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Sommermånedene (Juni, Juli og august) er stort sett «tomme» for Odd Fellow-aktiviteter, og om en ser bort i fra en og annen sommerfest i enkelte loger. Så har det imidlertid ikke vært i sommer der aktivitetene har stått i kø:  Symposium i Kristiansand 
der flere søstre og brødre fra Distrikt 22 var med, både som symposiumdeltakere og som bidragsytere til arrangementet.  Arendalsuka 
Med Morten Buan som foredragsholder og med stand betjent av søstre og brødre i Distrikt 22.  Åpning av SOS Barneby i Malawi, Afrika 

Der distrikt 22 var representert med Lise og Tom Schulz. 
 Les om dette og mye mer i dette nummeret av TERJENYTT. 



 

  Rebekkaleir nr. 22 Viljen   
Rebekkaleir 22 Viljen på tur til Stavanger, 9 – 11 mai 2016 

 Den 9. mai 16, reiste 36 Matriarker fra Rebekkaleir 22 Viljen på en tre dagers tur til Stavanger. Turen var arrangert av nevnd for styrkelse og ekspansjon, med Eks.DSS Ingebjørg Baust i spissen. Turen startet fra Risør på morgenen med buss, og håpefulle Matriarker ble plukket opp på turen vestover.  Da alle var kommet vel ombord, ble det servert kaffe og nydelig kringle fra Baker Jørgensen i Arendal. 

 Vel fremme på hotellet i Stavanger, var det tid for å iføre seg gallaantrekk og gjøre seg klar for fellesmøte med Rebekkaleir 3 Vestri. Vi fikk en utrolig god og varm velkomst, og vi gledet oss til å overvære innvielse av to nye Matriarker. Det ble et minnerikt møte. Etter møtet ble vi ført inn i en festpyntet spisesal, med nypusset sølvtøy og nye duker. Det ble servert et fortreffelig måltid meg godt drikke til. Kaffe og mange gode kaker, var også på menyen. 

Vi sender en stor takk til alle Matriarkene i Rebekkaleir 3 Vestri, for en uforglemmelig kveld. Det ble også lagt 

planer for besøk, og vi ønsker Rebekkaleir 3 Vestri hjertelig velkommen til Rebekkaleir 22 Viljen i Arendal. Dagen etter gikk turen til Flor & Fjære, i et utrolig fint vær med 26 varme grader. Det ble en komplett pakke av nytelse, rekreasjon og inspirasjon. Dagen ble avsluttet med et fortreffelig besøk på en restaurant der menyen var tapas. Onsdag 11. gikk turen hjemover. Alle hadde fått med seg nye bekjentskaper og fellesskap samt mange gode opplevelser og minner. Hele turen var en nytelse av en annen verden.  

Dette er gode minner å ta med seg, når vi starter opp med høstens arbeide igjen. HM Venke Fone Holum  
Møte i leir 22 Viljen 01.09.16 

På møtet ble følgende matriarker forfremmet til håpets grad: Kari Holm    93 Kaprifol Gro Tveita Clausen 104 Måken  UNP – United pilgrimage for youth 2016 
I henhold til vedtaket som ble gjort på Storlogemøtet i 2005, var det igjen distriktene med partall som sto for tur til å sende ungdommer til New York med rundreise til historiske steder i USA og Canada.  Rebekkaloge nr. 104 Måken fikk ansvar for å være kontakt til Storlogen, opprette kontakt til en av distriktets videregående skoler, for så å gjennomføre en skrivekonkurranse, vurdere innsendte bidrag, og sammen med skolens faglærere velge en vinner av denne reisen. Formålet med reisen har alltid vært ønsket om å gi norsk ungdom kjennskap til FNs verdens-omspennende fredsbevarende virksomhet og humanitære arbeid, samt gi dem et innblikk i USAs historie. I 24 år har Odd Fellow Ordenen sendt norsk ungdommer (191 i tallet) til USA 

for å delta i UNP-programmet. UNP har helt fra starten vært tett knyttet opp mot FNs visjoner om fred, samarbeid og fredelig sameksistens mellom verdens land og folk. UNP gjenspeiler også Odd Fellow Ordenens vektlegging på søskenfellesskap og gjensidig forståelse, ved å gjøre det mulig for unge mennesker å se og oppleve FNs arbeid på nært hold. I år var avreisen til USA lagt til midten av juli med retur 14 dager senere. Det var et tett program som ventet deltagerne fra USA, Canada og flere europeiske land. 150 ungdommer samlet seg først i Philadelphia for å besøke viktige museer og steder hvor Den amerikanske Konstitusjon ble utarbeidet. I New York ventet besøk i FN, Ellis Island og Statue of Liberty. På reisen til Washington ble det opphold i Gettysburg hvor de overvar en forestilling om det historiske slaget som sto der.  I Washington ble det besøk og omvisning i USAs Høyesteretts-bygning, Kongressbiblioteket, Smithsonian Museums, Arlington æreskirkegård, Pentagon og Lincolnmuseet. På reisen mot Canada ble selvfølgelig Niagara Falls besøkt, før de ankom Canadas hovedstad Ottawa og besøkte det canadiske Parlament. Det var et tettpakket program ungdommene var igjennom, men når en deltar i et UNP-program er det meningen at en skal lære noe!  Det forventes at deltakerne skal yte noe og mestre noe. Det har vært vanlig at det legges opp til en talekonkurranse. Dette var ikke frivillig, alle skulle delta. Deltakerne valgte seg et tema innenfor en gitt ramme, gjerne relatert til FNs arbeidsområder. Så måtte de bruke fritiden mellom postene i UNP-programmet til forberedelser. Hvem deltok så fra vårt distrikt? Muligheten for å vinne en slik tur var deltakelse i Odd Fellows/UNPs skrivekonkurranse. Denne konkurransen er rettet mor elever som går første året i videregående skole, alder 16-17 år, født 1999 eller 2000. Det kreves gode engelskkunnskaper – skriftlig og muntlig. Eleven må utvise en viss form for modenhet. Det forventes at en kan både absorbere kunnskaper og videre bidra positivt til arbeid i grupper, samt bidra til et godt sosialt samvær med delegater fra andre land.  
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Oppgaven har vært lik de siste årene. De elever som deltar skal lage et multimedia-opplegg over temaet «Den Gylne Leveregel i vår tid». Dette er så grunnlaget for en presentasjon innenfor en tidsramme på 10-15 minutter. Presentasjonen kan være på norsk eller engelsk. Det er valgfritt.  Presentasjonen blir vurdert etter: Faglig innhold der temaet ses i ulike sammenhenger, både historisk og i relasjon til den tiden vi lever i Framføringen der det legges stor vekt på eierforhold til stoff /tema og formidlingsevne Vi valgte å gi utfordringen til Dahlske videregående skole i Grimstad denne gangen. Vinner av konkurransen ble Eva Johanne Rotevatn fra Hisøy. Eva ble født i Sogn og Fjordane. Hun flyttet til Trondheim som 8-åring og etter 

hvert flyttet familien videre til Hisøy ved Arendal. Hun har gått ungdomsskolen på Arendal International School, og går nå første året på musikklinja ved Dahlske videregående skole i Grimstad. Hovedinstrumentet hennes er fløyte, men hun er også svært god på piano. Hun spiller ellers i korps, og er leder i Natur og Ungdom lokalt og nestleder i Aust-Agderregionen. Eva leverte en flott presentasjon av temaet «Den Gylne Leveregel i vår tid». Både den skrevne teksten og den muntlige framføringen ble gjort på et aldeles nydelig engelsk. Vi er glade for å kunne gi denne turen til Eva. Vi er sikre på at hun vil representere både skolen sin og Odd Fellow Ordenen på aller beste måte.  

Vi håper selvfølgelig at hun har hatt en strålende og opplevelsesrik tur – og vi gleder oss til å høre fra henne til høsten.  
NOFAs Symposium 2016 
Norsk Odd Fellow Akademis fjerde symposium er gjennomført 10.-12. juni i Kristiansand. Og det med bravur! For en førstegangs-deltaker og novise i Odd Fellow-Akademiets verden ble dette en flott opplevelse fra begynnelse til slutt. En styringsgruppe bestående av fem søstre og brødre fra distriktene 14 og 22 under ledelse av DSS Selle Marie Horntvedt hadde planlagt og forberedt dette i flere måneder, ned til den minste detalj. 184 deltakere fra hele landet, inklusiv gjester fra Sverige og Danmark, var samlet fra fredag til søndag til foredrag, gruppemøter, formelle og uformelle samtaler og sosiale sammenkomster.   

 Deltagere fra Distrikt 22 
Fredagen startet med to foredrag; først ut var Hans Geelmuyden med temaet: "Odd Fellow Ordenen sett utenfra". Interessant og tankevekkende om bl.a. åpenhet og synlighet. 
Det andre foredraget var ved Prof. Frode Thuen. Tema for hans foredrag var: «Personlig dannelse - hva er det?» Et foredrag som ikke gikk direkte på Ordenen, men som berørte hver enkelt. 
Ordensspillet «Logemøte fra 1797» som først ble vist for aust-egdene noen dager i forkant, ble nå vist for alle øvrige symposiedeltagere i flere omganger på logehuset. Kvelden ble avsluttet på «Klubben» med fiskesuppe på sørlandsk vis. Og underholdningen – den stod «Østre Gab» for, til stor glede for de tilstedeværende. Aldri har jeg hørt de så gode, boblende over av sang- og spilleglede. Fantastisk! 
Lørdagens to foredragsholdere var minst like givende som de foregående. Først ut 

var UM Britt Eva Haaland fra 65 Teresa med temaet «Hva kan Odd Fellow Ordenen gi til yngre medlemmer?» Et friskt pust fra en søster på 40+. Hun fortalte om et aktivt yrkesliv, familie, mann og tre barn, deltagelse i barnas aktiviteter, men også hvordan logelivet gir henne energi til å møte hverdagen. 
Dr. Michael Setsaas holdt et glimrende foredrag om hverdagsetikk. Han minnet om at vi er til for logen – logen er ikke til for oss. Vi skal primært yte – og så skal vi få noe igjen fra logen. Alle må bidra for å skape et godt miljø. 
For første gang har undertegnede opplevd å stille til frokost iført gallaantrekk tidlig en søndags morgen (!) sammen med de øvrige deltagerne. Sikkert et særsyn for andre hotellgjester som var i frokostsalen. Årsak? Den avsluttende seremonien for symposiet, som ikke uventet var en fin og stilfull opplevelse med vakker musikk og gode tekster. 28 resepiender ble ført inn, klare for å bli tatt opp i Akademiet og for å presentere sine prosjekter. Tre av disse kom fra Distrikt 22; Eks DSS Ingeborg Baust, Storrepr. Lisbet Brune og DSS Else Byholt. Som representant for Distrikt 22 Aust-Agder vil jeg gjerne få fremheve og ROSE disse våre medlemmer som bidro sterkt til at arrangementet ble så bra: Eks DSS Tom Schulz som en meget god møteleder, Storrepr. Inge Kongsbakk som tok seg av alt av audiovisuelt utstyr, uten svikt, skuespillerne i «Logemøte 1797» og «Østre Gab» som  alle leverte glimrende.     Vi aust-egder som satt der var så stolte av dere!!  Neste symposium arrangeres på Gjøvik 16.-18. juni 2017. Da vil vi gjerne ha med enda flere søstre og brødre fra Distrikt 22. Else Byholt DSS       
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Nytt NOFAprosjekt: Terjenytt – Et medlemsblad for Distrikt 22. 
EksDSS Jan A. Nilsen har satt i gang dette prosjektet nå i sommer. Det består av 2 hoveddeler: a.  Scanning av eldre nr. av Terjenytt        (1972 – nr. 1 i 2006).  b. Terjenytts historie og tilblivelse i dag.  Formålet er å gi alle medlemmer av Odd Fellow Ordenen tilgang til eldre utgaver av medlemsbladet vårt og få gitt et historisk bilde av utviklingen av Terjenytt. Dessuten er hensikten å gi et bilde av hvordan Terjenytt blir laget. Jan har levd med Odd Fellow Ordenen i godt over 49 år og var i embedskollegiet som CM da Terjenytt startet i 1972 som medlemsblad for den eneste logen som var i Aust Agder, loge nr. 61 Terje Vigen. Han har selv vært redaktør av bladet i 2 perioder på 4 år + 11 år. Ellers har han vært 33 år i et embedskollegium i loge/leir og DSS i 5 år. Han har opplevd den store betydning Terjenytt har hatt for vårt Distrikt og har et sterkt ønske om å gjøre eldre utgaver av bladet tilgjengelig for våre medlemmer.  Dessuten er det et ønske om å gi en korrekt skriftlig fremstilling av historien til Terjenytt og hvordan bladet i lages og distribueres. Dette er motivasjonen for å gjennomføre prosjektet. Prosjektet ventes å bli avsluttet i løpet av 2017 og det endelige resultatet forventes å være at både del a og del b lages som elektroniske Pdf-filer, som kan settes inn på hjemmesidene i oddfellow.no og være tilgjengelige for søstre og brødre som måtte være interesserte.  De eldre utgavene av Terjenytt vil bli satt inn i leir Aust Agders åpne hjemmesider, slik at alle kan få lese dem. De vil bli satt inn etter hvert som de blir klare. Eks OM Svein Sørensen og Eks OM Ivar Tønseth fra loge Terje Vigen har vært meget behjelpelige med å skaffe til veie de eldre utgavene av Terjenytt.  På det nåværende tidspunkt mangler kun følgende 6 blader: 1973: Nr. 1 1974: Nr. 4, 5 og 6 1975: Nr. 4 og 8 Vi ville være veldig takknemlige om noen kunne ha et av disse til låns. I prosjektet inngår også det lille medlemsheftet for leiren som Jan startet 

i 1991 da han ble HP i leir nr. 14 Sørland og som varte til og med nr. 1 i 1996, etter starten av leir nr. 22 Aust Agder i 1995.  Heftet kom med 10 nummer. Jan var redaktør av de 9 første, mens Inge Kongsbakk var redaktør av det siste. Etter det inngikk også stoff fra leiren som en del av Terjenytt. Heftene er allerede digitalisert og satt inn på oddfellow.no under den åpne delen av leir 22 Aust Agder under tittelen:         Leirinfo i SØR                 
Dessuten er der satt inn en historisk omtale av heftene.  Odd Fellow i Arendalsuka 2016 
Arendalsuka 2016 er over. Den ble en suksess med sine 600 publikums-vennlige arrangementer og 160 stands – i et strålende vær. Arendalsuka ble i år arrangert for femte gang, med mer enn 50 000 besøkende. Det er blitt en viktig møteplass for mange. I én uke er det debatter, seminarer, stands og uformelle møter mellom politikere, interesseorganisasjoner, samt andre, ideelle organisasjoner. For første gang har Odd Fellow Ordenen deltatt med egen stand og med eget, åpent arrangement.  For et drøyt år siden vandret jeg rundt i gatene under Arendalsuka – der var Rotary, Redningsselskapet, SOS Barnebyer og mange, mange flere. Og jeg spurte: hvorfor er ikke Odd Fellow her? Jeg traff flere søstre og brødre som stilte samme spørsmål. Jeg tenkte i noen dager – og så gikk mailen til Stor Sire Morten Buan; kan vi melde oss på neste år? Svaret kom prompte; JA! Deretter gikk det slag i slag. Begge distriktsrådene gikk inn for deltagelse i Arendalsuka 2016. Prosjektgruppe ble nedsatt. Av praktiske grunner ble gruppa bestående av Storrepresentantene i de fem Arendalslogene pluss begge DSSer – men med hele distriktet i ryggen. Skeptiske røster nådde oss, men vi hadde bestemt oss, dette skulle vi klare. Og vi visste at vi hadde Stor Sire med oss. I flere måneder jobbet vi med planleggingen. Oppgaver ble fordelt. Økonomien skulle på plass – hvordan skal vi skaffe penger? Søknad gikk til Rebekkaleir nr 22 Viljen og Odd Fellow leir nr 22 Aust-Agder. Begge sa: ja, men prøv Storlogen først. Mail gikk igjen til 

Stor Sire, og svaret var: ja, men prøv først å ordne det lokalt … Resultatet ble støtte fra alle tre parter, nokså likelig fordelt, og det er vi naturligvis svært takknemlige for. For det koster penger å bygge stand og det koster penger å ha standplass under Arendalsuka. Rebekkalogene lagde informasjonsbrosjyrer og fra Oslo fikk vi en god pakke med informasjonsmateriell. 

Søstre og brødre fra hele distriktet betjente standen etter tur, en uvant oppgave for mange. Vi er veldig glade for alle som stilte opp med et smil og sa: ja, dette vil jeg være med på! 

Klare til å ta imot besøkende! F.v.: Str Turid Jacobsen, DSS Else Byholt, OM Per Jetlund Jørgensen Arrangementet på restauranten Mør var svært godt besøkt – mange ordensmedlemmer, naturlig nok, men også en del ikke-medlemmer fikk høre Stor Sire holde et meget godt foredrag over temaet  «Odd Fellow Ordenen - en gammelmodig anakronisme eller et tidsaktuelt tilbud til nye generasjoner?». 
Foredraget var til inspirasjon for oss alle, og ikke minst var det mange søstre og brødre som ikke tidligere hadde truffet Stor Sire og som nå fikk anledning til nettopp det. Det satte de pris på. Spesielt hyggelig var det at også søstre og brødre fra vårt nabodistrikt 14 hadde funnet veien. Les mer av foredraget i egen sak. At lokalet ble for lite, får vi ta som en erfaring. Med 25-30 parallelle arrangementer på samme tid er det umulig å beregne på forhånd hvor mange som vil komme. Men det ligger 
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nok an til et noe større lokale til neste år - hvis økonomien tillater det. Deltagelsen i Arendalsuka ble en positiv opplevelse og en nyttig erfaring for oss. Vi har vært synlige – vi har informert – og forhåpentligvis har vi vekket interessen hos noen. Men, i særlig grad ble forberedelsene og selve prosjektdeltagelsen en stimulerende og litt utfordrende læringsprosess for alle som måtte brette opp ermene. Nå evaluerer vi, og så går vi i gang med planlegging for Arendalsuka 2017. Neste år skal vi bli enda bedre! 

TAKK til alle som bidro, hver på sitt vis. Takk til mannskapet, takk til alle som kom med kaffe og fersk bakst! Og takk til alle som besøkte oss på stand og deltok på Mør. Jeg er ikke i tvil om at et arrangement som dette er med på å styrke samhold og fellesskap. Vi har en Orden å være stolte av! Else Byholt DSS 

  Leir 22 Aust Agder 
 Leirslagning i Arendal 08.09.16 Nye Patriarker Per Asbjørn Liane    61 Terje Vigen Carl Petter Launer 107 Torungen      

Morten Buan på MØR 18/8 under Arendalsuka. Tema: «Odd Fellow Ordenen - en gammelmodig anakronisme eller et tidsaktuelt tilbud til nye generasjoner?». 
Stor Sire Morten Buan innledet med å si at Odd Fellow Ordenen er mer enn 300 år gammel, og at den grenen vi tilhører om få år fyller 200 år. 

 Stor Sire, Morten Buan på MØR I Norge har vi i dag 284 Odd Fellow og Rebekkaloger samt 53 leire. Disse sogner til 90 Ordenshus spredt over hele landet, og at det pr 1/8 var 22 780 medlemmer tilknyttet vår Orden. Vi er spredt over hele kloden, og tyngdepunktet for dagens aktiviteter er i Nord-Europa. Hva er så den vanlige oppfatningen av OF? I en fersk undersøkelse sa «mannen i gata»: Middelaldrende, pynta mannfolk som tar vare på hverandre og treffes i hemmelige møter. Hvis vi ser på utviklingen så kan de med få ord beskrives som: Fra hemmelig, via lukket til en verdibærende orden. Dagens OF står for åpenhet i langt større grad enn tidligere, noe deltagelsen på Arendalsuka og dette møtet er eksempler på. Vårt ønske er at flest mulig skal se hva vi står for. Vårt motto er: Vennskap, Kjærlighet og Sannhet, og det er kanskje viktigere i dag enn i tidligere tider. Sentralt i vårt arbeid står: 
 Medmenneskelighet 
 Gjensidig respekt 
 Toleranse 
 Fellesskap  

Vi forsøker alle å leve opp til den gyldne leveregel: Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem! Vår målsetning er: 
Å utvikle personligheten til hver søster og bror. OF skal gi hver søster og bror kunnskap, verdier og holdninger, slik at de gjennom sin livsførsel kan bidra til et bedre samfunn. 

Vi bør ha følgende leveregel: 
 Det skal være sammenheng mellom teori og praksis. 
 Vi skal leve som vi lærer. 
 Vi skal vise ansvar. Sentralt står våre budord: 
 Besøke de syke 
 Hjelpe de trengende 
 Begrave de døde 
 Oppdra de foreldreløse. Morten Buan kom videre inn på det arbeidet som gjøres i dag på landsbasis, bl.a. de tidligere gjennomførte landssakene, og nevnte i den forbindelse at vi står i startgropa for en ny landssak, der kandidatene er: 
 SOS Barnebyer 
 Redningsskøytene 
 UNICEF Og at avgjørelsen vi bli tatt i løpet av høsten, og at innsamlede midler til det valgte prosjektet vil bli overlevert i forbindelse med Storlogens 100års jubileum i 2019. Han avsluttet med å stille følgende spørsmål: Hva ønsker vi å bli kjent for: 
 Våre etiske refleksjoner 
 Veldedighet 
 Ritualer. 

 En lydhør forsamling i en stappfull sal Møteleder DSS Åge Munch Olsen oppfordret til spørsmål fra salen, men disse uteble faktisk på grunn av at Morten Buans konkrete og faktabaserte kåseri ga oss alle de svar vi ønsket. Et vellykket arrangement i en vellykket uke for Ordenen.  Seniortreff Høsten 2016: Påmelding til logenes koordinatorer 
 29.09.: Tvedestrand arrangerer. Det inviteres til Seniortreff på Moen Båtbyggeri, Risør, torsdag, den 29. september 2016 kl: 12:00. Det blir matservering, med kaffe og kake 
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etterpå. Påmelding innen 25.sept.                                         Veibeskrivelse: Ta av ved Vinterkjær mot Risør.  Kjør ca. 1,5 km., (et stykke etter Acantus) det blir skiltet mot venstre (3-4 skilt). Hvis dere ikke finner frem, ring Ragnar på mob. 48144495.  Kielcruise 26.okt. - 28 okt. 2016. Denne gangen kan vi friste med en tre dagers tur fra Oslo til Kiel med Color Line Magic, eller Fantasy. Verdens største cruiseskip med bildekk. Litt om programmet for turen. Avr. fra Arendal 26.10. 2016 kl 0800 Underveis til Oslo serveres kaffe, sjokolade, og frukt. Vi tar de nødvendige pauser når det trengs For de som ønsker det er det mulig med en liten spasertur i Oslo, før avreise Kl.1400 seiler vi stille og rolig mot Kiel. Underveis er det uendelige muligheter til å nyte god mat i en av skipets 7 restauranter. Alt fra pølse til gourmet. Sitte foran i Observations Lounge å nyte utsikten ut Oslofjorden. Handle i en av butikkene i skipets 160 m. lange handlegate. ta en spa-behandling, badstue, eller bad i badeland. På utreise Kl 1730 legger vi inn felles stor middags buffet m/kake, og dessert. (Drikke er utenom)  På kvelden kl 19.00 og 21.00 er det stort musikalsk danseshow. Om ønskelig kan vi reservere plasser. (Koster ekstra.) Etter en natt i fine lugarer ankommer vi Kiel kl 10.00 neste morgen. Det er 3 stjerners innvendig dobbeltlugar inkl. i pris. Kan oppgradere til utvendig 3, 4 eller 5 stjerners eller enkeltlugar. (Koster ekstra.) Felles stor frokost buffet før vi ankommer Kiel kl 10.00. Det er 5 min å gå til et stort kjøpesenter som ender i Tysklands eldste gågate. Her får vi 4 timer. Kl. 14.00 returnerer cruiseskipet fra Kiel. Nå kan man prøve ut noe av det man ikke rakk på utreisen. Det blir felles stor middags buffet kl 17.30. Nytt spennende show for de som ønsker. (Forskjellig show på utreise og hjemreise.) Neste morgen blir det felles stor frokost buffet, før vi går i land i Oslo kl. 10.00. Vi nyter bussturen gode og mette, og ankommer Arendal ca kl 14.30 Husk gyldig pass.! 

Pris pr person i dobbeltlugar. kr. 2890.-, ved min. 30 stk. Inkl. buss t/r m/lett servering. To netter i dobbeltlugar.  Stor middags buffet begge veier.   To musikalske show.  Stor frokost buffet begge veier. Singel lugar kr 3690.- Påmelding innen 26/9 til logens koordinator         24.11.: Kåseri/Konsert Lindesnes - Nordkapp              Odd Fellow Huset i Arendal  
 
DET NYTTER 
Siste landssak hadde som mål å bygge en SOS barneby i Malawi. Malawi er et utfattig land, 17 mill hvorav 45 % er under 14 år og 1 mill. barn er uten biologisk familie. Landsbyen ble overlevert til Nagabu fra OF 13.aug. Vi var der! Med 80 andre OF. En sterk opplevelse som vanskelig lar seg beskrive – det å oppleve alt en har lest  og sett på bilder. 

 Landsbybeboerne danser Ikke minst kontakten med de bilde og takknemlige barna. Et hjem for 120, barnehage for 90, skole for 320 og familieprogram som støtter 2000 barn. 

 Lise, landsbybarna og mobilen Dette var resultatet av landssaken. Vi var stolte over å være OF, og ydmyke over å være der og oppleve varmen og takknemligheten fra folket, som tross ventende hungersnød (tørke) var blide og vennlige. De kalte oss GOOD FELLOW ORDER.  

 Enkel innredning på kjøkkenet Tørken medførte også at strømmen ble skrudd av med jevne mellomrom, måtte spare på vannet i magasinene, diesel til aggregater for dyrt. Overleveringen var storslått i all sin enkelhet – taler – omvisning – dans og sang av barna og landsbyboere – avsluttet med en flott lunsj i det fri.  

 Lunsj i Nagabu Vi ble bespist i rekkefølge: OF og offisielle – ansatte og barna i barnebyen, og så andre fra landsbyen. Vi ble gjort veldig stas på og vet at denne barnebyen virkelig er en stor ting.  

 Tom, Husmor og Lise foran SOS-barnebyhuset som er navngitt etter vår egen moderloge:  Terje Vigen Det nytter å hjelpe! Dette blir bare noen glimt, mer kommer i DTK. Safaridelen og bade- stranden i Makakola hopper vi over nå. Malawi har ingen masseturisme og er et land med lite kriminalitet der vi hele tiden følte oss trygge. Fantastisk å få være gjest der.   Lise og Tom Schulz.  
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Logesalen, arkitektoniske utfordringer og muligheter v/arkitekt Eks OM Tore Staver 
Tore Staver pekte på 4 punkter som viktige for utformingen av en logesal: 

 ROMMET 
 MATERIALER 
 FARGER 
 EFFEKTER Det finnes ingen ideell logesal som vi kan referere til og «jakten» på den ideelle logesal er unyttig, men noe kan vi kanskje likevel utrette. Når vi kommer inn i et rom opplever vi noen gang mistrivsel. en form for ubehag, andre ganger harmoni og ro. Hvorfor? Her står vi overfor noen hoved-punkter som påvirker våre sanser: 
 Lengde 
 Bredde 
 Høyde 
 Farger Et langt og smalt rom er dårlig egnet ut fra 3 viktige hensyn: 
 OM og UM sitter alt for langt fra hverandre til å kunne ha noe godt samarbeid. 
 Belæringen foregår fra alle 4 stolene – likeverdighet. 
 Liten plass til rituelle handlinger ved siden av alteret. Rommets høyde påvirker også sansene våre: 
 Er høyden for lav, virker det knugende. 
 Er høyden for stor, kan vi føle oss små. Harde flater som parkett eller lignende gulv, betong eller puss i vegger og himling kan gi vanskelige lydforhold. - Ekko - Trinnlyd Mange forskjellige materialer blandet kan gi uryddig inntrykk og forskjellige budskap. Det kan være nyttig å tenke en stilart. Hva er det som gjør et rom mer tiltalende enn andre? 
 Er det formen, forholdet mellom lengde, bredde og høyde? 
 Er det godt materialvalg? 
 Er det fargesettingen i rommet? 
 Er det lyssettingen? 
 Er det lydforholdene? Eller kan det være en kombinasjon av flere forhold? Det er nok her svaret ligger. 

I både ny og gammel arkitektur finnes det eksempler som kan sammenfattes i et begrep:  DET GYLDNE SNITT Alle har et forhold til dette begrepet uten å legge merke til det, for dagens kredittkort og kjørebevis har alle den utformingen vi her sikter til, og som viser til forholdet mellom kortside og langside på en rektangulær flate. Det er ofte logesalens utforming fra «naturens» side som gir oss utfordringer når nye lokaler skal innredes og tas i bruk som logesal.  Vi må ofte gjøre grep både lengdemessig og høydemessig, og spesielt hva det siste angår kan lyssettingen og fargebruken spille en stor rolle. 

 Eks OM Tore Staver Samtidig må vi ta hensyn til de farger som tilhører våre symboler i logesalen, farger som er bestemt og definert fra Storlogen. Fargene det her siktes til er blant annet farger på stoler, kappe og regalier. Vi må ikke velge farger som konkurrerer med de 4 rituelle farger. Bruk av effekter for rommets proporsjoner har 2 hensikter: - Forsterker et inntrykk - Redusere et inntrykk Enhver logesal bør ha mulighet til å endre lyssetting avhengig av møtets karakter, for eksempel knyttet til gradspill. Det bør være gode og regulerbare lysforhold ved de 4 stolene, og unngå blending, og lys-settingen bør skape den riktige atmosfære og romfølelse ved bruk av for eksempel opplys/nedlys/baklys.   

Rebekkasøstrenes bruk av logesalen v/Eks DSS Kari Ringstad 
I seminaret tok DSS Kari Ringstad for seg søstrenes bruk av regalier og skråstolaer m/tilhørende insignier. Hun begynte med å presentere de forskjellige gradsregaliene før hun tok for seg regalier/skråstolaer for de forskjellige embedene i logen med forklaring av de tilhørende insignier. Deretter tok hun opp veggfaste symboler og sinnbilder som brukes i Rebekkasøstrenes seremonier. Til slutt tok hun for seg Rebekka-søstrenes staver, alter charterbrev og balloteringsskrin og/eller -urner som brukes i deres seremonier.  

 Eks DSS Kari Ringstad Hun viste også forskjellen mellom nåværende alter og det nye alteralternativet som er i ferd med å innføres. Dette er en spennende nyvinning i logesalen dersom det blir vedtatt.  

 . 
 Leir nr. 27 Homborside 

 
Terminliste 2. halvår 2016 ∆ 27 Homborside 28.09. P + G   26.10. DKP + G   23.11. DGL + G   08.12. DKP + G f.m. ∆ 22 i Arendal. NB! Torsdag 25.01. Arbm. Instr.   
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  Rebekkaloge nr 51 Fortuna 
 Vi gratulerer jubilantene med:  
45 år 
08.09.71 - Sissel T.L Boye 50 år 
02.04.66 - Kari A. Hammervoll 55år 
 21.03.61 - Siv Jane Kristensen 65 år 
06.03.51 - Marianne Lundberg 16.05.51 - Cecilie Norgaard 70 år 
03.03.46 - Laila Kongsvik 75 år 
10.05.41 - Vera M. Thorkildsen 80 år 
27.07.36 - Anne Aasen 10.09.36 - Vigdis Reimo 85 år 
28.08.31 - Bjørg L. Axelsen  Nye søstre: Opptagelse 09.03  
 
 
 
 
 

Fra venstre Siv Jane Kristensen, fadder Evy K. Johansen og Runi Iselin Nordlund 
   

Opptagelse 11.05 

Fra vestre fadder Lisbeth H. Malvik, Inger Johanne Thorsdahl, Berit Valle og fadder Milrid Lyngstad. 

Vi ønsker dere hjertelig velkomne og gleder oss til å bli kjent med dere. 
Gradspasseringer:  Det Gode Vennskaps grad: 
25.05 – Anette Marstrander 25.05 – Kari A. Hammervoll Den Edle Kjærlighets grad: 
24.02 – Anita B. Storhaug 24.02 – Ragnhild G.Tysseland Den Høye Sannhets grad: 
27.04 – Emmy B. Stenhagen 27.04 – Kari Syvertsen  Møteplan 2. halvår 2016  
Dato: Kl.slett: Hvilket møte: 
31.08 19.00 Arbm. m/brannøvelse 
14.09 18.00 50 års Ve.Ju. Galla 
28.09. 19.00 Arbm.  
12.10 19.00 Venneaften 
26.10 19.00 ≡ + Galla 
09.11 19.00 Minneloge 
23.11 19.00 Arbm. m/ det store lotteriet 
14.12 1800 Julemøte  
   
   
11.01.17 19.00 Arbm. 

Redningsselskapet 
I forbindelse med ny landssak ønsket vi å høre litt om hva Redningsselskapet er og hva de gjør. På vårt ettermøte den 25.5 var vi så heldige å få besøk av Halvor Rismyhr. Han fortalte oss mye interessant, og vi fikk ta del i en flott presentasjon av båtene, aktivitetene og visjonene til Redningsselskapet. 

Besøk fra vår vennskapsloge i Silkeborg – Karen Jeppe. 
Tirsdag 10 mai fikk vi besøk av 16 søstre fra Karen Jeppe. Et lenge etterlengtet besøk. 
Vi hadde to dager sammen og vi delte flere fantastiske opplevelser både ute og inne. Jeg legger ved en link til vår hjemmeside og der kan dere lese mer om besøket. 
 http://www.oddfellow.no/category.php?categoryID=5955 
Her er noen stemningsbilder: 
 
 
 
 
 

Samling på Tyholmen hotel 

 
Båttur fra Pollen 

Litt info fra UM: 
Det var mye stoff til Terje Nytt denne gangen, så vår flotte sommertur til «Fjøset» 1.6 kommer med neste gang. Da vil jeg også få med Karin Myhres 50 års VeJu.       



2016 Høsten 44. årgang 

 9

        Rebekkaloge nr. 93 Kaprifol 
 50 års veteran Eldri Helene Sataslaatten 

 Jubilanten sammen med Fung. Storembedsmenn (øverst t.v.) som EksOM fungerte EksOM Hilde Sataslaatten Odd, som Stor marsjall EksOM Lise Bjørnson Schulz, som Kapellan Storrepresentant Lisbet Brune, (Nederst t.v.) DSS Else Byholt som stod for tildelingen, EksOM Eldri Sataslaatten og som UM, Eks DSS Ingeborg Baust.   Dette hadde vi gledet oss til lenge! Usikkerhet på forhånd gjorde at gleden var stor da hun ankom Logehuset, godt assistert av sine nærmeste.  Vår DSS, Else Byholt, tildelte juvelen etter det nye ritualet, og det ble en flott opplevelse for oss alle.   Vårt nyopprettede kor sang for henne i salen, hvor hun ble ledsaget av sin yngste datter, Randi Sataslaatten Aanonsen.  Eldri Helene Sataslaatten ble opptatt i loge nr. 14 Dagmar i Steinkjer, 12.mai 1966, og fikk DHS i 1968. Hun flyttet til Arendal i 1969, og ble i 1973 overført til loge nr. 7 De Hvite Liljer i Kristiansand. Siden var hun involvert i det meste som har skjedd i vårt Rebekkadistrikt. Hennes vita omfatter videre: loge nr. 51 Fortuna, 1975, leir nr. 1 Oslo, 1984, leir nr. 8 Agder, 1985, loge nr. 93 Kaprifol, 1991 og leir nr. 22 Viljen, 2005.   Som en sann ildsjel ble hun chartermedlem både i Leir nr. 8 Agder og i Loge nr. 93 Kaprifol. Hun var også vår første overmester. Det ble en flott kveld med 86 søstre tilstede. Eldris fire barn, samt to svigersønner, som alle er medlemmer i Odd Fellow ordenen, feiret henne sammen med oss. 

Vi er svært takknemlige for å ha fått denne anledningen til å feire henne, og å takke henne for hennes store engasjement og innsats for Odd Fellow ordenen.  Eldri kvitterte med strålende humør og takksigelser for den fine opplevelsen.  
 Minneord Eldri Helene Sataslaatten 

 Eldri Helene Sataslaatten 
 Vår kjære søster Eldri Helene Sataslaatten gikk bort 3.august 2016. Hun startet sitt logeliv da hun ble tatt opp i Steinkjer i mai 1968. Hun ble overflyttet til De Hvite Liljer, Kristiansand i 1973, og fikk senere etablert loge Fortuna her i Arendal. Videre var hun blant initiativtakerne til opprettelse av loge Kaprifol, som hun var medlem av resten av sitt liv. En stor begivenhet i vår loge var at Eldri tidligere i sommer fikk sin velfortjente 50 års veteranjuvel.  Det ble en stor kveld for henne, og for oss alle, og hun strålte som den juvelen hun selv var.  Eldri var vår alles mor i logen.  Med sitt smittende humør og gode replikk ga hun alltid av seg selv og skapte et godt logemiljø. Hun har hatt utallige oppgaver her som hun har skjøttet på en forbilledlig måte.   Eldri etterlater seg gode spor som vi søstre kan vandre videre i.                   I fellesskap tar vi farvel med den varme, gode søster Eldri, og vi lyser fred over hennes minne! OM, Anne Grethe Lofthus 
 Søster Eldris liv ble feiret i en vakker og verdig bisettelse i Barbu kirke den 11. 

august. Her fikk vi ta del i mange fine og gode minner fra hennes liv. Minnesamværet på Logehuset ble også en svært fin markering, der familie og venner fikk følge av en lang rekke logesøstre og –brødre. UM 25 års veteraner 
I en flott seremoni 24.august fikk søstrene Wenche Nilsen og Helga Olsbu, av Storrepresentant Lisbeth Brune, tildelt sine velfortjente 25 års veteran juveler. Begge søstrene har vært svært aktive, på hver sin måte, og tjent logen vel! Vi ønsker dem videre til lykke! 

 Søster EksOM Wenche Nilsen 

 Søster Helga Olsbu      
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Høstens terminliste med meny 
26.9. Kl.19.00 0 40 VeJu. 

Galla Laks m/agurksalat 
10.10. Kl.19.00 ≡+ 

Galla Svinestek 
24.10. Kl.19.00 ─+ 

 Biff Stroganoff 
5.11. Kl.18.00 0 F 25 årsjubileum 

Galla 3 retters 
14.11. Kl.19.00 0 M 

 Kaffe og kaker 
28.11. Kl.19.00 0 Venneaften 

 Gryterett 
12.12. Kl.18.00 0 25 VeJu. 

Galla Ribbe m/tilbehør 
9.1. Kl.18.00 Nyttårsloge m/flg 

Galla Indrefilet 
 Vi gratulerer! 

 03.07.  Marit Michalsen Håland, 50  01.08.  Anna Paulsen, 80  09.08.  Elisabeth Lynghaug, 50  03.09.  Aina Goggsbo 50  04.09.  Marit Thorstensen, 70  30.09.  Jorunn Kalseth Jørgensen, 70  18.10.  Anne Marie Svensen, 80  20.11.  Adeleide Lund, 60  11.12.  Else Margareth Byholt, 70   
Nye søstre i Den Edle Kjærlighets Grad  

Mandag 12. september hadde vi forfremmelse til Den Edle Kjærlighets Grad for søstrene Turid Jacobsen og Gunn Karen Berg. 
 

 Str Turid Jacobsen og str Gunn Karen Berg  Kaprifolfortsettelse side 15      

 
   

  

Rebekkaloge nr. 114 Måken 
5 Velkommen til ny logetermin. 
Torsdag 28/4-16, var det nok en gang duket for vårens «moteshow». Logesøstrene hadde en feiende flott mannekengoppvisning. Søstrene har selv sydd sine kreasjoner, av flotte «stoffpakker» fra str. Gro Tveita Clausen. Hun var som tidligere, også denne kvelden vår modellmamma og konferansier. Bildet taler vel for seg selv, og det var et riktig muntert innslag. 

 Jubilanter: 
70 år  15.06.16 Anne Marie Birkeland Knutsen 75 år 13.05.16 Anne Kristi Rasdal 17.07.16 Venke Lyshaug Larssen 09.08.16 Anne Lise de Lange 80 år 12.07.16 Unni Fuglestvedt Birkedal 85 år 28.07.16 Solfrid Bitti Wickstrøm 90 år Ruth Moy Hansen Gratulerer! 
 Ny søster. 
26.05.2016, var det festkveld hos loge nr.104 Måken. Vi kunne ønske Lisbeth Løkken Værholm velkommen som ny søster i vår loge. 

 Lisbeth Løkken Værholm med fadder Aud Solheim Olsen  

Vi ønsker henne hjertelig velkommen, og håper hun vil trives hos oss. 
 Sommerturen for Rebekkaloge nr. 104 Måken gikk i år til Sjøfartsmuseet i Hasseldalen i 

Grimstad. 
I Hasseldalen har det vært verft og rederivirksomhet i over 150 år. Hasseldalens og Aust-Agders viktige sjøfartshistorie blir i dag fortalt i museet. De har utstillinger, museumsbutikk, restaurant og historiske omgivelser å tilby til oss besøkende 
«Vår ære og vår makt har hvite seil oss bragt» skrev Bjørnstjerne Bjørnson i diktet “Norsk sjømandsang” fra 1861. Diktet er en hyllest til den norske sjømann. Og det er nettopp seilskutetida som står i fokus i museets hovedutstilling "...har hvide Seil os bragt". Tida da skip ble bygd i tre og drevet fram av vind og seil i handel på de syv hav. 

Utstillingen forteller om hvorfor Aust-Agder var det viktigste sjøfartsdistriktet i Norge på 1800-tallet. Om oppturene og nedturene i skipsfartsnæringen. Om hvordan seilskipene ble bygd, hva mannskapet brukte tiden ombord til, hvordan sjøfolkene mestret havet, og om sjøfart i krig og ufred. Å gå inn i utstillingen er å gå inn i en eksotisk verden. Utstillingen byr på aktiviteter for store og små. Du får møte førstereisgutten, rederen, prisonfangen og kapteinens kone, som alle tar deg med på en reise tilbake i tid. Til da Havanna på Cuba var kjent som «sukkerhavnen» og maten om bord bestod av klippfisk og velling- 41 måker koste seg på utstillingen, utforsket innholdet i skuffene, satte sjøbein, tolket morsekoder og lekte seg som handelsmenn. Det var hyggelig å avslutte med kortreist mat i Smag & Behag sin avdeling i Hasseldalen.  
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        Rebekkaloge nr. 116 Navigare 
 Møteplan 2. halvår 2016  

Onsdag 28.09. kl 19:00  Venneaften 12.10. kl 19:00 =+ 26.10. kl 19:00 Arb.m. Fd 09.11. kl 19:00 M□ 23.11. kl 19:00 O+ 14.12. kl 18:00  Arb.m./Julemøte   Galla Merk tiden 
2017 11.01. kl 19:00  Arb.m.  Jeg vil ønske alle søstrene vel-kommen til et nytt loge-år.  
Den 31. August var vårt første møte denne terminen. Vi hadde besøk av DSS Else Byholt, som, på ettermøtet, hadde en grundig gjennomgang av tilgjengelig informasjon på Internett. Det gjaldt Odd Fellow Ordenen generelt, som er åpen for alle, og informasjon/tilganger til egen loge, som krever passord. DSS oppfordret alle søstrene til å ta i bruk og gjøre seg kjent med «nett-sidene». Informasjonen på «nettsidene» av vår loge, nr 116 Navigare, er lagt inn av EksOM Ragnhild Bjellås. En stor takk til DSS og vår EksOM. Jeg vil også takke alle logesøstrene, som har bidratt, hver på sin måte, for et meget godt samarbeid og jeg ser frem til et nytt loge-år sammen med søstrene.  Et lite høstdikt: Snakk ikke om høsten i mørket Den er vakrere enn som så Og bladene faller og faller Det vakre kan ei bestå Det var alt så levende grønt Så rødt og gult og skjønt Jeg kan i timevis bare gå 

Og stille tenke på At alt de skjønne som faller nå. En dag skal gjenoppstå  Søsterlig hilsen i V.K.S Bjørg Gundersen OM  Logemøte 25. mai 
På vårt siste møte i vårterminen hadde vi besøk på ettermøtet av den kjente forfatteren og humoristen Øyvind Thorsen. Latteren satt løst og vi moret oss med å høre hans mange treffende sitater, replikker og beskrivelser av situasjoner, mennesker og hendelser. En hyggelig avslutning på vårt siste møte denne våren. 

 Øyvind Thorsen 
 Åremålsdager 
70 år 07.08. Aud Knutsen 27.10. Siri Kristoffersen Berthelsen Gratulerer!  Forfremmelse 
Den Edle Kjærlighets Grad 11.05. Marit Lunde og Ingrid Nærø Gratulerer!  Overgang. 
Ruth Lahn-Johannesen har meldt overgang fra Loge nr 29 Iris og er fra 11.05. tatt opp som medlem av Loge nr 116 Navigare. 

  

Sommerturen 
Den årlige sommerturen gikk i år til Kilsloftet på Vegårshei. Vi startet kvelden med å spise. Elgsuppe, kaffe og søsterkake smakte helt nydelig, og praten gikk livlig ved bordet.  

  Kilsloftet har mye fin kunst- og hånd-verk å by på. Mange fikk med seg noen godbiter hjem.  

  8. juni var en fin sommerkveld, og flere av oss valgte å se seg litt rundt i den fine bygda på «heia». Takk til turkomiteen for en fin tur. 
 Torsdagstreff 
Det blir torsdagstreff på Logehuset følgende dager i høst-terminen: 27.09. – 20.10. – 17.11. Treffet er fra kl 12:00 til kl 14:00. Mat kaffe/te kr 50,00  Velkommen til en uformell hyggestund. 
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        Loge nr 61 Terje Vigen 
 Dødsfall  
Vår gode bror og Storrepresentant Odd Fjeldstad gikk bort 1. august. Han ble bisatt i Barbu kirke og det var veldig mange som var tilsted for å ta et siste farvel. Loge 61 Terje Vigen stilte med æresvakter etter familiens ønske. 

 Storrepresentant Odd Fjeldstad  Nemd for omsorg 
Nemda ønsker snarest navn på syke brødre eller brødre som er borte fra møter over lengre tid. Det jobbes også med å danne kjøre-grupper for at flere skal få mulighet til å komme på møtene. 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 Vistad Tlf 90546845 Epost: odvistad@broadpark.no  

Jubilanter 
Vel overstått:  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  Kommende: 05.10: Dag Øystein Andersen 50 år 25.11: John Arthur Løyning 65 år  Møter 
20.04.2016 O+ Galla Møtet i 20. april inneholdt ikke mindre enn 2 innvielser. Johannes Mjåland og Jan Petter Jansen ble tatt opp i Loge 61 Terje Vigen i en stilfull seremoni. Beklageligvis så har bildene kommet bort. Dette skal vi få gjort noe med i fremtiden. Og vi lover bilder ved neste gradspassering. 
 04.05.2016 O+ Galla Dette møtet var felles med 128 Lyngør og fant sted i Tvedestrand. Det er veldig hyggelig med slike fellesmøter og seremonien var flott.  18.05.2016 O+ Galla Dagen etter grunnlovsdagen hadde vi nok en innvielse og nok engang fikk vi 2 nye brødre og det på under 1 måned. Ole G. Fjellheim og Eivind Terje Bergland ble innviet denne gang og vi håper de finner seg vel til rette hos oss.  

 Ole G. Fjellheim   

 Eivind Terje Bergland  11.06.2016 Sommerfest Årets sommerfest ble arrangert på Havstadverven hos vår gode bror Per Asbjørn Liane og hans kone Heidi. Det var en fantastisk kveld og det var nok bortimot rekord på antall påmeldte. Måltidet bestod av fiskesuppe med påfølgende grillet marinert svinenakke til hovedrett. Til kaffen ble det kaker. Måltidet var helt fantastisk og at det i sin helhet ble tilberedt ene og alene av vår eminente kokk og formann av privatnemda Robert Høyesen er nesten et under. Etter en artig quiz med noen helt spesielle spørsmål og høy vanskelighetsgrad kunne man slappe av i loungen og nyte en deilig aften i fantastiske omgivelser og flott utsikt. Tusen takk til Heidi og Per Asbjørn for at de åpnet hjemmet sitt for oss.  Møteprogram høsten 2016 
Onsdag 21.09 19.00 1+ 05.10   19.00 O + G Felles m/□128   (i Tvedestrand) 19.10 19.00 1+ 02.11 19.00 1+ 16.11 19.00 M□ Felles m/□135  Mærdø og □107 Torungen Lørdag 03.12 19.00 Julemiddag m/følge Onsdag 07.12 19.00 O+ Galla 21.12 19.00 Arb. Møte 04.01 19.00 2+  
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 Loge nr. 98 Henrik Ibsen 
40 år Veteran Juvel 
ble 24.5.2016 tildelt:  Eks DSS Sigurd Holthe og Eks OM Sverre Ohrvik  

 Eks Europeisk Storsire Harald Thoen, Eks DSS Sigurd Holthe, Eks OM Sverre Ohrvik, Stor Sekr. Steinar Jahnsen, OM Arne Solheim  Eks Europeisk Stor Sire Harald Thon og hans Storembedsmenn; Stor Sekretær Steinar Jansen, DSS Åge Munch-Olsen, Eks DSS Jan A Nilsen, Fung. Stor Marsjall Eks DSS Tom B. Schulz, sørget for en fin seremoni i Logesalen. Det ble servert hjortesteik som hovedrett under brodermåltidet. En verdig og hyggelig kveld med mye mimring og ellers gode ord. Her var jo to veteraner som har satt sitt preg på vår loge. 
 Ordensvita for bror Sigurd Holthe Opptatt og innviet i Ordenen 05.04.1976 Embeder i Logen CM 01.08.1979 31.07.1983 UM 01.08.1983 31.07.1985 OM 01.08.1985 31.07.1987  Eks OM 01.08.1987 31.07.1989 Storrepresentant 01.08.1990 31.07.1999 Fikk DKP graden i Leiren 5.9.86 Embeder i Leir 22 HP 01.08.1999 - 31.07.2001 1. HM 01.08.1997 - 31.07.1999 YP 01.08.1991- 31.07.1993 Distrikt 22 DSS 01.08.2001 -  31.07.2005 Storlogegrad 01.01.1988 Visdommens grad 27.05.2011 Erkjentlighetstegn 12.06.2005  

Ordensvita for bror Sverre Ohrvik  Opptatt og innviet i Ordenen 12.05.1976 Embeder i Logen Kass. 01.08.1979 - 31.07.1981 Insp. 01.08.1981- 31.07.1983 Ark.  01.08.1983- 31.07.1985 UM 01.08.1985 - 31.07.1987 OM 01.08.1987 - 31.07.1989 Fung.Eks OM 01.08.1989 -31.07.1991 Storrepresentant 04.09.2007- 31.07.2012 Fikk DKP graden i Leiren 3.4.87 Storlogegrad 01.01.1992 
 25 år Veteran Juvel 
ble 6.9.2016 tildelt:  bror Alf Jensen 

 Alf Jensen En verdig og fin seremoni. Storrepresentant Jan Tore Solheim ledet seremonien og tildelte juvelen. Det var flott å se bror Alf på beina igjen etter en stor operasjon på Ullevål sykehus 25.7. Under brodermåltidet ble det servert reinsdyrsteik og sagt mange gode ord. En veldig hyggelig kveld! Ordensvita for bror Alf Jensen Opptatt og innviet i Ordenen 21.05.1991 Embeder i Logen CMHA 01.08.1993 - 31.07.1995 Inspektør 01.08.1995- 31.07.1997 CMHA 01.08.1997- 31.07.1999 Inspektør 01.08.1999- 31.07.2001 Fikk DKP graden i Leiren13.4.2000 Embeder i Leiren 2. TV 01.08.2005 -31.07.2007 1. TV 16.11.2013-31.07.2015 1. TV hos YP 23.09.2015 27.09.2017  Opptagelse - Troskapsgraden 19.4. Per Martin Strand Arve Kolstø 

 Per Martin Strand og Arve Kolstø Gradspasseringer: Den Edle Kjærlighets Grad Rolf Lorentzen Bie, 3. mai  Fødselsdager – runde år 40 år Nils Terkelsen 4.10. 40 år Geir Harald Solheim 8.11. 75 år Sverre Ohrvik 1.10. 80 år Carl Havstad 17.11. Vi gratulerer!  Terminliste 2. halvår 2016 06.09. 25 Ve. Ju. G    13.09. Arbm. Venneaften 20.09. O + G felles m.  ☐152 Fjære 04.10. − + 18.10. ≡ + G 01.11. = + 
14.11. M ☐felles m. ☐127 Gabriel 
Scott og ☐152 Fjære. NB! Mandag 06.12. O + G 20.12. 40 Ve. Ju. G  Søndag 5. juni hadde logen sin tradisjonelle” Sommertur”. Turen i år var lagt til hjemmet til Harald og Anne Grethe Støyl på Tjore og været var strålene. Folk kom med båt, bil og sykkel, til sammen over 60. Medlemmer, ledsagere og barn myldret på gården som var rigget med sittegrupper ute og inne. Flere griller var også i sving.  Program for dagen: Kose oss veldig sammen i en annerledes setting. Grille utsøkt mat som hver enkelt hadde med seg.  UM (Harald Støyl) tok med seg alle som ønsket en liten” fjelltur” til” Tjoresteinen”. Det var mange som heiv seg på, men i de bratte bakkene så falt også noen av. Det var bedre å sitte og kose seg med prat på tunet. De som gikk fikk en fin naturopplevelse og mye historie fra kjentmannen. Denne toppen var i sin tid blant annet viktig i forsvaret av Tjore og de som bodde der. 

Fortsetter på side 15  
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  Loge nr. 107 Torungen 

Logemøte 18.4.2016  Møtet var et fellesmøte med vår vennskapsloge 57 Fidelitas, og tilegnet gradspasseing i Den Edle Kjærlighets grad for brødrene: Gunnar Andre Havegaard og Hans-Magne Tysseland. Det var 47 brødre som overvar den flotte seremonien. Til brodermåltidet ble det servert lettsaltet torsk med tilbehør. Bror Eks OM Odd Rasmussen talte litt om bakgrunnen for forbindelsen mellom våre to loger. På vegne av fadderne til dagens resipienter, talte bror Willy Kristiansen. Han dvelte litt ved begrepet kjærlighet, og betydningen av dette. På vegne av resipientene hadde bror Gunnar A Havegaard ordet, og takket for tilliten. Taffelet ble avsluttet ved at bror UM Rolf Magne Nyheim fra loge 57 Fidelitas takket for maten. 
 Logemøte 2.5.2016 Møtet var tilegnet opptagelse av Kjell Tore Skjævestad og Jan Gilbert Vehus-heia. Det var 53 brødre som overvar den flotte seremonien.  Til vårt brodermåltid ble det servert lettsaltet torsk med tilbehør.    

  Kjell Tore Skjævestad og Jan Gilbert Vehusheia  Fadder, bror Torjus Siring, talte til resipientene, og hovedbudskapet var: Møt så ofte dere kan, da får dere mye glede av logen. Bror Jan G Vehusheia takket for tilliten på vegne av begge resipienter, og bemerket at de begge hadde store forventninger og var spent på fortsettelsen. Bror Storrepr. delte tradisjonen tro ut nålene til våre nye brødre. Taffelet ble avsluttet ved at bror Eks OM Svein Harald Søndenaa takket for maten.  

Sommerfest lørdag 28.5.2016 Årets sommerfest var lagt til Fløystad gård i Moland, hvor vertskapet, søster- og bror Marianne og Ivar Fløistad, tok imot brødre med ledsagere. Arrangementet ble en flott sommerkveld med ca. 60 deltakere. Kvelden startet med at vertskapet presenterte gårdens historie i korte trekk. Mens grillene ble tent, dro festdeltakerne ut på natursti hvor oppgaven var å løse en quiz. Medlemmene i Privatnevnden hadde startet grilling, og det ble et festmåltid ute i det fri, med stor stemning. Etter hvert ble det en visestund ved Østre Gab inne på låven, med noen solonummer og mye allsang. Bålpannene ble tent ute, noen ville være inne på låven med dans, mens noen satt ute rundt bålet. En riktig hyggekveld ble dette. Takk til vertskapet, Marianne og Ivar Fløistad, og til privatnevnd.  

 Privatnevndas Kristen Haugland og Kai Yttrelid.  Logemøte 30.5.2016  Vårens siste logemøte var tilegnet 25 års VeJu for brødrene Alf Duus Carlsen og Eks OM Karl Petter Evensen. Bror DSS Åge Munch-Olsen og hans Storembeds-menn forestod den flotte seremonien, som 45 brødre overvar. Til broder-måltidet ble det servert biff stroganoff med tilbehør. 

 Alf Duus Carlsen, OM Per Jetlund Jørgensen og Karl-Petter Evensen Bror DSS Åge Munch-Olsen hadde gode ord til dagens veteraner. Bror OM Per Jetlund Jørgensen gratulerte dagens veteraner, og benyttet anledningen til å ønske alle logens brødre en riktig god sommer. Bror Storrepr. Christian Grundesen holdt tale til dagens vete-raner, og la vekt på den store aktivitet og 

godvilje som hadde preget begge jubilanter i disse årene. Bror Eks OM Karl Petter Evensen takket logen for mange gode år på vegne av jubilantene. UM Per Rosmo ønsket på vegne av alle brødre OM og hans familie en riktig god sommer. Bror Frido Josepha avsluttet taffelet med å takke for maten.  Logemøte 5.9.2016 Møtet var tilegnet gradspasseing i Den Edle Kjærlighets grad for brødrene: Reidar Mosfjeld og Ole Tom Tjuslia. Det var 49 brødre som overvar den flotte seremonien. I møtet ble resultatet av vårens spørreundersøkelse referert. Til brodermåltidet ble det servert gryterett med ris og tilbehør. Bror Storrepr. Christian Grundesen takket alle brødre for innsatsen i Arendalsuken. Bror Ole Kristen Johansen leste en tale til br. Reidar Mosfjeld på vegne av fadder bor Odd Konrad Pedersen. Bror Eks OM Olav Brottveit talte til resipientene på vegne av begge faddere: Begge talene fokuserte på kjærligheten som «det høye mål» vi strever etter. Bror John heien informerte om seniortreff på Moen båtbyggeri i Risør 29/9, og Kiel-tur ons-fre med avreise 26/10. Taffelet ble rundet av ved at bror John Heien takket for maten.  Åremålsdager: 28.09.2016 Alf Duus Carlsen             80 år 28.09.2016 Svein Harald Søndenaa 70 år 24.10.2016 Ole Ragnar Bjornes        75 år 10.12.2016 Ivar Fløistad                    55 år  Veteraner: 05.12.2016 Sigurd Bertram Ledaal 25 år  Møteprogram høsten 2016: 
19.09.2016 19:00     Galla 
03.10.2016 19:00       
17.10.2016 19:00      Galla 
07.11.2016 19:00      Galla 
16.11.2016 19:00    M  F - Ons 
26.11.2016 19:00    Julemøte Lørdag 
05.12.2016 19:00    25 Ve Ju Galla 
02.01.2017 19:00    Arbm. Instr. 
16.01.2017 19:00    Venneaften   
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Loge nr. 127 Gabriel Scott 
 Logemøte 20.04.2016 
I logemøte ble Jan Andersen og Terje Arnesen tatt opp i vår loge i Troskapsgraden samt at Bjarne Bakken ble gjenopptatt i logen.  Logemøte 18.05.2016 
Rolf Åge Heimdal ble tildelt Den Edle Kjærlighets Grad.  Kjærlighet 
(noen tanker om kjærlighet) Når man kommer inn på dette temaet, knytter vi ofte begrepet kjærlighet til forhold mellom kjærester. Men også familie, venner, dyr, natur og en gud er gjenstand for kjærlighet. Uten at vi tenker så mye over det, opplever de aller fleste kjærlighet fra foreldre, søsken, og igjen føler kjærlighet for dem. Vi opplever hver dag en familiesituasjon fylt med glede, omsorg, samhold og respekt, men også savn, frustrasjoner, aggressivitet og skuffelser. Alle disse er sider av kjærlighet.  Vi møter små og store konflikter og gleder også i andre sammenhenger. F.eks. venneflokken. Hvordan ville du ha reagert dersom en god venn av deg brøt en avtale mellom deg og han, for å heller tilbringe kvelden sammen med andre venner? Eller kanskje det motsatte, hva ville du ha følt om en venn sa hvor fint det var å tilbringe tiden sin i sammen med deg? Her er det to situasjoner som enten kan skuffe eller glede deg, og et eksempel på kjærligheten mellom venner. Mennesker tenker forskjellig om kjærlighet, og derfor viser de sine følelser på ulike måter. Man har gjerne egne tanker om hva som er godt, hyggelig og fint, og hvis partene i forholdet ikke har noen felles forståelse av hva som oppleves som hyggelig og godt, kan det lett oppstå skuffelser. Derfor vil man oppdage hvor viktig det egentlig er å vite den andres behov, ønsker og drømmer. Det høres kanskje 

enkelt ut, men det er ikke alltid like lett å vite hva den andre tenker og ønsker. En ting som er helt avhengig for et godt samliv, er å formidle til hverandre hvilke behov det er. Å lære en person å kjenne og forstå bedre hvordan han eller hun tenker, handler om tid og ressurser. Kjærlighet er også tillit og vilje til å dele. Det å tørre å være tydelig, altså å utsette seg for «fare» i forhold til dem man elsker. Respekt er en viktig kvalitet innenfor kjærlighet. Det er ikke bare å vise høflighet, men å vise en holdning i forhold til andre mennesker, uansett om det vil føre til konflikter. Samme hvilke mål i setter oss i livet, er det i bunn og grunn kjærlighet vi ønsker oss mest av alt. Hverken penger, berømmelse, makt eller kunnskap vil tilfredsstille oss mer enn kjærlighet. Men selv om kjærlighet er noe av det viktigste vi kan tenke oss, så kan kjærlighet i flere tilfeller gjøre oss så utrolig vondt. Følelsen av å bli sveket og bedradd kan føre til håpløshet, som igjen kan føre til at man demmer opp denne «lidelsen» med en erstatning som ikke fører til noe godt i livet. Man kan sette opp noen punkter som er viktige for en sann kjærlighet; Respekt, ærlighet, forståelse, å gi seg selv og andre anledningen til å kunne leve et liv basert på ren kjærlighet, være trofast i forholdet. Men kjærligheten er kanskje et av livets vanskeligste, men også den viktigste kunsten å lære.  Fortsettelse fra loge 98 Henrik Ibsen  

  

 UM Harald Støyl Senere ble det arrangert tur til” Hjorte-hegnet” på Tjore. UM har vært medeier i dette og hadde full kontroll over dyr og 

tilhørere med sin kunnskap om hjort. De fleste hadde ikke peiling, men her fikk vi en givende og veldig interessant informasjon av den dyktig og engasjert hjorteentusiast. Det er bare å konstatere at dette var en tur vi ser tilbake på med glede. Vi takker Harald og Anne Grethe for at de ville ta imot oss i sitt hjem og å legge forholdene så til rette for at alle skulle ha det trivelig. Bedre kunne det ikke bli! Privatnevnd,  Loge Henrik Ibsen  Fortsettelse fra Kaprifol Sommertur til Kuben 
Søstrene i Kaprifol hadde en kulturhistorisk avslutning på dette logeåret! Mandag den 6. juni gikk turen til Aust-Agder Museum – eller Kuben som det også kalles. 

 I overkant av 40 søstre fikk omvisning i utstillingen” Barndom” og i utstillingen” Avtrykk”.  Det ble en interessant og lærerik kveld! Mange gjenkjente flere av lekene og inventaret som vises på utstillingen” Barndom” – spesielt fra epoken omkring 60-tallet 

  I utstillingen” Avtrykk” var vi på besøk i arkivet der vi ble vist hvordan de behandler og oppbevarer eldgamle dokumenter. Videre ble vi ledet gjennom dokumentenes historie og utvikling helt frem til slik vi kjenner det i dag.  Besøket ga en mersmak som trolig fører til at flere av oss vender tilbake en senere gang! Etter omvisningene var det dekket til oss i Kubens kafé der vi fikk servert et sommermåltid med kaffe og kake til dessert.   
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        Loge nr 128 Lyngør 
Vi gratulerer 

 26.08 Ragnar Bærheim 70 år 15.09. Frank Knudsen 60 år 13.10. Harald Woxmyr 65 år 24.10. Steinar Nilsen 65 år  

  Minneord 

 Halvor E. Lilleholt  Bror Halvor E. Lilleholt er gått bort, nær 93 år gammel. I tillegg til å være gårdbruker, hadde han et stort antall verv. Vi kan nevne: Områdesjef i Heimevernet, leder for Holt brann-vesen, og mange verv i bondelaget, hvor han også var æresmedlem. Han la også mye arbeid og energi i Agder Slakteri, Felleskjøpet Agder og Rogaland og Holt Meieri samt Norges Honningsentral. Vi i loge Lyngør minnes «Halle» som en ivrig og positiv logebror som alltid hadde en god historie eller en replikk på lager. 

«Halle» vil minnes som en god og ut-advent logebror som vil bli dypt savnet. Vi lyser fred over «Halles» minne.  Gradspasseringer  
Det Gode Vennskaps grad 18. mai 2016 

 Gunnar Hurv  Nye brødre 2. mars 2016 

 Roar Mads Olsen  

 Jon Terje Langmyr  Noen av dine brødre kan ha bruk for deg! 
Kontakt nemnd for omsorg når du vet at noen av våre brødre er syke eller trenger støtte. Kontaktperson:  John Are Nor  Tlf-: 37 16 52 91  Mob.: 959 46 379  Det er viktig at ingen føler seg glemt av Logen. 

Ny bror 7. september 2016 

 Svein Erik Damsgård  Sommeravslutning 

  Lørdag 21. juni var det sommer-avslutning for Loge Lyngør hos Aud og Egil Arnt Knutsen på Gjeving. Mange feststemte brødre hadde tatt med seg sin livsledsager til en trivelig sesongavslutning i vannkanten på Lisleodden. Stemningen var stor med grilling og dertil tilbehør. Vertskapet hadde laget natursti med innlagte poster, noen tok seg god tid, da spesielt ved en av postene. Bror Arne Dahl hadde tatt med seg trekkspillet så litt sommerregn i håret la ingen demper på stemningen for oss over 50 som var møtt fram. Vi vil takke vertskapet for gjestfriheten og en fin kveld.  Terminliste Høsten 2016 Loge 128 Lyngør 
07.09. O+ G 21.09. - + 05.10. Besøk til □ 61 Terje Vigen 19.10. Arb.m. Felles med □ Colin Archer i Tvedestrand 02.11. ≡ + G 16.11. = + G 07.12. O + G 21.12. Julemøte  04.01. - 



2016 Høsten 44. årgang 

 17

       Loge nr. 135 Mærdø 
 

En sommer er på hell og en ny Losje termin er i gang. Håper at alle har hatt en fin ferietid. Ser frem til å treffe dere og satser på nok et godt Losjehalvår. For Logens beste, møt så ofte dere kan. Gradpasseringer. 
På vårt møte 19 April ble Kristoffer Svarva og Johnny Torgersen tildelt Den Edle Kjærlighets Grad. Gratulerer. 

 Kristoffer Svarva 

 Johny Torgersen  På fellesmøte med 127 Gabriel Scott 3 mai fikk Erik Sørensen og Tom Arne Lillejord tildelt Den Høye Sannhets Grad. Gratulerer. 

 Erik Sørensen 

 Tom Arne Lillejord Den 6 september ble Kjetil Songe og Frank Eddy Johansen tildelt Den Edle Kjærlighets Grad. Gratulerer. 

 Kjetil Songe 

 Frank Eddy Johansen  Sommerfesten.  
Den 11 Juni ble en hyggelig sommer avslutning avholdt hos Bror Jan Olav Støyl. Det var ordnet med mat og drikke og vi ble godt mottatt. En stor takk til Jan Olav. 20 brødre de fleste med ledsagere hygget seg i godt sommer vær. Totalt var det 42 deltakere på avslutningen. Menyen besto av reker med tilbehør, med passende drikke. Alle hygget seg i godt sommervær. Det ble en minnerik kveld.  

  Jan Olav Støyl     

Åremålsdager. 

 Svein Arne Slokvik 60 år 18 februar. 

 Øyvind Olsen 60 år 18 August. 

 Frode Sell 50 år 21 august. 

 Per Arne Monsen 50 år 29 mai.  Fortsettelse fra Leir 27 Homborside  Leir 27 Homborside 
 Gradspasseringer  Leirmøte 27.4. DGL+ felles med Leir 22 Aust-Agder i Grimstad Følgende ble befordret til DGL (alle fra Leir 22) Glenn K. Lorentsen, Loge 61 Terje Vigen                  Eldar Andreas Aas,  Loge 128 Lyngør                 Torleif Rueness,  Loge 128 Lyngør                      
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  Loge nr. 152 Fjære 
Nytt fra Sekretæren: 
  Opptak av nye brødre: 
 Per Øyvind Erlandsen ble innviet i Ordenen den 9. mai 2016. Vi ønsker han hjertelig velkommen som bror i vår Loge.   Gradspasseringer: 
 Per Gerhardt Stensholt mottok Det Gode Vennskaps Grad den 18. mai 2016 på Logehuset i Tvedestrand, i forbindelse med vårt fellesmøte med Loge 128 Lyngør. 

 Per G Stensholt  
  
 

 Foto: Redningsselskapet  

UMs spalte: 
Den 25. april hadde vi besøk av mannskapet på RSS. De deltok på ettermøtet hvor de holdt et foredrag om RSS sitt arbeid og virke i Norge. Etter foredrag og ble brødrene invitert til omvisning på RS147 Inge Stensland som lå til kai ved Odden.  

  Om bord fikk vi en innføring hvordan de arbeidet og de ulike oppgavene fordelt. De teknisk interesserte fikk selvfølgelig også være med ned i motorrommet. 
 

  Det var et foredrag og en omvisning som var både interessant og engasjerende.   Sett i lys av at Redningsselskapet nå også er valgt til å være Ordenens jubileumslandssak 2016-2019 var dette ekstra givende.  Vi takker Redningsselskapet ved Skipsfører: Tommy Gjerland Maskinist: Kim Lundberg Redningsmann: Håvard Vedvik  Den 12. september hold bror Storrepr Bjørnulf Heggen foredrag om Odd Fellow internasjonalt. Han fortalte både om historien og om hvordan Ordenen er organisert omkring i verden. 
 Det planlagte foredraget om Skipper (ref. forrige Terjenytt) utgår denne terminen. Det vil bli gjort et nytt forsøk med foredrag neste termin.  Geir Hovind UM 

OMs hjørne 
Gode brødre!  Høsten er over oss, dagen blir kortere, og logehøsten er i gang, og vi har allerede hatt vårt første møte.  Jeg vil benytte denne anledningen til å skrive litt om noe som jeg oppfatter som meget viktig for oss brødre i Loge 152 Fjære. Det handler om flere ting som griper i hverandre. Vi er fremdeles en liten loge, vi har mange oppgaver som skal gjennomføres, alt fra borddekking til roller i spillene ved gradspassering. Alle oppgavene er viktige, og vi må prøve å stå sammen om å hjelpe hverandre. Vi er brødre, og vi må stå sammen som brødre og hjelpe hverandre, vi kan ikke stå på sidelinjen og se at noen få brenner seg ut. Vi er ikke tjent med at noen velger å ikke møte, fordi de opplever det som stress å gå på møtene. Vi har ikke råd til å miste en enste bror. Det skal være en positiv opplevelse å gå på møte/etter-møte i Loge 152 Fjære, målet vårt må være at brødrene prioriterer å gå på møtene våre.  Hva kan vi så gjøre for å bedre på dette? Vi kan «strekke ut en hånd» og spørre om det er noe vi kan bidra med, i stedet for å se på at noen få f.eks. rydder av bordet. En annen måte å gjøre noe med dette, er å prøve å få logen til å vokse, at vi blir flere hoder å dele oppgavene på. Dette har vi anledning til å gjøre noe med, gå i deg selv, er det noen i din omgangskrets som du tror kan passe inn hos oss. Vi har Venneaften mandag 24. oktober, ta med en eller to du tror kan ha interesse av hva vi holder på med. La oss stå sammen, støtte hverandre, og sammen prøve å få logen til å vokse!  God høstjakt!  Til slutt vil jeg minne om at vi har alle et felles ansvar for at vi alle har det bra på møtene.  Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.  Geir Nerbø OM   
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Ør merke oss 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

 

                                                                                                                                                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 

 

 
Terjenytt Høsten 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  Julen 2016 kommer i nov. 2016. Frist for innlevering av stoff fra enhetene er 20. nov. 2015. 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. 
2016 er et år som vi bør merke oss først som sist. 
 Sørlandet og Aust-Agder har markert seg på en meget positiv måte gjennom bidrag til Odd Fellow Ordenens beste. Loger og Rebekkaloger har vært med på banebrytende arbeider, og mange søstre og brødre har gjort seg bemerket. Alle kan ikke nevnes, men enkelte av våre brødre har gjennom sin innsats lagt ned et imponerende stykke arbeid. 
 Ved Symposiet i Kristiansand 10. til 12. juni sto Tom Schulz, Inge Kongsbakk og Else Byholt frem i aktive roller og brødre fra nesten alle logene i distrikt 22 gjorde en fremragende jobb i det historiske tablået som ble fremført. Østre Gab hadde en sikker hånd om underholdning og allsang på fredagskvelden under Symposiet. 
 Nyskapningen «deltakelse på Arendalsuka» gikk meget bra, og søstre og brødre gjorde en utmerket jobb på vår stand. Det er imidlertid en person som gjorde en meget stor ekstrainnsats for å få dette arrangementet vel i havn: DSS Else Byholt.  Stor Sire Morten Buans redegjørelse for mange fremmøtte var ukas høydepunkt, der kun plassmangel kom på minussiden  
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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   
           


