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Fortelleren bak 
(Tom Schulz) 

OM til venstre 
(Jarle Christiansen) 

Fung EksOM til høyre 
(Anders Bjørnholmen) 

 

 

 

 
 

Påsken er over og kyllingen er ute av egget! 
 
Det er på tide å komme i gang igjen med logearbeidet. De 
fleste har «frivillig? hoppet over» et møte i forbindelse med 
påsken, og lengter formodentlig etter å komme i gang med 
arbeidet igjen. 
Vi skal i gang med den resterende delen av vårterminen, og 
terminlisten vitner om bra aktivitet i logene med Opptak, 
Gradspasseringer og Veteranjuveler på «menyen». 

Redaktør på rundtur. 
 

Redaktøren har i løpet av vårterminen vært på 
besøk i distriktets Odd Fellow loger, og det er 
en tilfredstillelse å se at logelivet i alle våre 7 
loger fungerer bra. Alle logene melder om bra 
tilgang på nye medlemmer, og det synes som 
om tiltaket «VENNEAFTEN» har hatt en ønsket 
effekt. Jeg vil med dette få takk for gode 
opplevelser i hele distriktet. Et besøk i annen 
loge anbefales på det sterkeste. 

Arendalsuka 
 

Siden forrige nummer, der ideen om 
deltakelse i Arendalsuka ble presentert 
er det kommet mer «kjøtt på beinet». 
Det økonomiske er i boks, og våre 2 
DSS’er er i full gang med planlegging 
sammen med SR’er fra logene i Arendal. 
Det er imidlertid viktig å påpeke at dette 
er et arrangement for alle logene i 
distriktet. Løp og fyll opp vaktlistene. Vi 
kan ikke bli for mange til dette viktige 
tiltaket. 
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Ordenes to rituelle universer og 
regelverket for Ordenens 

logesaler. 
Foredrag i Arendal 07.11.-15 

 
 

De to universene er: Leiren og Logen, 
begge likeverdige innenfor Ordenen, 
men med flere «ulikheter». Det mest 
synlige er Logens kvadratiske form 
med alteret som midtpunkt, 
innendørs, mens Leiren er sirkelformet 
med bålet som midtpunkt, utendørs. 
Kjell-Henrik Hendrichs tok også for seg 
regelverket for Ordenens logesaler, der 
logen ledes fra 4 stoler, også kalt 
katetre, plassert i øst, vest, nord og 
syd. Det er fra logens katetre at alle 
belæringer gis til Ordenens 
medlemmer. Den følgende del av 
seminaret hadde til formål å skape en 
«idédugnad» både om hvordan saler 
har sett ut og hvordan 
de kan bli.  
 

 
Kjell-Henrik Hendrichs 

Men det skjer ingen forandring i 
logesalen uten at det kommer som en 
følge av Storlogens samlede 
retningslinjer. 

 

 

Seniortreff i Grimstad torsdag 
25/2-2016 

I overkant av50 søstre og brødre var 
samlet i Grimstad på «Kreativ 
Møtesenter» for å få en omvisning i 
samlingen til Johan Benad Ugland av 
blant annet biler, båter, mopeder, 
sykler traktorer gårdsmaskiner og mye, 
annet.

 
En engasjert Johan Benad Ugland 

Det ble en minneverdig stund, der 
vertens entusiasme smittet over på 
deltakerne, og ingen dro derfra uten et 
ønske om å kunne komme tilbake og 
høre mer. 

 
For redaktøren, men 22 år bak seg i 

brannreserven, ble brannbilen fra 1919 en stor 
opplevelse 

På en til dels meget privat måte fikk vi 
høre historien om hvordan interessen 
for biler og andre fremkomstmidler 
oppsto, og blant annet resulterte i at 
«stjernedrysset» i søndagsskolen 
opphørte. Og at stunt med bil i ung 
alder, ikke falt i likeså god smak blant 
vennen, da de ble gjentatt i 50-års 
alderen. 
Oppholdet i «garasjen» ble avsluttet 
med nydelige rundstykker og kaffe 
rundt 2 veldekte bord. 
 

Tildeling av Storlogegraden i 
Rebekka Distrikt 22 

Tirsdag 23. februar 2016 var 26 Eks OM 
samlet for å feire tildelingen av 
Storlogegraden. 
For å bli tildelt denne, 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 avholdes hvert 
2. år. 
Disse ble tildelt Storlogegraden i år: 

 
f.v.: Eks OM Astrid Fosseli, loge nr. 104 Måken, 

Eks OM Solbjørg Berge, loge nr. 93 Kaprifol, 

Eks OM Ragnhild Bjellås loge nr. 116 Navigare. 
 

Ved taffelet ble det servert nydelig laks 
med tilbehør og sitronfromasj til 
dessert. 
En stor takk til kokken Bjørn Willy 
Kristiansen og medhjelper Emilie 
Terjesen. Takken rettes også til 
Kaprifolsøstrene Marit Eik, Marit H. 
Friisø og Lisbeth Rosmo for fin 
servering. 
 

Hovedtalen ble på en fin måte holdt av 
DSS Else Byholt, og Ragnhild Bjellås 
takket for graden på vegne av de 
nyvalgte med en utmerket tale. Hun 
hadde for øvrig besøk av sin fadder Eks 
Stor Kapellan Jorun Michelet fra loge 
nr. 90 Hannah. Også Solbjørg Berges 
fadder, Brit Gangenes, var tilstede.  
Lisbet Brune ledet bordet på en god og 
sikker måte. 
Som avslutning takket Wenche Nilsen 
for maten. 
Nede i kjellerstua var det så servering 
av kaffe og utsøkte hjemmebakte 
kaker. 
Stemningen var stor, og takk til alle for 
en minnerik kveld. 

W.N. 

Terjenytt for10 år siden 
Nr 2 Våren 2006 

Odd Fellow Huset i Arendal takker 
På slutten av høstterminen 2005 
mottok Odd Fellow Huset 3 stk. gaver 
fra Edle Johannessen og John Heien. 
De disponerte noen penger som var et 
overskudd etter diverse 
nyttårsarrangementer på logehuset, 
og for disse pengene har de anskaffet 
ismaskin til baren i kjelleren, samt 
nytt telefonapparat og elektrisk 
boksåpner som er plassert på 
kjøkkenet   
Vi takker for gavene som vi vet blir 
satt pris på av alle brukerne!  

For Odd Fellow Huset AS Kai R. 
Yttrelid    

UM-kateter m/ de tre kjedeledd 
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Kurs i seremonielt og rituelt 
arbeid på logehuset i Arendal 

Lørdag 20. februar 2016 ble det holdt 
kurs i Seremonielt og rituelt arbeid for 
distriktets Rebekkaloger. DSS Else 
Byholt hadde, sammen med logenes 
Storrepresentanter, ansvar for den 
praktiske gjennomføringen av 
kursdagen. 

Kursholder/ 
veileder var 
Stor Marsjall Lill 
Kraft Johnsen. 

Fra logene 51 
Fortuna, 93 
Kaprifol, 104 
Måken og 116 

Navigare møtte 55 embedsmenn, samt 
skuespillere til de fire gradsspillene. 

Musikkansvarlige fra 51 Fortuna og 93 
Kaprifol dekket dagen, da de kjenner 
musikkanlegget i logesalen i Arendal. 

De fire logene hadde fått ansvar for 
gjennomføring av hver sine grader, 
samt åpning og lukking av logen. 

104 Måken startet med åpning, og 
deretter gjennomføring av 
Troskapsgraden. 
116 Navigare gjennomførte Det Gode 
Vennskaps grad, 51 Fortuna 
gjennomførte Den Edle kjærlighets 
Grad, og 93 Kaprifol avsluttet med Den 
Høye sannhets Grad og lukking av 
logen. 
 
Stor Marsjall ga nyttige kommentarer, 
innspill og veiledning til embedsmenn 
og skuespillere underveis. Det var også 
anledning til spørsmål fra «salen». 
 
Det var et nyttig kurs for oss alle. Det 
er fint og lærerikt å oppleve andre 
logers måte å gjennomføre 
gradsspillene på. Det er alltid noe å ta 
med seg i videre arbeid med å gjøre 
spillene enda bedre. 
Stor Marsjall Lill Kraft Johnsen var en 
god instruktør. Hun veiledet klart og 
tydelig, med humor og vennlighet. Hun 
var meget godt fornøyd med arbeidet 
som ble gjort i vårt distrikt, og var 

imponert over engasjementet som ble 
vist. 
 
For alle som var til stede ble det en 
lærerik, inspirerende og hyggelig 
lørdag formiddag.  
Vi kunne ønske oss flere slike! 
 
Ingunn Andersen 
 

  
  

Rebekkaleir nr. 22 Viljen 
 
På leir nr.22 Viljens møte 03.03.2016 
ble Tone Hatten og Lisbeth Jensen 
opphøyd til Barmhjertighetens grad. 
 
På leir nr.22 Viljens møte 07.04.2016 
ble hele 10 nye matriarker tatt opp i 
Troens Grad: 
 
Fra loge nr.93 Kaprifol: 
Live Jetlund 
Jorunn Kalseth Jørgensen 
Else Karin Jekteberg Simonsen 
Anne Gunn Stensrud 
Aina Goggsbo 
 
Fra loge nr.104 Måken: 
Anlaug Jåtog Thorsen 
Torunn Sandsdalen 
 
Fra loge nr.116 Navigare: 
Aud Angelstad 
Ruth Aas 
Laila Zøllner 
 

UNP – United pilgrimage for 
youth 2016 

Rebekkaloge nr. 104 Måken fikk ansvar 
for å være kontakt til Storlogen og 
Dahlske skole i Grimstad ble plukket ut. 
Vinneren ble: Eva Johanne Rotevatn 
fra Hisøy. 

Terjenytt 
kommer tilbake 
med mer  i neste 
nr. 
    
 
 
 
 

Eva Johanne Rotevatn 

 
 

Leir nr 22 Aust-Agder 
Leirslagning 

 
Torsdag 10. mars 2016 ble det avholdt 
leirslagning i Arendal. Det møtte i alt 
54 patriarker, noe som gir  
et fremmøte på 30%.  
 

HP Karl-Petter Evensen leste epost fra 
Stor Marsjall Thore Fredrik Grüner om 
at Storlogen med SS, DSS og Stor 
Marsjall ønsker å besøke flest mulig 
(alle) leire innen de neste to år, og at 
Stor Marsjall derfor innen 1. mai 2016, 
blir tilsendt en oversikt over planlagte 
leirslagninger de neste to årene (til 
sommeren 2018).  

 
Følgende brødre ble tildelt 

Patriarkgraden 
Arvid Engenes        □61Terje Vigen  
Tom Espedal          □135Mærdø 
Per Arne Monsen        □135Mærdø 
Øyvind Asle Mossing, □135   Mærdø.  

 
 

 
 

Leir nr. 27 Homborside 
 

Husk fellesmøte med leir 22 
Aust-Agder onsdag 27.4. 

 
På fellesmøtet er det flere patriarker 
som skal befordres til Den Gyldne 
Leveregels grad. 
Vi ønsker patriarker fra begge leire vel 
møtt 25.04. For patriarker fra leir 22 
Aust-Agder er det påmelding til Sekr. 
Ove L. Wroldsen (SMS til 959 70 096 
eller mail: ovelw@online.no) innen 
20.04.16. 
 
 

mailto:ovelw@online.no
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Loge nr. 51 Fortuna. 

 
Arbeidsmøte 

10.02.16 hadde vi Arbm. m/instr. av 
DSS Else Byholt.  
 

Vår OM, Merete Johnrud, sa at det var 
så levende og interessant formidlet og 
vi var mange søstre som var veldig 
enige med OM, og som syntes 
informasjonen var nyttig.  
 

Som UM benyttet jeg anledningen ved 
bordet til å komme med en 
oppfordring til mine søstre. Den lød 
slik:  
 

Vi menneskene er noen skikkelige 
vanedyr og det er trygt, godt og 
komfortabelt, men noen ganger 
beveger vi oss utenfor komfortsonen 
vår og det kan være fryktelig 
utfordrende til tider men også 
berikende på mange vis.  
 

Psykolog Trond Haukedal skriver at ”Å 
bli sett er at noen viser oss positiv 
oppmerksomhet. De smiler til oss, og 
de viser med ord og kroppsspråk at de 
liker oss og tror på oss og at de har 
interesse av, og fokus på, våre positive 
egenskaper og kvaliteter. Det er som 
om de, uten ord, formidler at de er 
med på laget vårt og vil heie på oss 
uansett hva som skjer. Dette er 
menneskets aller mest grunnleggende 
følelsesmessige behov.”  
 
Jeg skal ikke gi dere instrukser i dag, 
men jeg har veldig lyst til å komme 
med en oppfordring:  
 

Å se deres søstre! 
 

Neste gang du kommer i logen så 
finner du en søster du ikke snakker så 
ofte med og spør henne om hun har 
lyst til å sitte sammen med deg rundt 
bordet. På denne måten kan vi utvikle 
vennskapet vårt og flere nære 
relasjoner knyttes. Håper dere vil følge 
oppfordringen mine kjære søstre.  

 

Minneord 
Bergljot Windquist 

Søster Bergljot ble født 03.04.1915, og 
ble nær 101 år. Hun var medlem av 
Rebekkalogen i vel 45 år. Søster 
Bergljot møtte flittig i logen, men de 
senere år var det vanskelig å komme 
på møtene. Sist vi møtte henne, var da 
hennes 100 års dag som var 
03.04.2015 ble markert i Klanen 4. mai 
2015.   
Vår siste hilsen til en søster som har 
gått bort, er en stor varm takk for alt 
hun har gitt oss. Vi lyser fred over 
hennes minne.  
 
40 Års Veteran tildeling   
Til Aud Salvesen  
Tildeling av 40 års Veteranjuvel 
skjedde i hennes hjem på Tromøy 
Bokollektiv. Det var 9 søstre og hennes 
2 døtre til stede. Storrepr. Emmy van 
der Zalm holdt en fin tale og fortale om 
Auds mange oppgaver i logen og 
hennes gode humør. Hun overrakte 
juvelen og blomster fra Storlogen. 

 
 

Det ble holdt flere taler og 
blomsteroverrekkelser, og OM 
overrakte 3 rosa nelliker. Jubilanten 
var i fin form og i sitt alltid gode 
humør.  
 
Vi gratulerer  
70 år:  
03.03.16 – Laila Kongsvik 
  
50 år:  
02.04.16 – Kari Agnete Hammervoll 
 

Gradspasseringer:  
 
Den Edle Kjærlighets Grad: 
24.02.16: Anita B. Storhaug 
24.02.16: Ragnhild G. Tysseland 

Nye søstre  
Opptagelse 09.03.16  

 
f.v. Siv Jane Kristensen, fadder til begge Evy K. 

Johansen, Runi Iselin Nordlund. 
Vi ønsker dere hjertelig velkomne!  

 
En hilsen fra vår OM 

Merete Johnrud 
Endelig er det vår i luften og vi ser med 
glede frem til lysere tider. Vi har hatt 
mange fine møter også denne 
vinteren, og er så glad for alle møtene 
mellom logesøstrene. Jeg vet at flere 
er forhindret fra å komme, det kan 
være alt fra glatte veier, vanskelig å 
komme ut om kvelden, sykdom eller 
annet. Men husk, det er alltid mange 
som er veldig glad for å se deg når du 
kommer i logen. Er du litt i tvil en kveld 
om du orker, har tid eller klarer å 
komme deg til logen, så mobiliser alle 
gode krefter og møt. Der møter du 
bare kjente som er glade for å se deg 
og som har savnet deg. Kommer du? 
En veldig god grunn for bl.a. å møte 11. 
mai, er besøk av våre danske 
logesøstre i nr 36 Karen Jeppe. Vel 
møtt. Jeg ønsker alle søstrene en 
fortsatt god vår.  
Hilsen Merete  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Thomas Carlyle 
1795 – 1881 

Det arbeid et ukjent godt 
menneske har utført, er som 

en vannåre som renner 
ubemerket under bakken, og 

i all hemmelighet gjør 
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    Loge nr. 93 Kaprifol 
11.4.2016,  
40 års veteranjuvel tildeling: 
Aslaug Marianne Haaland ble tatt opp i 
loge nr. 56 Camilla Collett den 23. mars 
1976. Hun ble tildelt Den Høye 
Sannhets grad i februar ’78. Videre ble 
hun tatt opp i leir nr. 8 Agder den 28. 
januar 1988, og ble tildelt 
Barmhjertighetens grad i oktober ’90. 
Fra 1. juli 1996 har Aslaug vært 
medlem av loge nr. 93 Kaprifol, og fra 
12. mars 2005 har hun vært medlem av 
leir nr. 22 Viljen. 
DSS, Else Byholt, forestod den 
høytidelige tildelingen av 
veteranjuvelen i logesalen. Ved bordet 
overrakte hun også blomster på vegne 
av Storlogen. 
 

 
T.v.: 40-års veteran Aslaug Haaland får 
overrakt blomster fra Storlogen ved  
t.h.: DSS, Else Byholt. 
 
OM, Anne Grethe Lofthus, overrakte 
tre rosa nelliker og holdt en fin tale der 
hun trakk fram Aslaugs engasjement 
for logen gjennom flere valgembeder, 
og i ulike nevnder og utvalg. Hun 
flettet også inn personlige opplevelser 
der dagens veteran hadde spilt en flott 
rolle.  
Aslaug holdt i sin tur med en flott tale 
der hun der hun først og fremst takket 
for en fin fest! Hun var svært godt 
fornøyd med ritualet i salen, og gav 
uttrykk for at denne seremonien var 
den fineste hun i hadde vært med på i 
logesammenheng! 

Hun gjorde også et poeng av å takke 
for at det ble flagget for henne. Noe 
som var en oppmerksomhet som hun 
satte stor pris på.  
Videre trakk Aslaug fram fornøyelige 
minner fra sin inntreden i logen, og 
avsluttet med at logen hadde vært en 
god rettesnor i livet. 
 

 
Den spreke jubilanten holdt en flott tale 
der hun takket for kveldens seremoni og 
taffel. 
 
Det ble en flott seremoni og en verdig 
tildeling, der Aslaug fikk en helt ny og 
svært pen type juvel. 
Mer enn 70 søstre koste seg og feiret 
dagen sammen med Aslaug som hadde 
ønsket seg røkt svinefilet og 
karamellpudding.  
Dette ønsket omsatte kokken, Bjørn 
Willy, til et deilig måltid! 
 
Gradspasseringer: 
14.3.2016:  
Den høye sannhets grad: 
Endelig var dagen kommet for at Marit 
og Karin Margareth skulle ta skrittet 
inn i ”de voksne logesøstres rekker”. 
Dette var noe begge hadde gledet seg 
til.  
Det ble en høytidelig og flott seremoni 
i logesalen. 
Ved bordet ble det holdt taler, som seg 
hør og bør, og de to nye søstrene av 
Den Høye Sannhets grad kvitterte med 
morsomme og tårevåte takketaler. 
 

 
T.v.: Marit Olsbu Holen Friisø og  
t.h.: Karin Margareth Fiane.  

22.2.1016 Arbeidsmøte med 
instruksjon: 
Vår egen DSS, Else Byholt, holdt en fin 
og informativ instruksjon i logesalen. 
Det er alltid nyttig, både for nye og 
mer erfarne søstre, å bli minnet på 
både det som synes praktisk, rett fram 
og opplagt, og forhold som utfordrer 
oss med hensyn til egne holdninger og 
oppførsel.  
Else var flink til å gjøre framstillingen 
nær og personlig gjennom å ta 
utgangspunkt i egne erfaringer og 
opplevelser. 
Instruksjonen fortsatte ved 
søstermåltidet. Søstrene utgjorde en 
svært lydhør forsamling, så det er helt 
klart at instruksjonen falt i god jord. 
Stor takk til DSS, Else Byholt, for en 
engasjerende instruksjon! 
 

7.3.2016 ble en historisk dag: 
Leir nr.22 Viljen tok denne dagen opp 
hele 10 nye matriarker. Av dem var 
halvparten Kaprifolsøstre. 

 
F.v.: Jorunn K. Jørgensen, Else Karin J. 
Simonsen, Aina Goggsbo, Anne Gunn K. 
Stensrud og Live Jetlund. 
 

Veteran juvel tildelinger: 
50 års veteran juvel: 
På vårens siste møte, 23.5., skal en av 
våre chartermedlemmer, Eldri 
Sataslaatten, få tildelt sin 50 års 
veteranjuvel. Vi gleder oss! 
 

Vi gratulerer: 28.04. Edle 
Johannessen, 80 
16.05. Lise B. Schulz, 70  
03.07. Marit M. Håland, 50  
01.08. Anna Paulsen, 80  
09.08. Elisabeth Lynghaug, 50  
 
April (av Bjørnstjerne Bjørnson) 
Jeg velger meg april 
I den det gamle faller, 
i den det ny får feste; 
det volder litt rabalder, - 
dog fred er ei det beste, 
men at man noe vil. 
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Loge nr. 114 Måken 
 
Hilsen Fra OM 
 

Det er blitt vår og vi nærmer oss 
slutten på logeterminen. Sommeren 
står for døren og med den ferietid og 
lange lyse dager. Nyt våren og den 
kommende sommeren.  
Men ikke glem at fra logen tar vi med 
oss mange gode verdier i vår hverdag.  
Verdier som: Respekt i forhold til våre 
medmennesker, likeverd i vår omgang 
med medmennesker, tilgivelse ovenfor 
stadig flere medmennesker, 
rettferdighet og ydmykhet i møtet med 
medmennesker.  
Viktigheter som vi hele tiden strekker 
oss etter og som er en påminnelse og 
en stimulans til å etterkomme de 
verdiene som vi møter i alle forhold i 
logen. Alle verdier vi møter i vårt 
Ordensliv er med på å bearbeide oss 
slik at vi tar dem inn i vår livsførsel. Og 
det er i første rekke andre som merker 
dem. Det er andre som skal oppleve at 
vi bærer verdiene med oss i våre liv. 
Dette bør gjøre oss alle ydmyke 
ovenfor det arbeidet vi utretter med 
oss selv.  
Til slutt vil jeg sitere  Albert Einstein 
som har kommet med dette 
gullkornet: 
«Prøv ikke å bli vellykket, prøv heller å 
bli et verdifullt menneske». 
En stor takk til embedskollegiet, 
embedsmennene og alle søstrene for 
godt samarbeide så langt. Søsterlig 
hilsen i Vennskap, Kjærlighet og 
Sannhet  
Ingebjørg Wickstrøm, OM 

 

Jubilanter 

70 År 
24.02.16 Bodil Ask 
 
Vi Gratulerer! 
 

 
Gradspassering 

 

 
Hilde M Rørvik og fadder Toril Eskedal 

 
Den Høye Sannhets Grad 
 
10.03.2016 Hilde M Rørvik 
 
Nytt fra søster sekretær. 
 
Torunn Sandsdalen og Annlaug  
Jåtog Thorsen ble innviet i Troens Grad 
i Leir nr.22 Viljen den 07.04.2016 
 

 

Jeg velger meg april!  

av Bjørnstjerne Bjørnson 

Jeg velger meg april 
I den det gamle faller, 
i den det ny får feste; 
det volder litt rabalder,- 
dog fred er ei det beste, 
men at man noe vil. 
 
Jeg velger meg april, 
fordi den stormer, feier, 
fordi den smiler, smelter, 
fordi den evner eier, 
fordi den krefter velter,- 
i den blir somren til!  

11.02.16 Var det arbeidsmøte 
m/instruksjon. Etter en flott og lærerik 
instruksjon i salen ledet av DSS Else 
Byholt, gikk vi til bords til et hyggelig 
søstermåltid. Underveis i måltidet fikk 
vi overraskende besøk av «Margaret». 
Hun er vår søster Anne Trine Eia’s alter 
ego. Fantastisk festlig underholdning 
av «Margaret» som viste seg å være en 
dame svært så opptatt av gjenbruk. 
Hun ga oss mange gode råd, og var et 
svært så muntert bekjentskap. Som 
vanlig er på arbeidsmøter, ble kvelden 
avsluttet med lotteri. Det er alltid et 
populært innslag på ettermøtene, og 
mange heldige søstre kunne takke 
kvelden av med en gevinst! 

 
Anne Tine Eia, «Margrete» 

 
Møteplan 2. halvår 2016 
 
25.08. O 25 Ve. Ju 
15.09 ≡ +                
29.09 Venneaften 
13.10 - + 
27.10 O M �  Minneloge 
10.11 F �  m/ledsagere 
24.11 O+ 
08.12 Julemøte NB Kl.18.00 
2017 
07.01 O 25 Ve. Ju 
 
Da er vi allerede kommet til sesongens 
siste Terje Nytt. Kveldene har blitt 
lange og temperaturen stiger, våren og 
forsommeren er i anmarsj, en riktig 
deilig tid.  
Jeg vil med dette få ønske OM og alle 
mine søstre en riktig god og lang 
sommer. 
 

 
 

http://www.ordtak.no/index.php?fn=Albert&en=Einstein
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwibj9aU0Y3MAhWLAJoKHQYyA74QjRwIBw&url=http://elinslaaen.blogg.no/1331743933_ingenting__vise.html&psig=AFQjCNHdhdsejUcbDTKr09_vgCDSqXTIwA&ust=1460706303744075&cad=rjt
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBtoOCnY7MAhVJkCwKHXK2DOMQjRwIBw&url=http://www.furusethfoto.com/hvitveis3.htm&psig=AFQjCNGvlAlPslGtcpPQy_SxjEQ9E-pHGg&ust=1460726666100132
http://dikt.org/Bj%C3%B8rnstjerne_Bj%C3%B8rnson
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwibj9aU0Y3MAhWLAJoKHQYyA74QjRwIBw&url=http://elinslaaen.blogg.no/1331743933_ingenting__vise.html&psig=AFQjCNHdhdsejUcbDTKr09_vgCDSqXTIwA&ust=1460706303744075&cad=rjt�
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBtoOCnY7MAhVJkCwKHXK2DOMQjRwIBw&url=http://www.furusethfoto.com/hvitveis3.htm&psig=AFQjCNGvlAlPslGtcpPQy_SxjEQ9E-pHGg&ust=1460726666100132�
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Loge nr.116 Navigare 

Jeg velger meg april. 
I den det gamle faller, 
I den det ny får feste, 

det volder litt rabalder, 
dog fred er ei det beste, 

men at man noe vil. 
 

Jeg velger meg april, 
fordi den stormer, feier, 

fordi den smiler, smelter, 
fordi den evner eier, 

fordi den krefter velter, 
i den blir sommeren til 

 
Bjørnstjerne Bjørnson 

 

Fellesmøte med vår moderloge 
51 Fortuna. 
Den 13 april hadde vår Loge fellesmøte 
med 51 Fortuna. Vi hadde også gjester 
fra 93 Kaprifol, og fra loge Dråpen i 
Oslo Vi var 88 søstre tilsammen,. veldig 
hyggelig å treffe igjen søstre vi kjente 
fra før. 
Vi hadde innvielse denne kvelden, og 
fikk 2 nye søstre. Dette ble en festkveld 
vi vil huske lenge, sjelden vi er så 
mange søstre samlet i vår Loge. 
 

Praten gikk livlig rundt bordet. 
. 

Innvielse: 
13.04: Sigrid Romseland.  
             Gunn Kroken. 

 

Fadderne Kirsti Grændsen og Karianne Meland 
med de nye søstrene Sigrid Romseland og Gunn 
Kroken. 
 

Nytt fra søster sekretær: 
Ruth Aas. Laila Zøllner. Aud Angelstad 
ble den 08.04 innviet i Troens Grad i 
leir 22 Viljen 

 

Åremålsdager 
70 år 
09.03. Kirsti Grændsen. 
05.04. Ellen Aas. 
28.05. Astrid Tove Pedersen. 
 Gratulerer! 

-------- 
Storloge Graden 
 
Fung. Eks OM. Ragnhild Bjellås, ble til- 
delt Stor Loge Graden den 23 02.16. 

Gratulerer! 
 
 

Forfremmelse til grader 
Den Edle Kjærlighets Grad 
09.03 16. Rigmor Nævestad Helle 
 Gratulerer. 

------------------ 
Senior treff                                     

Påmelding til Hella Ina Sonesen 
Tlf: 37162740. Mobil.91747902. 
 
 

 
 
 

Teater tur 8. april 
 

Torsdag 8 april hadde søstrene i 116 
Navigare en fantastisk kveld i Arendal 
Kulturhus. Hele 52 søstre var påmeldt. 
Vi kjørte samlet i buss til Arendal der vi 
hadde bestilt bord på restauranten 
Symphosium, hvor vi spiste  god gresk 
 mat, i en hyggelig atmosfære 

  
God mat , og god stemning. 

 
På kulturhuset opplevde vi premieren 
på forestillingen Trollmannen fra Oz. 
En flott forestilling med gode 
skuespillere og flotte kostymer. 
Takk til initiativtakerne for en flott tur! 

 
 

 
Mange flinke, lokale skuespillere 

 
 

Sosialaften 27 april 
Vårt neste møte er sosialaften. 
Nevnd for utadvendt arbeid minner om 
at det er påmelding til dette møte, og 
du må gjerne ta med en venninne eller 
to. 
Det blir servert kyllingsuppe, kake og 
kaffe. Pris kr.75. Gjester er gratis. 
Husk en gevinst. 
Påmelding til: 
Aud Irene Bødker. Mobil: 41231563 
Kirsti Grændsen.    Mobil: 90215533. 
Vel møtt. 
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Loge nr. 61 Terje Vigen 
 

Dødsfall 
Vår gode bror eks. OM Kåre Midttun 
gikk bort 06. mars 2016. 
Begravelsen fant sted i Engene kirke 
tirsdag 15. mars. Loge 61 Terje Vigen 
stod æresvakt. 
Det var en meget fin begravelse i et 
strålende vårvær. 

 
Avdøde eks. OM Kåre Midttun 

 

Nevnd for omsorg 
 

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 
 

Jubilanter 
Vel overstått:  
19.03: Gunstein Georg Krossbekk 70 år 
24.03: Ivar Harry Nygård 80 år 
11.04: Thor Martin Reiersølmoen 70 år 
Kommende: 
26.04: Thorleif Syvertsen 75 år 
03.06: Kai Kristiansen 55 år 
01.07: Roger Stein Eilertsen 65 år 
07.07: Arvid J. Nilsen 75 år 
19.07: Normann A. Årsbog 65 år 
06.08: Svein Sørensen 75 år 
31.08: Peter August Weber 70 år 
 
 

Møter 
03.02.2016 O+ Galla 

Geir Sigbjørnsen ble opptatt i vår 
orden på dette første O+ møtet for 
våren. Fadder er Roger Stein Eilertsen. 
Geir Sigbjørnsen er lærer ved Sam 
Eyde vgs. Vi ønsker han velkommen og 
håper han vil trives. 

 
Fadder Roger Stein Eilertsen sammen med den 

nye bror Geir Sigbjørnsen 
 

17.02.2016 1+ 
Gradspassering for 2 brødre. 
Willy Berg Jacobsen fra Loge 61 Terje 
Vigen og Frank Eddy Johansen fra Loge 
135 Merdø. 
 

02.03.2016 Venneaften 
Det møtte 8 venner. Vi hadde en 
vellykket logekveld, og det var en 
allmenn oppfatning blant brødrene at 
dette var et godt opplegg for en 
venneaften. Flere av de besøkende gav 
uttrykk for at de hadde hatt en veldig 
hyggelig kveld  
Det er foreløpig kommet 1 søknad om 
opptak på bakgrunn av denne kvelden. 
 

16.03.2016 Arbeidsmøte 
Vårens arbeidsmøte inneholdt flere 
viktige punkter på agendaen. Vi hadde 
oppdatering på livreddende førstehjelp 
og brannøvelse. 
Ikke minst hadde vi et foredrag av eks. 
OM Leif Sell som fortalte om hans tid 
på sjøen. Handlingen utspant seg for 
det meste fra hans reiser til 
Pitcairnøyene og hans opplevelser der. 
Det var en meget spennende og artig 
historie som kunne vært mye lengre. 
 
Sommerfest 2016 
Sommerfesten avholdes i år hos vår 
gode bror Per Asbjørn Liane som 
stiller sitt hjem til vår disposisjon den 
11. juni. Privatnemda kommer tilbake 
med mer informasjon og påmelding 
nå det nærmer seg. 
 
 

 
06.04.2016 40 års Ve. Ju 

Galla 
Tildelingen av veteranjuvel for 40 års 
trofast medlemskap ble tildelt eks. OM 
John Friis-Jacobsen.  

 
40 års veteran John Friis-Jacobsen 

Det var en meget fin seremoni som ble 
ledet av DDS Åge Munch-Olsen med 
sine Storembetsmenn. 

 
Bak: Fung. Stormarsjall Odd Fjeldstad, Fung. Eks. 
Stor sire Arne Mosberg, Fung. Dep. Stor sire Jan 
A. Nilsen, Fung. Stor kapellan Svein Sørensen. 

Foran: DSS Åge Munch-Olsen og 40 års veteran 
John Friis-Jacobsen 

 

Møteprogram våren 2016 
Onsdag 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terjenytt har nå fått egen 
mailadresse: 
terjenytt@outlook.com 
Ris og ros mottas med takk. 
Hilsen redaktøren 

mailto:eldrup.hansen@online.no
mailto:pstians@gmail.com
mailto:rainer.domogalla@hotmail.no
mailto:thormrei@online.no
mailto:sigm-d@online.no
mailto:odvistad@broadpark.no
mailto:terjenytt@outlook.com
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Loge 98 Henrik Ibsen 
 
Bror Eks OM Geir Skaala døde 20. mars 
2016 

 
Geir Skaala 

 

Minneord av OM Arne Solheim 
 

Det var utrolig trist å få melding om at 
vår bror  
Geir Skaala var gått ut av tiden bare 64 
år gammel. 
 

Han har 26 år med aktivt medlemskap 
bak seg i vår loge og hans frammøte 
var over gjennomsnittet. Til tross for 
stort arbeidspress på jobb, var han en 
”ja mann” og aktivt med på å forme 
logen. Han trivdes veldig god og 
bemerket at ”dette er et fristed”. 
 

I den senere tid slet han og 
det var vel ingen hemmelighet at Geir 
var syk. Forskjellige sykdommer har 
preget ham. Han hadde kreft i 
bukhulen, men var så glad for en liten 
stund siden, når han ble erklært frisk 
av dette. 
 

Undertegnede hadde stadig kontakt 
med Geir i den senere tid, enten på 
telefon eller sms, han ville så gjerne på 
Logen, men orket ikke. 
Jeg besøkte ham på sykehuset lørdags 
kveld, bare noen timer før han døde. 
Geir lå på overvåkingen, men jeg fikk 
komme inn, - håndhilste på ham og jeg 
kunne konstatere at dette så ille ut.  

Men han hadde ikke gitt opp å ville 
høre om gradspasseringen vi hadde 
hatt, hvor Allan Mathiesen og Anders 
Woie hadde fått DHSG. Geir lå da bare 
og smilte. Det siste Geir sa til meg den 
kvelden var; ”du må hilse til Logen, og 
spesielt til bror Allan Mathiesen”. 
 

Tirsdag 5. april ble han gravlagt fra 
Kvinnherad kirke i Rosendal. Like ved 
hans barndomshjem. Fullsatt kirke. 
Noen av våre brødre fulgte ham til 
hans siste hvilested og vår enkle krans, 
av granbar, lå blant et hav av blomster. 
En epoke er over. 
Vi kommer til å savne Geir. 
 

Fred ved Geirs minne. 
 
Ordensvita 
Opptatt og innviet i Ordenen 
06.03.1990. Han fikk Den Høye 
Sannhets Grad 15.09.1991 
Embeder i logen 
Fung.Eks OM 2013-2015 
Overmester 2011- 2013 
Undermester 2009 -2011 
Skattmester 2007- 2009 
Kapellan.2005-2007 
Organist 2003-2005 
Organist 1997-2003 
UM venstre ass. 1993-1995 
Han ble tildelt Storlogegraden                              
07.02.2014. 
25 års veteran: 19.05.2015. 
                                             
Leirgrader  
Patriark Grad 20.03.1997.                              
Kongelige Purpur Grad  
18. 03. 1999.                       
 
Han var også medlem og leder i en 
rekke nevnder. 
----------------oOo---------------- 
 
Gradspasseringer: 
 
Det Gode Vennskaps Grad. 
Geir Harald Solheim, 5.april 
 

Den Edle Kjærlighets Grad 
Kjell Kvinlaug, 1. mars. 
 

Den Høye Sannhets Grad 
Allan Mathiesen og  
Anders Woie, 15.mars. 
 
Fødselsdager – runde år 
55 år 
Roar Ousland 30.5. 
Kenneth Andersen 4.8. 
 

60 år 
Leif Wilhelm Løvik 12.6. 
Viggo Trøftbråten 30.6. 
65 år 
Rune Kvikshaug-Taule 10.6. 
70 år 
Erik Granhaug 4.6. 
Per Norgaard 31.8. 
75 år 
Tor Martin Brunvatne 19.7. 
Jan Stangeland 16.8. 
80 år 
Alf Jensen 31.5. 
Karl Bjørge 10.9. 
Vi gratulerer! 
 
Møter, så langt i 2016: 
På møte den 2.februar, avholdt vi 
”Venneaften” Det kom to nye karer på 
møte. Det var et særdeles hyggelig å 
møte dem. 
Dette har resultert i at den ene av dem 
blir nå tatt opp i sammen med enda en 
ny kar på Opptaksmøte den 19.04. 
Så flott!! Vi gleder oss! 
Det er avholdt to Arbeidsmøter i tillegg 
til Venneaftenen. På det en møte 
hadde vi gleden av å ha DSS Åge 
Munch-Olsen  
Arbeidsmøte den 16. februar, hadde vi 
foredrag om” Søvnapneskinne”. 
Snorking, - det var et emne som de 
fleste kjente til, men ikke visste at det 
fantes hjelpemiddeler for. Vi regner 
med at en del av brødrenes ledsagere, 
får oppleve nattens ro og stillhet på en 
ny og god måte etter dette. : -) 

 
Seniortreff 

Torsdag 31. mars hadde ca 50 Odd 
Fellows funnet veien til Arendal kino 
for å se filmen MANNEN FRA SNÅSA – 
en flott mann med spesielle 
egenskaper. 
Filmen kunne nok skape noe debatt, og 
ga mange noe å tenke på. 
Fra kinoen gikk turen rundt hjørnet til 
Egon, hvor vi inntok en lunsjtallerken 
til ca 100 kr, og med noe attåt for dem 
som ønsket det. 
Nok et vellykket seniortreff.  

Svein Sørensen 
 
 
 
 
 
 
 

Alle gode tanker i hele 
verden, veier mindre enn en 

enkelt kjærlig gjerning. 
James Russel Lowell 1819 - 1893 
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Loge nr. 107 Torungen 
 

Logemøte 15.2.2016  
 

Møtet var tilegnet utdeling av veteran-
juvel til vår 25-års veteran bror Terje 
Ludvigsen. Det var 42 brødre som over-
var den flotte seremonien. 
Til brodermåltidet ble det servert 
erter, kjøtt og flesk med tilbehør, etter 
veteranens ønske.   
Bror OM, Per Jetlund Jørgensen, fore-
stod utdeling av veteranjuvelen i 
miniatyr til vår jubilant, og Storrepr. 
Christian Grundesen delte ut diplom på 
vegne av vår bror DSS, Åge Munch-
Olsen. Bror Eks OM Sigurd Ledaal holdt 
tale til vår veteran. I sin tale kom han 
inn på at vår veteran fremstår som en 
beskjeden logebror. Bror Terje har 
brukt mye av sin tid på andre, blant 
annet som tillitsvalgt i sin jobb. Bror 
Terje takket for en flott seremoni. Han 
reflekterte rundt de 25 år – hvor var 
alle årene blitt av? Han hadde hatt mye 
glede av disse årene, og lært veldig 
mye. Årene i logen hadde preget hans 
livsstil. Han takket logebrødrene for 25 
flotte år. 
 

 
                           Terje Ludvigsen 
 

John Heien minnet om neste 
seniortreff i Grimstad, med tema «Bil» 
i museet til Johan Ugland i 
Teknologiparken. 

Bror Vidar Josephsen var siste taler ut, 
og takket for et utsøkt brodermåltid. 

Logemøte 7.3.2016 
 

Møtet var tilegnet forfremmelse til 
«Det Gode Vennskaps Grad» for våre 
brødre Reidar Mosfjeld og Ole Tom 
Tjuslia. Det var 50 brødre som overvar 
denne flotte seremonien. 
Til brodermåltidet ble det servert 
svinestek med hjemmelaget surkål og 
tilbehør. 
Bror Odd Konrad Pedersen holdt tale 
til våre nye brødre av Det Gode 
Vennskaps Grad. Bror Ole Tom Tjuslia 
Takket for tilliten på vegne av begge 
resipientene. 
Eks OM Frank Liltved takket for et 
velsmakende brodermåltid. 

 

Logemøte 4.4.2016  
 

Møtet var tilegnet forfremmelse til 
«Den Høye Sannhets Grad» for bror 
Ole Kristen Johannessen. Det var 47 
brødre som overvar den høytidelige 
seremonien. 
Til brodermåltidet ble det servert 
lettsaltet Torsk med tilbehør. 
Storrepr. Christian Grundesen var 
første taler, og talte til vår nye bror av 
Den Høye Sannhets Grad om Leiren og 
dens betydning. Storrepr. overrakte en 
brosjyre om leiren. 
Fadder, bror Odd Konrad Pedersen, 
talte til sitt «fadderbarn», og ønsket 
ham lykke til med logelivet i årene som 
kommer. 
Bror Ole Kristen talte til logen, og 
takket for tilliten. Han takket sin fadder 
for at han fikk ham til å begynne i 
logen. Bor Ole Kristen bemerket 
spesielt at det å være medlem av 
Privatnevnd og sanggruppen Østre 
Gab, hadde hatt stor betydning for 
hans trivsel i logen. 
 
Bror Bjørn-Egil Johansen takket for alle 
gode hilsener, blomster og opp-
merksomhet i forbindelse med hans 
sykdom og behandling. Når livet er 
tungt, hadde dette stor betydning. Han 
var veldig glad for å være tilbake igjen. 
Bror Jan Egil Josephsen takket for 
maten, og var veldig fornøyd med at vi 
hadde lettsaltet torsk på menyen igjen. 

 
 

 

Dette skjer videre ut over 
våren, utenom de ordinære 

møtene: 
Spørreundersøkelse: I logemøtet den 
4.4.16 kunngjorde Eks OM Ole 
Skjævestad at det ville bli lagt ut et 
enkelt skjema i kjelleren hvor OM og 
Embedsutvalg spør brødrene: Hva skal 
til for at du trives i vår loge, og møter 
så ofte du kan? Eks OM anmodet 
brødrene å svare på skjemat, som 
besvares anonymt, ved å sette enkle 
kryss på ja eller nei ved spørsmålene. 
Resultatet av undersøkelsen vil komme 
på et senere logemøte. Skjema leveres 
på møtet den 2.5.2016 (siste frist). 
 

Sommerfesten: Lørdag den 28.5.2016 
er det tid for årets sommerfest. Vi ikler 
oss fritidsklær etter vær og 
temperatur, og legger veien til søster 
og bror: Marianne og Ivar Fløistad. De 
har takket ja til å være vertskap for 
denne tilstelningen, og har på gården 
plass både ute og inne på låven, alt 
avhengig av vær og temperatur. Sett av 
lørdagskvelden allerede nå. Invitasjon 
kommer senere med flere detaljer. Her 
tar vi med oss damene, som vi pleier å 
gjøre. 

Åremålsdager: 
4.5.16 Lars Reidar Yttrelid 45 år 
30.5.16 Bjørn Egil Johansen 70 år 
12.7.16 Dag Andersson 65 År 
15.7.16 Jan Egil Josephsen 70 år 
20.7.16 Ole K. Johannessen 70 år 
12.8.16 Arne F. Rasmussen 60 år 
27.8.16 Kåre Vatne 80 år 
2.9.16 Olav Brottveit 65 år 

 
Veteraner: 

6.5.16 Alf Duus Carlsen 25 år 
6.5.16 Karl-Petter Evensen 25 år 

 
Noen ord fra Ole Brumm: 

"For når man er en bjørn med bare 
liten forstand, og man tenker på ting, 
så er det ofte at tingen kjennes mye 
lurere ut når den er inni deg enn når 
den kommer ut og andre kan se på 
den." 
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Loge nr. 127 Gabriel Scott 
 
En gledelig nyhet 

 
 
Omkring 1965 kjøpte Randi Saanum en 
gedigen stol hun ville forære kirken. 
Stolen var håndlaget og hun betalt ca. 
kr. 7.000,- for den. Skjold menighet 
utenfor Bergen, holdt Gudstjeneste ne 
i en gymsal på den tiden. En ny kirke 
ble bygget, men man ønsket ikke 
stolen fordi kirken var en svært 
moderne arbeidskirke og stolen med 
utskjæringer og brokadestoff passet 
ikke inn, mente noen. Sønnen, Rolf 
Saanum, bosatt i Lillesand, overtok 
stolen da moren døde. Denne 
sommeren skal han flytte i leilighet og 
har ikke plass til stolen. Da vår bror, 
Per Kåre Rossnes i Loge 127. Gabriel 
Scott, fikk høre om stolen, kjøpte han 
den resolutt og vil gi den som gave til 
Logene i Grimstad. Denne gangen vil 
nok stolen bli mottatt med takk!!  
På vegne av Logene i Grimstad, vil jeg 
overbringe en takk til Per Kåre 
Rossnes, for gaven. Om det blir 
Undermester eller gjestestol, gjenstår 
å se. 
Gradspasseringer 
I møte 16.03.2016 ble brødrene Geir 
Johan Clausen og Jostein Byberg 
forfremmet til Det Gode Vennskaps 

Grad. Seremonien ble gjennomført 
med stil og verdighet. 
Vennskap 
(Noen tanker om vennskap) 
«Vårt liv kan ikke være fullkomment 
uten venner» - (Dante – italiensk 
dikter). Godt og varig vennskap må 
dyrkes bevisst, og da kommer vi ikke 
utenom fundamentale begrep som: 
Toleranse, uegennyttighet, trygghet, 
vern mot bakvaskelse, sympati, 
gjensidighet, ydmykhet. 
Toleranse er en vesentlig betingelse for 
et godt vennskap, men den må ikke 
misforståes. Vi gjør ikke våre venner en 
tjeneste ved å godta alt som blir sagt 
og gjort, men en plikt til å gi beskjed 
når ting ikke tåler dagens lys for å 
hjelpe å gi råd. Vi tenker, mener og 
handler forskjellig. Vi skal ikke bare 
akseptere, men glede oss over at vi alle 
er forskjellige, skapt som en 
originalutgave, som finslipes underveis 
i livsløpet. 
Uegennyttighet er det beste våpen 
mot egoisme. Det er ved å glemme seg 
selv at man finner seg selv. Det er lett å 
vise vennskap når det ikke koster oss 
noe, men virkelig vennskap oppnås når 
vi setter vår egen selviskhet til side og 
med åpent sinn forsøker å være 
objektive også der hvor tanker og 
interesser ikke korresponderer med 
våre egne.  
Trygghet skapes når «en sann venn 
taler vel om oss og forsvarer oss også 
når vi ikke er tilstede» - (Blaise Pascal – 
fransk filosof og vitenskapsmann). Vi 
skal være trygge på hverandre. Har du 
ikke noe godt å si om en venn, så la 
være å si noe. 
Vern mot bakvaskelse. «Jakten på en 
syndebukk er den letteste av alle 
idretter» - (Dwight D. Eisenhower – 
amerikansk general og president). 
Dette er kanskje en av de ting som kan 
oppleves vanskelig. Baktalelse skaper 
ikke noe godt i det det skjer bak ryggen 
på den som blir omtalt og hvor 
vedkomne ikke har mulighet til å 
forsvare seg. Motstykke er å tale vel 
om sin venn og verne om han, mot 
slett tale. 
Det er en tid for å tale og en tid for å 
tie. 
Sympati. «Vil du vinne en venn så lukk 
det ene øyet. Vil du beholde han så 
lukk begge» - (spansk ordspråk). 
Vennskap mellom to mennesker 

kommer ikke umiddelbart, og det kan 
ikke fremtvinges. Men når frøet er 
sodd, kommer veksten i vennskapet. I 
mellomtiden dyrkes fellesskapet og 
man lærer hverandre bedre å kjenne. 
Vennskap er også spørsmål om 
selvoppdragelse og gjensidig respekt. 
Betingelsen for at man skal kunne 
opprettholde et godt vennskap at man 
ikke har for store krav i forhold til 
hverandre men har gjensidig respekt 
som viser at vi er mennesker med 
styrker og svakheter. 
Gjensidighet er basert på at man «gir 
og tar». Man blir hjulpet og man 
hjelper. Dette går begge veier. Men 
dette skal allikevel ikke være 
grunnlaget for vennskap uten andre 
krav enn vennskapet i seg selv. «Når 
din venn snakker ut fra sin forstand, 
frykter du ikke ett «nei» i din egen 
tanke, og heller ikke holder di tilbake 
ditt «ja». Og når han er taus, lytter ditt 
hjerte til hans hjerte, for i vennskap 
blir alle tanker, alle ønsker, alle 
forventninger, født og delt uten ord og 
med en glede som ikke stiller krav. – 
(Kahlil Gibran). 
Ydmykhet. Man skal være ydmyk i 
samkvem med andre mennesker, men 
ikke underdanig. Det forventes at vi er 
klare og sterke i vårt utrykk av 
meninger, men samtidig skal vi skal vi 
være ydmyke i forhold til hva andre 
mener og tenker. Vi skal vokte oss for å 
opphøye oss selv til dommere. 
Torbjørn Thorsen, UM  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det å le ofte og mye, vinne 
kloke menneskers respekt og 

barns hengivenhet; vinne 
ærlige kritikeres 

annerkjennelse og overleve 
falske venners forræderi. Det 
å verdsette skjønnhet; finne 
det beste i andre mennesker; 
etterlate verden i lttt bedre 

stand, det være seg gjennom 
et friskt barn, en 

blomstrende hageflekk eller 
bedre sosiale forhold; det å 

vite at ett menneske kan 
puste lettere fordi du har 

levd. 
Det er å ha lykkes i livet. 

R l h W ld  E  1803  1882 
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Loge nr. 128 Lyngør 
 
Vi gratulerer: 
  
17.4 Hans-Olav Ramsdal             80 år 
20.5 Magne Ingolf Madsen        40 år 
30.6 Tore Bjørn T. Hovde            50 år 
19.7 Ralph J. Lundberg         70 år 
05.8 Jens Tore Johnsen         80 år 
06.8 Nils Jørgen Gundersen       65 år 
 

 
 
25 år - Veteranjuvel: 

 
Harald Aasmund Andersen 

På Logemøte 28.3 ble Harald Aasmund 
Andersen tildelt 25 års veteranjuvel. 
Han ble tatt opp i Terje Vigen, 9.5 
1990. Stor representant Odd Holum 
ledet seremonien. Det var en flott og 
verdig seremoni. 
 

 
 

DEN HØYE SANNHETS GRAD 

 
Steinar Nilsen 

Den høye sannhets grad 
2.mars 2016 

 
Harald Woxmyr 

Den høye sannhets grad 
2.mars 2016 

Ved en flott og stilfull seremoni på 
logemøte 2.3. ble Steinar Nilsen og 
Harald Woxmyr forfremmet til Den 
høye sannhets grad.  
 
DEN EDLE KJÆRLIGHETS GRAD 

 
Rune Johansen 

Den edle kjærlighets grad 
6.april 2016 

Ved en flott og stilfull seremoni på 
logemøte 6.4 ble Rune Andersen 
forfremmet til Den edle kjærlighets 
grad. 
På dette møtet var det brødre fra fem 
forskjellige loger. 

 
 

Vennetreff 
Loge 128 Lyngør hadde vennetreff på 
logehuset på Sandvad onsdag 
17.februar. Våre logebrødre hadde 
møtt tallrike fram. Det møtte også fire 
potensielle nye brødre. Møtet 
informativt og engasjerende.  

Brødrene engasjerte seg med liv og lyst 
på ettermøte. Det ble da også et godt 
resultat. Det er kommet inn tre 
søknader i etterkant. 

 
Noen av dine brødre kan ha 
bruk for deg! 
 
Kontakt nevnd 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  
 
Det er viktig at ingen føler seg glemt av 
Logen. 

 
Terminliste 

Høsten     2016 
Loge 128 Lyngør 

 
 07.09.  O + Galla 
21.09.    - + 
05.10  = + Besøk til Terje 
              Vigen. Arendal 
19.10   Arb.møte. Felles med 
Collin Archer i Tvedestrand. 

02.11. Ξ + Galla 
16.11.  = +  
07.12.  O + Galla 
21.12.   Julemøte 
---------------------------------- 
04.01   - +   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemnd for omsorg: 
John Are Nor. 
Tlf. 95946379/ 37165291 
  

Det er først når man har 
vært syk og blitt frisk igjen, at 
man kan nyte evnen til å gå, 

puste jevnt, sove godt, se klart, 
våkne opp til en ny dag. 

Pam Brown  
 
 

 

Ut av enhver krise kommer 
muligheten til en ny start, til å 

gjennskape oss selv som 
individer, til å velge den slags 
forvandling som hjelper oss til 
å vokse og leve livet enda mer 

til det fulle. 
Nena O’Neill 
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Loge nr. 135 Mærdø 

Gradpasseringer.                    
På fellesmøte med 145 Høgenhei den 
16. februar ble Bror Kjell Jacobsen 
forfremmet til Den Edle Kjærlighets 
Grad og den 17. februar ble Frank Eddy 
Johansen forfremmet til Det Gode 
Vennskaps Grad i Loge 61 Terje Vigen. 
Gratulerer.  

Kjell Jacobsen 
 

 Frank Eddy Johansen 
Det Gode Vennskaps Grad ble tildelt 
brødrene Åge Hanstad og Henrik Lund 
Sørensen den 1. Mars. Gratulerer. 

Åge Hanstad 
 

 

Henrik Lund Sørensen 
 

Storlogegrad. 
Den 5. Mai 2016 ble Storlogegraden 
tildelt Eks OM Rune Sørensen. 

Rune Sørensen 
 

Nye Brødre. 

Kurt Eckholdt 
15 mars ble Kurt Eckholdt og Arne 
Jenssen innviet. Bilde av Arne Jenssen 
mangler, dessverre. Det var hyggelig at 
gjest og far, Ragnar Eckholdt, Loge 48 
Færder var med og satte sitt preg på 
kvelden, sammen med Svein Harald 
Sataslaatten, Loge 15 Kongshaug.  
Tradisjonelt ble lettsaltet torsk servert, 
med tilbehør, som smakte ypperlig. 
Gratulerer så mye nye brødre. 
Portrett 

Sigurd Hartvig Lundberg 

Vår Loges eldste bror på snart 92 år, 
kommer fra Balsfjorden, Tromsø. 
Flyttet fra Tromsø til Kirkenes 1966-67. 
Til han gikk av med pensjon virket han 
som kommune ingeniør. I 1970 ble 
Sigurd innviet i Loge 55 Varanger i 
Kirkenes. Flyttet til Arendal, 1990, hvor 
han meldte Overgang til 107 Torungen. 
Overgang til vår Loge 27.11.1999, 
denne dato er Loge 135 Mærdø 
installasjonsdag. Sigurd har et 
medlemskap i Odd Fellow ordenen i 
mer enn 45 år, og har i denne tiden 
bidratt stort i både Losje og Leir, blant 
annet sekretær i Leir 22 Aust-Agder. 
Han var Loges Mærdø`s første Stor-
/Råds representant.                                
Sigurd var sentral i dannelsen av Loge 
135Mærdø. Med et brev fra Nevnd for 
styrkelse og ekspansjon   Loge 107 
Torungen, datert 05.04.97 førte Sigurd 
pennen, dette var det første initiativ til 
dannelse av Loge 135 Mærdø. Logen 
ble installert 27.11.1999.  
Sommer fest. 
Husk å sett av tid til sommerfesten. 
Som i fjor, avholdes den hos Jan Olav 
Støyl den 11Juni. Ikke mist denne 
stunden, det er en fin avslutning på 
Logehalvåret. Invitasjon sendes den 
enkelte senere. 
Gjenstående møter vår 2016. 
05.04. Arbm.  
19.04. = +  
03.05. ≡ + G fm/□127 
Gabriel Scott  
11.06. Sommerfest m/følge  
 
Etter første Loge Halvår 2016 
Årets beste tid er snart her. Hver og en 
av oss tar til med sine aktiviteter som 
hører denne tiden til. Uansett 
aktiviteter ønskes alle en fin tid. 
Drømmesommeren satser vi på vil 
komme.  
 
Vel møtt til høsten, det betyr mye for 
oss alle og Logen at nettopp du møter.   
God Sommer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En venn du må kjøpe, vil 
ikke være verdt det du 

betaler ham uansett prisen. 
 

George D. Prentice 
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Loge nr. 152 Fjære 
Nytt fra Sekretæren: 
 

Gradspasseringer: 
 

Sverre Sand mottok Den Edle 
Kjærlighets Grad den 14. mars 2016 

 
Sverre Sand 

 

John Gunnar Grødem mottok Det 
Gode Vennskaps Grad den 11. april 
2016 

 
John Gunnar Grødem 

 

UMs spalte: 
 

Festloge 1 med Rebekkaloge 104 
Måken: 
Den 22. februar var det for 3. gang et 
fellesmøte mellom Loge 104 Måken og 
Loge 152 Fjære. Dette må snart sies å 

ha potensialet til å bli en tradisjon. På 
grunn av at dette var vinterferieuken 
ble vi kun 45 søstre og brødre i år. Vi 
veksler på å være vertskap for 
hverandre, denne gangen var det vi i 
Loge 152 Fjære som stod for 
seremonien, samt ettermøtet hvor det 
ble servert avkokt laks med agurksalat. 
Takk for et hyggelig besøk kjære Søstre 
– vi håper det vil bli nye fellesmøter i 
fremtiden. 
 

Mulig foredragsholder vurderes: 

For noen år hadde Grimstad en fast 
besøkende i nå avdøde Mogens 
«Skipper» Frohn Nielsen fra Danmark. 
Han bør være kjent for flere 
logebrødre da han blant annet besøkte 
Loge 98 Henrik Ibsen hvor han holdt 
foredrag. Han har også malt 
akvarellene til diktet «Terje Vigen» 
som nå henger i «Terje Vigen»-salen på 
hotell Scandic Grimstad. Skipper var 
for øvrig også forfatter, frimurer – og 
ikke minst skipper på skonnerten 
Fulton, hvor han gjennom 17 år gjorde 
sitt beste for å gi «lømler livsmod», en 
jobb han lyktes med i svært mange 
tilfeller. 
 

Bror Steinar Simonsen har nå opprettet 
kontakt med Skippers venn gjennom 
40 år, Bjarne Bekker. Bjarne er selv 
forfatter og foredragsholder, og har 
tilbudt seg å komme til Grimstad for å 
holde foredrag for oss, bl.a. om Skipper 
og hans liv. 
 

Det vil bli tatt kontakt med de øvrige 
Logene i Grimstad for å høre om det 
kan være interesse for å arrangere et 
slikt foredrag i felleskap. 

Geir Hovind 
UM 

OMs hjørne 
Gode brødre! 
Vi nærmer oss slutten av april, og vi 
stunder mot slutten av 1. året i denne 
valgperioden. Vi er fremdeles en liten 

loge, men vi er i vekst, selv om vi har 
måttet ta noen steg tilbake. Vi har en 
søker som skal tas opp i vår loge den 9. 
mai, og jeg håper at så mange som 
mulig av brødrene vil sette av denne 
dagen for å skape en best mulig 
ramme om opptagelsen.  
 

I og med at vi er en liten loge, så har vi 
ikke så mange å fordele oppgavene på, 
mange har roller i flere av spillene. 
Foran hvert spill er det en kabal som 
må legges for å få besatt alle rollene, 
men jeg vil benytte denne anledningen 
til å berømme brødrene som alltid er 
positive og stiller opp, det er aldri noe 
problem å få fylt rollelisten. Tusen takk 
for at dere stiller opp! 
 

Som dere sikkert er klar over så skal vi 
om ikke lenge velge ny landssak, og i 
den forbindelse, så vil vi på vårt neste 
møte den 25. april ha et foredrag om 
Redningsselskapet. Redningsselskapets 
distriktssjef for Agder og Rogaland, 
Halvor Rismyhr, vil komme og holde 
foredrag for oss. Dersom det er brødre 
fra andre loger som er interessert i å 
overvære dette foredraget, så er de 
hjertelig velkommen. Vi beregner at 
foredraget vil starte ca. kl 2000. 
 

 
 
 

Jeg tror at disse vanskelige  
 

tidene har hjulpet meg til å  
 

forstå bedre enn noensinne  
 

hvor uendelig rikt og skjønt  
 

livet er på alle måter, 
 

og at mange ting som 
 

man går omkring og er 
 

bekymret for, slett ikke 
 

har noen betydning. 
 

Isak Dinesen 
(Karen Blixen) 1885 - 1962 
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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 Våren 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  
Høsten 2016 kommer i sept. 

2016. 
Frist for innlevering av stoff fra 

enhetene er 15.sept. 2016. 
Stoffet sendes:  Per J. Jørgensen, 

på E-mail: 
terjenytt@outlook.com 
eller adr.: Furulunden 4,  

4844 Arendal.  

BRØDRENE 

Redaktørens lune hjørne, eller lederartikkel om du vil. 

Besøk i andre loger. 
Logelivet er for de fleste av oss to møter i måneden, på faste ukedager i 
september til mai. Vi faller på den måten inn i et mønster der den faste 
ukedagen «vår», enten det er mandag, tirsdag eller onsdag, blir vår dag. Vi 
«skal» møte så ofte vi kan, og mange er det som har bort imot 100% fremmøte 
i egen loge. Dette er vel og bra, og det må vi selvfølgelig fortsette med. 
 

Imidlertid finnes det «et liv» også utenfor egen loge, som vi av og til besøker på 
fellesmøter iht vår egen terminliste, der gjestende loge avholder sitt møte på 
«gal» ukedag, med tilhørende lavere oppslutning om møtet. 
 

Hvor mange har selv tatt initiativet til å møte i annen loge, enten alene eller 
sammen med en søster/bror eller fler? Dessverre er det et faktum at svært få 
kan svare positivt på dette. Hvorfor er det slik? Har vi nok med vårt eget? Er 
logelivet kun det vi opplever innenfor egen loge sammen med de 
søstrene/brødrene som tilhører det samme fellesskapet? 
 

Flere av oss har i løpet av «logelivet» vært fadder. Jeg har tidligere berømmet 
de som påtar seg et slikt ansvar, for uten faddere hadde vi med sikkerhet dødd 
ut! Likevel har jeg en utfordring til de som er faddere. Etter en gradspassering, 
så sjekk ut om det er en tilsvarende gradspassering i annen loge og ta med 
ditt «fadderbarn» på besøk i den aktuelle loge. Det våre resipiender selv har 
opplevd ved sin egen opptagelse/forfremmelse vil bli synliggjort for den 
enkelte mens det fortsatt er «ferskt». Husk å melde fra til den logen dere vil 
besøke v/UM. Jeg utfordrer den enkelte OM til å kartlegge hva som skjer i de 
øvrige logene, og melde fra om dette til fadder og resepiend. 

mailto:terjenytt@outlook.com
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Atl Grafisk  
AS 

 

Tlf 37 00 36 70 
Blødekjær 

Arendal 

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

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

         
 
 

Logeantrekk! 
Lagervare i Lillesand 

Jan Stangeland, Grøgårdsmyrveien 18 
Tlf. 37270187 – 936 17 613 

Livkjoler – Dresser – Smoking - Tilbehør 
 

 

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 
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