyen. Storrepr. Christian Grundesen var første taler ut med informasjon om den nye lands-saken. OM Per Jetlund Jørgensen talte til våre venner, om seremonien i loge-salen, og om brodermåltidet, som er en viktig del av logemøtet. Bor CM Aksel Tønnevold takket for et flott og godt brodermåltid.  Ettermøtet i kjelleren var preget av god stemning og høyt lydnivå.  Vi gjennom-førte en Quiz som en del av under-holdningen, i tillegg til at sanggruppen Østre Gab sang tre nummer, og UM Per Rosmo spilte to nummer på saxophone. Venneaften var en god opplevelse! 
 Åremålsdager: 
 10.3.16 Eilert Tobiassen 65 år 

26.3.16 Knut Olav Ytterdal 65 år 
20.4.16 Terje Ludvigsen 65 År 
 Et lite sitat hentet fra Inge Lønning om livet: 

 «Alderdommen er også en selvstendig del av det menneskelige liv, med en egenart og egenverdi som ikke behøver å låne mening fra tidligere faser i livet.»  Kontaktpersoner Seniortreff John Heien, tlf 91766841 Jan A. Nilsen Email jan.a.n@online.no 
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       Loge nr. 127 Gabriel Scott 
 Opptak av nye brødre 
 Møte den 04.11.2015 ble brødrene Jostein Byberg og Geir Johan Clausen tatt opp i vår loge i Troskaps Graden. Møtet ble gjennomført på en stilfull måte. 

 Jostein Byberg 

 Geir Johan Clausen 
 Gradspasseringer 
I møte 02.12.2015 ble brødrene Jørn Tore Solås og Thomas Danielsen forfremmet til Den Høye Sannhets Grad. 
 I møte 16.12.2015 ble bror Rolf Åge Heimdal forfremmet til Det Gode Vennskaps Grad. 
 Nyttårs loge 

Nyttårs loge møte ble avholdt i logens lokaler den 06. januar i sammen med loge 98. Henrik Ibsen.  Det møtte 90 brødre og ledsagere.  Møtet ble gjennomført på en stilfull og flott måte. Det ble servert ett smakfullt måltid, avrundet med en karamellpudding laget av vår egen bror John Dobey.  Møte 03. februar I møtet ble Rolf Morten Fauske og Viggo Stein Bentsen, tatt opp i vår loge i Troskaps Graden. Presentasjon med bilder i neste nr. Nevnd for Utadvendt arbeid sto for maten med vår egen, bror Jan Roar Solås, som kokk. Det ble servert en fantastisk fiskesuppe. Overskuddet fra måltidet, på ca kr. 6.000,-, går inn på fond for utadvendt arbeid. Handlingsplan og strategidokument Embedskollegiet i logen har handlingsplanen og strategi dokumentet, under revidering. Embedskollegiet er spesielt opptatt, i denne sammenheng, å trekke inn flere nemder i arbeidet, for å styrke gjennomføringen av handlings-planen og strategidokumentet. Embedskollegiet er blant annet opptatt av å styrke logen med økt fremmøte gjennom å øke læringsutbytte for alle medlemmene, på møtene.  Gjennomføre møter og spill i tråd med ritualene på mest mulig riktig måte.  Styrke nemdenes funksjon og virke-måte. Fremstå som en sentral lokal samfunnsaktør på det sosiale og humanitære plan. Handlings- og strategi planen for logen, vil bli behandlet i logen i løpet av våren 2016.  Privatnemda 
Embedskollegiet i logen har under arbeid en ny organisering av Privatnevnden. Kjørelagene i logen har bistått Privatnevnden i sitt arbeid fra høsten 2015. Dette har fungert veldig bra og embedskollegiet ønsker å takke kjørelagene for den innsats som er gjort og som gjøres. Privatnevndens formann, Svein Eide, vil virke i sitt arbeid frem til sommeren 2016. Etter sommeren vil det bli utpekt ny formann. I tillegg er det ønskelig å 

redusere kjørelagenes bistand til Privatnevnden, ved å styrke Privatnevnden fortløpende med nye medlemmer. Torbjørn Thorsen UM 
 Kontaktperson seniortreff: Anders Bjørnholmen Tlf: 95881824 Email:signeanders@gmail.com 

 Den britiske Odd Fellow-bevegelsen sett i et historisk perspektiv 
Ordenshistoriker, organist Tore Besse Lund Andersens første prosjekt som medlem av Norsk Odd Fellow-Akademi, den britiske Odd Fellow- bevegelsen, sett i ett historisk perspektiv, er nå ferdigtrykket og foreligger til salgs i et hendig format i Odd Fellows Utstyr. Boka som er på 156 sider og skikkelig innbundet, har forord skrevet av bror Store Sire, Preses i Norsk Odd Fellow-Akademi, Morten Buan. Vil du vite mer om den Ordenen du er medlem av, enn det du noen gang har lært i Logesalen. Da er denne boka som ikke bare tar for seg vår egen Ordens moderorden, Manchester Unity IOOF av i går og i dag, men også Odd Fellow-Ordenen helt tilbake fra tidlig på 1700-tallet og legender om denne til langt tilbake før vår tidsregning, et absolutt must for deg. For bestilling kontakt Odd Fellow Utstyr på telefon 22 83 92 50 Evt. mail: of.utstyr@oddfellow.no Boka er trykket i et begrenset opplag, så da gjelder prinsippet om først til mølla: Løp og kjøp!! 
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        Loge nr. 128 Lyngør 
Vi gratulerer:  
14.3 Karl Norman Hellerdal 65 år 17.3 Bjørn Tore Røysland    75 år 17.4 Hans-Olav Ramsdal      80 år 

  Nye brødre 

 Bjarne Nilsen Den Gode Vennskapsgrad  03.02.2016 

.  
Stein Løvdok Overgang fra Loge 33 Sølvet 03.02.2016  

Storlogegraden 
Kjell Monrad og Tore Leo Dalen Fikk Storlogegraden på distrikts- storlogemøte i Arendal 6. februar. 

 Kjell Monrad og Tore Leo Dalen Vi gratulerer. 
 Vennetreff Vi vil minne om Vennetreff på Logehuset 17.februar. Dette er et vanelig logemøte med middag og ettermøte som vi pleier. Det er viktig at alle som har mulighet til det, tar på dress, blanke sko, og møter opp. Det er ennå ikke for seint til å ta med seg en venn som dere tro kan være interessert i å være med i vår loge. Det blir servert en gryterett med tilbehør på vanlig måte.           

  Noen av dine brødre kan ha brukt for deg! 
Kontakt nemnd for omsorg når du vet at noen av våre brødre er syke eller trenger støtte. 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. 
 Julemøte 
Julemøte 16.12. var en fin avslutning på året 2015. Etter verdig møte i logesalen ble vi servert en nydelig juletallerken m/tilbehør. Etter brodermåltidet hadde bror Magne Ingolf Madsen et lærerikt innlegg om oppskyting av nyttårs-raketter. Møtet ble avsluttet med god samtaler på 

ettermøtet. OM ønsket alle brødrene god jul og et riktig Godt Nytt År. 
 Ny medlemsmatrikkel 

Det jobbes nå med ny Medlemsmatrikkel. Vi ber alle Brødre sjekke alle date er riktige. (Tlf.nr. Email, Fødselsdato og adresse.)  Ved feil, meld fra til sekretær. 
 Revidert terminliste Våren 2016 

06.01.   Arbm. Instruksjon ved DSS 21.01.    Arbm. Regnskap  03.02. O+G 17.02.    Venneaften              02.03. Ξ+G 16.03.  25 års VeJu. 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 i       Tv.strand 18.06.   Sommer -avslutning.  NB! Lørdag              --------------------------- 07.09.     Arbm. Fd. 
 Kontaktperson Seniortreff Ragnar Lofstad Email: rlofsta@online.no  

 Distrikt 22   Veteranjuveler i Odd Fellow 2016 
Tildelingen må finne sted på et logemøte ETTER datoen for jubileet.  61 Terje Vigen 25.02.1976 John Friis-Jacobsen         40 20.05.1966 Kåre Midttun                 50  98 Henrik Ibsen 05.04.1976 Sigurd Holthe                 40  12.05.1976 Sverre Ohrvik                  40 21.05.1991 Alf Jensen                 25  10.12.1974 Ola Lode                 40  107 Torungen 04.02.1991 Terje Ludvigsen                25  06.05.1991 Alf Duus Carlsen               25  06.05.1991 Karl-Petter Evensen         25 02.12.1991 Sigurd B. Ledaal                25 

Nemnd for omsorg:                     tlf. 95746379  Eller kontakt nemdas medlemmer. 
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         Loge nr. 135 Mærdø 
Et nytt år er i gang, med nye utfordringer og gleder. Tror og håper at 2016 blir et godt, utviklende og givende år for hver enkelte av oss.  Godt nytt år. Julemøte 5.desember. 

 Fra venstre Vert OM Tom Espedal med Anne Lise Taraldsvik, Anne Gunn Stensrud med mann Stor rep. Nils Olav Stensrud og Gunn Karen Berg. 
 Dessverre kunne ikke fungerende toastmaster delta denne kvelden, men Eks OM Olav Halvorsen sa ja med stor velvillighet til jobben. Det settes stor pris på «JA» mennesker. Tradisjonell jule mat ble servert, ribbe og riskrem med mer  enn en` mandel. Selvfølgelig passende tilhørende drikke. Søster Liv Torill Jacobsen holdt talen til mennene. Eks OM Rune Sørensen holdt talen til damene. Det var hyggelig at bror Distrikt Stor Sire Åge Munch Olsen var med oss denne kvelden. Levende musikk var bestilt, skuffelsen ble stor da forfall ble meldt svært tett opp til festkvelden. Problemet løste seg da Sekr. Tom Arild Sell ordnet ut med anlegg og masse fin musikk. Kvelden var vellykket og alle hygget seg i hverandres selskap.   

 Fra venstre Liv Torill Jacobsen, Eiri Sataslaatten Stene, Elin Halvorsen og Eks DSS Tom B Schulz. 

 DSS Åge Munch Olsen i samtale med Grete Salvesen. Eks OM Kai Salvesen og Olaug H Sell til venstre. 
 Arbeidsmøte den 5.januar. 
Møte gjennomført på en fin måte, med instruksjon av bror DSS Åge Munch Olsen. Innledningsvis satte han fokus på viktigheten med venneaften konseptet, etikk og losjens verdier. Han refererte også at hver Loge skal opprette lukkede sider på nettet. For Loge 135Mærdø er dette opprettet av Web ansvarlig Per Øystein Eik. Lukkede område skal være forbeholdt informasjon til den enkeltes Loge medlemmer.  Logg inn  adresse:    http://www.oddfellow.no/article.php?articleID=23106&categoryID=947 finn så ”logg inn” boks. Logg på med Stor logens ID-nummer og din fødselsdato med alle 8 siffer (DDMMÅÅÅÅ) som passord. Til høyre finnes fanen «for medlemmer» Er ikke ditt Stor Loge nummeret kjent, finnes dette bak på Logebladet «De Tre Kjedeledd» eller ved å kontakte sekretær Tom A Sell.    I denne siden er det lagt inn nyttig informasjon, terminliste, servering og privatnemdas oppgaver. Det er meningen at møte protokoll også skal legges inn her, da blir den ikke referert på møtene.   

 Seniorklubben. 
Den 28.januar arrangerte senior klubben treff i Grimstad Logehus. UP`s Øystein Krogstad holdt foredrag om bilkjøring for oss som har lagt noen år bak oss. Det kom frem mange tips til ettertanke, som ble fortalt på en munter og trivelig måte. Etter foredraget ble det servert rundstykker og kaffe. En koselig stund. 

 UP`s Øystein Krogstad. Pekefingeren kom med på bilde ved en tilfeldighet, og har ingenting med foredraget å gjøre!  

Velkommen nye Brødre. 

 Lars Kristian Ødegård. 

 Thor Arvid Thorsen. Den 2.februar ble Lars Kristian Ødegård og Thor Arvid Thorsen innviet i vår Loge. Gratulerer. 
 Terminliste Vår 2016. 
05.01. Arbm. Instr.  19.01. Arbm. m/regnskap  02.02. O+ G  16.02. = + fm/□145 Høgenhei  01.03. – +  15.03. 0+ G  05.04. Arbm.  19.04. = +  03.05. ≡ + G fm/□127 Gabriel Sco   11.06. Sommerfest m/følge  06.09. = +  20.09. Arbm.   Kontaktperson Seniortreff ?            
 

Elisabeth Kübler-Ross: 
(1926 – 2004)  Det finnes i oss alle  

et potensial for  
godhet som strekker  
seg forbi vår villeste  
fantasi, for å gi uten  
å ønske gjengjeld,  
for å lytte uten å  

dømme, for å elske  
uten betingelser. 
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 Loge nr. 152 Fjære 
Overgang: 
 Finn Fredvig Erichsen har pr den 15. desember 2015 gått tilbake til Loge 98 Henrik Ibsen. Vi takker bror Finn for hans engasjement og deltagelse gjennom tiden i Broderforeningen, og deretter som Logens Storrepresentant frem til sist høst.  

 Finn Fredvig Erichsen 
 Gradspasseringer: 
 Jostein Håland mottok Den Høye Sannhets Grad den 8. februar 2016 

 Jostein Håland 
Utmeldelser: 
 

25/1/16  Vidar Madshaven  
 

Opptak: 
 På vårt møte den 7. desember 2015 ble to nye brødre innviet i Ordenen. Vi ønsker dem begge hjertelig velkommen som medlemmer av vår Loge.  

 Per Gerhardt Stensholt  

 John Gunnar Grødem  Våre ettermøter: 
Vi har i vår Loge allerede snakket om hvordan vi skal fylle ettermøtene, ut over selve brodermåltidet. I mange Loger praktiseres «verbal forrett», og dette ønsker vi nå også å innføre. Alle brødre er herved invitert til å bidra, enten det er et miniforedrag, et lite kåseri eller noe annet som kan være passende for anledningen. I tillegg vil vi forsøke å servere noe til kaffen, i form av kake el. Så her kan de bakekyndige få prøve seg.  
 Menyen for resten av våren: 22/2 Kald laks med pepperrotkrem 14/3 Oksestek med tilbehør 11/4 Røkt svinekam med tilbehør 25/4 Thai kyllingsuppe med brød 9/5 Svinestek med surkål Geir Hovind UM  

OMs hjørne 
Gode brødre! Første halvår av denne embeds-perioden er allerede over, tiden går fort, og vi er godt i gang med vårsemesteret. Vi har hatt en god start, med Venneaften den 25. januar, og slik det ligger an i skrivende stund så har Venneaften resultert i alle fall en søknad om å bli tatt opp i ordenen. Rekruttering er viktig for kontinuiteten i logearbeidet vårt. Det gjør at vi kan opprettholde vårt rituelle grads arbeid. 
 Perioden vi nå går inn i vil bli preget av at vi skal velge ny landssak. Valget kommer til å stå mellom SOS-barnebyer, Redningsselskapet og Unicef. Mere info om de tre alternativene kan dere finne i desember nummeret av De Tre Kjedeledd. Vår storrepresentant kommer også til å presentere nærmere de forskjellige alternativene. Storrepresentanten skal gi sin stemme i september 2016. Målet for landssaken er å samle inn kr. 1.000,- pr medlem, og gaven kommer til å bli overrekt til det valgte formålet i april i 2019 i forbindelse med Odd Fellow Ordenens 200 års jubileumsmarkering. 
 Til slutt, et lite hjertesukk. Privat-nemden gjør sitt beste for at vi skal kunne ha det best mulig på etter-møtene våre. Et av tiltakene vi har innført i vår loge, er at man i utgangspunktet er påmeldt til etter-møtene og brodermåltidene, og at man må melde forfall dersom en ikke kommer. Privatnevnden lager/kjøper inn mat basert på vår tilbakemelding på om vi kommer eller ikke. For at økonomien i privatnemden skall være sunn og god, er vi derfor avhengig av at folk melder tilbake om de kommer eller ikke. Dersom du ikke melder ifra, må enten denne kostnaden dekkes av de andre brødrene som er til stede, eller så må privatnevnden sende ut faktura til de som ikke har meldt ifra innen rimelig tid. Min oppfordring, meld ifra i god tid, unngå faktura! Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. Geir Nerbø OM  Kontaktperson Seniortreff Finn Fredvig Erichsen ? Tlf: 91130291 Email: finnfredvig@gmail.com  
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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 

 

 

 

Ledig annonseplass 

(kr. 2 000,00 pr år) 

Alternativt 2 annonser på kr. 1 000,00 pr år 

 
 

                                                                        

                                                                      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 

 

 

Ledig annonseplass 
(kr. 1 000,00 pr år) 

 

Terjenytt Vinteren 2016 
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  

Våren 2016 kommer i april 2016. 

Frist for innlevering av stoff fra 

enhetene er 14.april 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. 

Annonsører 
Som dere kan se på denne sida er det forsvunnet 2 annonsører. Terjenytt 

trenger den økonomiske støtten disse annonsene betyr, og vi håper på innspill 

fra søstre eller brødre som fører til at vi dekker inn de to manglende 

annonsene. Ta kontakt med undertegnede på telefon 91775765 med firma og 

kontaktperson, så skal jeg ta de nødvendige «forhandlinger» 

 

Venneaften 

Allerede høsten 2015 var det loger i vårt distrikt som gjennomførte 

Venneaftener med til dels vellykket resultat. Storlogen har «pålagt» alle loger å 

gjennomføre sine Venneaftener i løpet av 2016g at arrangementet har ført til, 

og de respektive DSSer tar dette tema med i sin instruksjon i hver enkelt loge. 

Terjenytt vet at det allerede har gitt resultater, og at flere nye søstre og brødre 

har kommet til. Vi håper årets resterende Venneaftener vil gi oss en betydelig 

økning i medlemsmassen. 

 

Medlemsstatistikk 

Tradisjonen tro så inneholder årets første nr en statistikk over medlems- 

utviklingen for distriktet og for den enkelte Rebekka- og Odd Fellow-loge. 

Statistikken er som vanlig utarbeidet av Eks DSS Jan A. Nilsen. Som vi ser er det 

en økning på 8 Rebekkasøstre og 4 Odd Fellowbrødre i 2015. Blant 

Rebekkalogene er det spesielt 93 Kaprifol (3) og 116 Navigare (4) som har hatt 

størst økning og blant Odd Fellowlogene er det 107 Torungen (4) som har hatt 

størst økning. Blant de øvrige er det små eller ingen endringer. 
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Bookkeeper Agder AS Olav Brottveit
                                                              

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

 
 

 

 

                                                                         

 

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

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

Til: 

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 

Olav Brottveit 
                                                              Aut.regnskapsfører 

Bedriftsrådgiving       Tlf./Fax 370 12 244 
Regnskapsførsel       Mobil    959 30 276 

olav@obokonomi.no 
Teknologiveien 1, 4846 Arendal 

                                                                          

     

Myreneveien 21, 4847 Arendal | Telefon: 37009888 | Fax: 37009889 | Mobil: 93269880 | 
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 ––––

Livkjoler Livkjoler Livkjoler Livkjoler ––––    Dresser Dresser Dresser Dresser ––––    Smoking Smoking Smoking Smoking 
 

Retur adresse: Furulunden 4, 4844 Arendal

Støtt våre annonsører
De støtter oss

16.00     Lørdag stengt 
post: aksel@fjordsenteret.com      Fax: 37165430             

Storkiosk om sommeren                  

        

 Epost: harebakken@life.no    

Harebakken Senter

  

          

 

 

Atl Grafisk  

AS 
 

Tlf 37 00 36 70 
Blødekjær 

Arendal 

 
Myreneveien 21, 4847 Arendal | Telefon: 37009888 | Fax: 37009889 | Mobil: 93269880 |  

Logeantrekk! 
Lagervare i Lillesand 

Jan Stangeland, Grøgårdsmyrveien 18Jan Stangeland, Grøgårdsmyrveien 18Jan Stangeland, Grøgårdsmyrveien 18Jan Stangeland, Grøgårdsmyrveien 18    
––––    936 17936 17936 17936 17    613613613613    
Smoking Smoking Smoking Smoking ----    TilbehørTilbehørTilbehørTilbehør    

Retur adresse: Furulunden 4, 4844 Arendal 

Støtt våre annonsører 
De støtter oss 

 

Harebakken Senter 
4846 ARENDAL  

Telefon:   37015813           

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

           




