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 Redaksjonen i TERJENYTT vil med dette 

ønske sine lesere en God Jul og et riktig 

Godt Nytt År. 
Vi håper alle Rebekkalogene og Odd Fellow- 
logene i distrikt 22 vil ha fremgang og at alle 
søstre og brødre møter så ofte de kan, og at 
vi derfor får mange gode tilbakemeldinger i 
TERJENYTT i året vi nå snart går inn i. 

LANDSSAKEN 2016 – 2019. 
Vi står overfor store utfordringer i tiden som kommer, men vi er vant 
til å hjelpe, og også denne gangen håper vi stort engasjement fra 
både søstre og brødre i Distrikt 22 med våre drivende DSS-er i spissen. 



 

 
Rebekkaleir nr. 22 Viljen  

 

VeJu-utdelinger i Rebekkadistrikt 
22 1. halvår 2017 

51 Fortuna   
20.03.2017 
40 års VeJu Bjørg Lillian Axelsen 
10.05.2017 
25 års VeJu Anna Larsen 
93 Kaprifol 
22.05.2017 
25 års VeJu Marit Thorstensen 
104 Måken 
12.01.2017 
25 års VeJu Anne Grete Ruhaven 
25 års VeJu Brit Leonard Nilsen 
116 Navigare 
08.02.2017 
25 års VeJu Aud Raghild Bjellås 
 

DSS Else Byholt 
 

Barmhjertighetsgraden 06.10.16 
93 Kaprifol Emilie Terjesen 
 

Nye Matriarker 05.11.16 
  51 Fortuna Marit Myhre Auestad 
  93 Kaprifol Merete Holm Lillejord 
104 Måken Bodil Irene Kolding 
 

 
Leir nr. 22 Aust-Agder 

 

. Kjære embedsmenn og brødre i 
alle loger i Aust-Agder. 

 

2016 har vært et begivenhetsrikt år for 
Odd Fellow Ordenen i distriktet vårt. Det 
har vært jobbet konstruktivt og godt i 
alle ledd, og resultatene har ikke uteblitt. 
Pr 10.10 2016 topper Aust-Agder 
statistikken for tilvekst av nye brødre til 
Ordenen vår. Vi er best; - nr 1 i Norge. 
Imponerende! Men dette resultatet har 
ikke kommet av seg selv. Logene har 
arbeidet systematisk og godt med 

rekrutteringen av nye medlemmer. Det 
nye konseptet Venneaften har vært en 
vesentlig faktor til dette. Erfaringen fra 
prosjektet som Storlogen har samlet inn, 
viser nå at de loger som har arbeidet 
best med å få flest brødre i logen 
engasjerte i forarbeidet til Venneaften, 
og har fulgt opp gjestene etter møte, - 
har fått flest nye medlemmer til logen 
sin. 
 

Odd Fellow Ordenen var for første gang 
presentert på Arendalsuka i år. 130 
interesseorganisasjoner, 60 etater, 40 
arbeidslivsorganisasjoner, 50 ulike 
bedrifter og 10 politiske partier deltok, 
og alt som kunne krype og gå av media 
var tilstede her. Stor Sire hold også et 
inspirerende foredrag om Ordenen for 
en smekk full sal. Promotering av Odd 
Fellow Ordenen under Arendalsuka har 
vakt oppsikt i Storlogen, og i hele 
logelandet. Vi i styringsgruppa for dette 
prosjektet er innstilte på å fortsette til 
neste år, - og om mulig å få stand ved 
siden av Redningsselskapet under 
mottoet: "Sammen redder vi liv". Vi 
håper Storlogen vil stå oss bi med 
økonomisk støtte..... 
 

Idet jeg nå sier tusen takk til hver og en 
embedsmann og bror for dyktig innsats i 
2016, ønsker jeg dere alle med familier 
en RIKTIG GOD JUL og et 
FRAMGANGSRIKT NYTT ÅR! 
La oss ikke lene oss tilbake og bare nyte 
de gode resultatene, - men brette opp 
ermene og stå på for vår felles sak! 
Lennart Nilssons ord "Intet er så bra at 
det ikke kan gjøres bedre" håper jeg kan 
være et fyrtårn for oss alle i 2017. 
 

Med best hilsen i V K og S 
Åge Munch-Olsen 

DSS 
 

Leirslagning Arendal 13.10. 
59 patriarker, hvorav 2 gjester deltok på 
leirslagningen Følgende ble befordret til 
DGL: 
  61 Terje Vigen Norman A. Årsbog 
107 Torungen Morten M. Breivik 
128 Lyngør Kjetil Rødland 
 

 
 

Leirslagning i Arendal 10.11. 
48 patriarker overvar leirslagningen. 
Følgende ble befordret til DGL: 
107 Torungen Torjus Siring 
107 Torungen  Bjørn Egil Johansen 
135 Mærdø Frode Sell 
 

Odd Fellow Ordenen i Aust Agder 
og Distrikt 22s OF historie. 

 

EksDSS Jan A. Nilsen har nå avsluttet sitt 
andre prosjekt, denne gang vedr. Distrikt 
22. Hans første prosjekt var” En 
beretning om loge 107 Torungen”.  Boka 
er blitt omfattende og har 97 sider. Den 
tar fatt i den første tiden med Odd 
Fellows i Aust Agder og tar med 
tilblivelsen av alle enhetene i Distriktet. 
En liten titt på innholdet viser for øvrig 
hovedkapitler som vennskaps-loger, 
DSSene, Distriktsrådene, DR-møtene, 
Storlogegraden, Distriktets Stor Marsjall 
stav, Delegater til SLmøtene, Husene, 
Opplæring av embedsmenn, Veteraner, 
Den Europeiske Storlogegraden, 
Storlogens Erkjentlighets tegn, 
Storlogens Heders-tegn, 
Medlemsstatistikken, Samarbeid mellom 
enhetene, Sosialt arbeid, Arendalsuka, 
Kjøreordninger og Handlingsplanen.                           
Han avslutter prosjektet med erfaring og 
tanker om knoppskyting. Boka vil                   
bli plassert på NOFAs nettsider og fin-nes 
allerede på leir 22 Aust Agders nettsider 
under fanen: Distrikt 22s                  
historie. 

Nytt NOFAprosjekt. 

Rådet i Norsk Odd Fellow Akademi 
godkjente i sitt møte 20. oktober 2015 
EksDSS Jan A. Nilsens fjerde prosjekt: 
«En dokumentasjon over       Logespillet 
av 1748»                                                 
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Rådet uttaler: «Prosjektet kan være til 
stor hjelp for loger som vil fremføre 
skuespillet. Vi kan ikke forvente at 
brødre fra Agder reiser rundt for å 
fremføre skuespillet.» 
 

Seniortreffet 29.09.2016 
Moen båtbyggeri, Risør 

Vel 40 deltagere, dobbelt i forhold til 
påmeldte, startet med å spise en nydelig 
lapskaus med flatbrød og vann attåt. 
Det var helt fantastisk av vertskapet, 
Ingebjørg og Ragnar Lofstad, å frem-
trylle så mye og så god lapskaus. De 
hadde fått påmeldt 20 stk. på forhånd og 
så kom det over det dobbelte. 
Her har koordinatorene en jobb å gjøre. 
Påmelde og fremmøtte, må samsvare 
mye bedre. Ellers kan en risikere at noen 
ikke får mat når vi møtes.  
Denne gang gikk det godt takket vårt 
dyktige profesjonelle vertskap. 
Daglig leder, Ole-Jacob Broch, ved hjelp 
av prosjektor, fortalte om båtbyggeriet 
og at det nå var et stort aktivt kultur-
minne. 

 
Interesserte søstre og brødre 

Moen Trebåtbyggeri holder til i de 
tradisjonsrike båthusene på Moen 
utenfor Risør. Her disponeres to båthus 
på til sammen over 2.000 m² og de kan 
ta i hus båter på inntil 90 fot eller 100 
tonn. Moen Trebåtbyggeri driver 
hovedsakelig fartøyvern og har 
restaurert en rekke båter 
fra Riksantikvarens verneliste. Av de 
største oppdragene er kutteren Boy 
Leslie, sandjakten Christiane og 
rutefartøyet Søgne. På Moen har de smie 
og kan tilby smedtjenester i rustfritt stål 
og aluminium. Dessuten benyttes 
båthuset til opplag av mindre trebåter.                                          
Båtbyggeriene på Moen er et unikt 
kulturminne av stor nasjonal verdi. De 
har fire store arrangementer i året, 
Kystens Dag, Samling under Trebåt-
festivalen, Kulturminnedagen og Jule-
markedet. De tar også imot skole-
klasser, lag og foreninger for omvisning i 
båthusene.  

Hovedformålet for driften er å videre-
utvikle formidlingen av båtbygger-
tradisjonen på Moen.  
Etter gjennomgangen ble vi ledet rundt 
på en vandring i de 2 byggene og det 
som var på plassen. 
Etter vandringen var det atter samling i 
spisesalen til kaffe og kake.                              
Fantastisk av Ingebjørg å lage all maten 
hjemme. Det smakte fortreffelig. 
Logene Navigare og Lyngør er heldig som 
har så driftige medlemmer som 
Ingebjørg og Ragnar. Innertier!!! 
                                                     J.a.n. 
 

SENIORTREFF - tur til Kiel 
okt.2016. 

Denne gangen dro vi på tur til Kiel med 
BEST-buss. Sjåføren, Magnus 
Trommestad satt stødig ved rattet og 
hadde sin kone med som buss-vertinne. 
Avreise fra Harebakken onsdag 26.11 
kl.0800 og utreise fra Oslo havn med 
Color Fantasy kl. 1400. Underveis fikk vi 
servert hjemmebakte lefser og kaffe av 
vår buss-vertinne. Hyggelig innslag! 

Vi var i alt 34 OF-seniorer som fikk 
oppleve en svært positiv tur preget av 
samhold, godt humør, opplevelser, 
fantastisk mat, profesjonelle show begge 
kvelder, - og ikke minst en guidet 
omvisning i båten! Det siste takket være 
John Heien (turkomiteen) som fikk til en 
avtale med cruise-skipets hotell- direktør 
(forøvrig sønn av br. Finn Persson i 61 
Terje Vigen). Direktøren tok oss med på 
en rundtur fra 15 dekk og ned til bunn av 
skuta og foret oss med opplysninger om 
størrelser, areal, vekt, høyder, logistikk  
osv. Noe av det som festet seg var at 
mannskapet på 290 i alt, hadde ansvar 
for inntil 2700 passasjerer på de mest 
travle dagene. Om økonomi kunne han 
fortelle at rederiet betalte 25 mill. for 
underholdning / show pr. år om bord i 
COLOR FESTIVAL!!  Omvisningen bidro i 
stor grad til det ‘faglige innholdet’ på 
denne senior-turen. 

De fleste benyttet anledningen til en 
kjapp 4-timers landgang i Kiel. De mest 
ivrige rakk både Alte Stadt, gågata og 
siesta med godt tysk drikke og en 
tradisjonell bratwurst. Det var stille sjø 
begge veier og alle holdt seg friske og 
holdt lange dager med dans til langt over 

midnatt. På hjemturen feiret vi at et av 
våre deltagende ektepar kunne feire sin 
bryllupsdag nr. 56 i rekken!  Det ble både 
oppvisningsdans og ringdans i den 
forbindelse med begivenheten!!  

Turen avsluttet på Harebakken 28.10 kl. 
1500 og deltagerne kunne takke BEST-
buss for et fint opplegg og hverandre 
med en svært hyggelig høsttur.  
Neste SENIORTREFF kommer i 
Arendal den 24.11. Da kommer organist 
og foredragsholder NINA IRSLINGER til 
Odd Fellowhuset og vil fortelle om sin 
3500 km lange sykkeltur gjennom Norge. 
Hun vil vise bilder og tonesetter sitt 
foredrag med eget pianospill. Foredraget 
har hun kalt: ‘’ NORGE ER ET HERLIG 
LAND’’. 

Maien Granerud 
 

 
Leir nr. 27 Homborside 

Gradspasseringer 
Leirmøte 28.9. P+  
Følgende ble opptatt: 
Fra 127 Gabriel Scott: 
Knut H. Kristensen, Tore Asbjørn Jensen 
Og Atle Kirkeng 
Fra 152 Fjære: 
Nils-Arild Henriksen 
Leirmøte 26.10. DKP+ 
Følgende ble opphøyet: 
Fra 98 Henrik Ibsen: 
Per Inge Haavik 
Fra 127 Gabriel Scott: 
Thorbjørn Thorsen, Hans J. Henriksen, 
Harald John Tvedt og Torstein Wille 
Fra 152 Fjære: 
Geir H. Hovind 
 

Terminliste 2. halvår 2016 
23.11. P DGL + G   
08.12. P DKP + G f.m. ∆ 22 i Arendal. 
NB! Torsdag 
Terminliste 1. halvår 2017 
25.01. P Arbm. Instr. 
22.02.   P DGL + G  
22.03.   P + G 1.N  
26.04.    P DKP + G 2.N, fm/Δ22 Aust- 

Agder i Grimstad  
24.05.    P Arbm. Fd. V  
27.09.    P EI G 
 
Se mer fra 27 Homborsund på side 7 
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Rebekkaloge nr 51 Fortuna 

Hilsen fra Overmester 
Det er høst og julen nærmer seg. Fra et 
nytt kollegiet startet september 2015 og 
frem til nå, har vi hatt mange fine møter 
og det har vært helt fantastisk å jobbe 
sammen med dere alle dette året. Det 
har vært flere store begivenheter i år: Vi 
fikk vår første 50 års veteran juvel nå i 
høst, samt to 40 års veteran juveler i vår. 
Besøk fra søstre i vennskapslogen Karen 
Jeppe. Opptak av nye søstre og 
gradspassering, og mye hygge på 
ettermøtene. I oktober var det 
venneaften, en ny erfaring, og vi ser med 
glede og forventning frem til resultatene. 
Jeg vil benytte anledningen til å takke for 
et flott år, og ønske alle en riktig god jul 
og godt nytt år. Etter en god juleferie 
starter vi opp 11. januar med nye 
utfordringer å ta fatt på og glede seg 
over. Første møte i 2017 er arbeidsmøte 
med instruksjon.  

 
Hilsen i V., K. og S. 
Merete M. Johnrud, OM 
 

Ordensvita og minneord for 
søster Ragnhild Boye 

Ragnhild Boye, f. 09.06.45. 
Innviet i Loge nr 51 Fortuna 06.12.1989. 
Tildelt den Høye Sannhets grad 
29.04.1992. 
Opptatt i leir nr 8 Agder 26.02.1998. 
Opphøyet i Barmhjertighetens grad 
31.08.2000. Overført til leir nr 22 Viljen 
12.03.2005. 
Embeder i logen 
Ytre Vakt  1995 – 1997 
UM’s høyre ass.  1997 – 1999 
Inspektør  1999 – 2001 
Skattmester  2003 – 2005 
Embeder i leiren 
Indre Vakt nr 8 Viljen 2001 – 2003 
4.leirvakt/Dep. HMs 2. terne i nr 22 
Viljen 2005 – 2007 

Tildelt 25 års veteranjuvel 10. desember 
2014 

 
Søster Ragnhild Boye døde 26. august 
2016 etter lengre tids sykdom. Hun ble 
tatt opp i nr 51 Fortuna i desember 1989, 
og viet sitt liv til mange oppgaver i logen 
gjennom nesten 27 år. Søster Ragnhild 
var glad i logen, og hun var en søster 
som hadde mange venner som var glad i 
henne, og hun var et ja-menneske.  
Hennes gode humør og alltid blide 
vesen, vil bli sterkt savnet. Hun ble 
begravet fra en fullsatt Engene kirke 2. 
september, med mange søstre til stede. 
Vi lyser fred over hennes gode minne. 
 
Søster Kari Bjørklund, 95 år 

 
Vi gratulerer søster Kari Bjørklund, vår 
eldste søster, med 95 års dagen 1. 
oktober.  

Tildeling av 50 års Veteranjuvel til Karin 
Myhre 

 
Veteranen sammen med fung. Storembedsmenn 

og OM 
Bak f.v.: Eks DSS Kari Rose, Eks OM Bjørg Kling, DSS 

Else Byholt, Storrepr. Else Salvesen, Storrepr. 
Emmy van der Zalm. f.v. OM Merete M. Johnrud og 

veteranen Eks OM Karin Myhre 

Onsdag 14. september 2016 ble vår 
søster Karin Myhre tildelt sin meget 
velfortjente 50 års Veteranjuvel. Dette 
var en stor dag vi hadde sett frem til 
lenge. 

Tildelingen ble foretatt av DSS Else 
Byholt som ledet seremonien etter de 
nye ritualene våre. Etter endt seremoni 
ønsket UM Marit Myhre Auestad alle 
søstrene ned i kjellerstuen. Karin ble nå 
overasket med nydelig sang av «Østre 
Gab». Et utrolig hyggelig tilslag på 
kvelden, og veteranen var strålende 
fornøyd og klar for et festmåltid. Bordet 
var flott dekket i høstens farger og 
kveldens meny var helstekt indrefilet 
med lune grønnsaker og nydelig saus. 
Desserten var hjemmelaget 
karamellpudding.  

Jubilanten ble hedret med mange fine 
taler, der hun ble takket for sin innsats 
for logen og Ordenen gjennom 50 år. 
Jubilanten selv takket med mange og 
velvalgte ord. Alt dette ispedd med 
hennes velkjente kvikke kommentarer. 

Kvelden ble avsluttet i kjellerstuen der 
det også ble servert en nydelig 
marsipankake som 50 års veteranen 
spanderte på sine søstre. 

Nedenfor en link til større reportasje i 
vår nettavis. 
http://www.oddfellow.no/article.php?ar
ticleID=85551&categoryID=100 

Gradspasseringer: 

Den Høye Sannhets grad 26.10.16: 
Heidi E. Stiansen og Torhild M. Olsen 
 
Vi gratulerer 

50 år 
22.01.67 – Marit Myhre Auestad 

65 år 
30.09.51 – Wenche Reiersølmoen 
23.11.51 – Randi F. Westvik 
23.11.51 – Randi Hjulstad 
12.12.51 – Wenche Asdal 

70 år 
02.10.46 – Emmy van der Zalm 
14.11.41 – Turid H. Salvesen 

75 år 
12.11.41 – Ellen Lauvland 
29.01.42 – Liv Dybesland 

80 år 
27.09.36 – Berit Fosse 

95 år 
01.10.21 – Kari Bjørklund 
 
Mer fra 51 Fortuna på side 9 og 13 
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Rebekkaloge nr. 93 Kaprifol 

40 års veteran 
Edle Johannessen. 

Det ble en stor dag for oss alle da søster 
Edle Johannessen 26.9.2016 ble tildelt 
sin  
vel fortjente 40 års Veteranjuvel som 
symbol og takk for trofast medlemskap i 
Odd Fellow Ordenen. 
DSS Else Byholt stod for den høytidelige 
tildelingen i logesalen. 
Edle ble tatt opp i nr. 51 Fortuna i 1976 
og gikk over til nr. 93 Kaprifol i 1991.  
Da hadde hun vært med i det 
forberedende arbeidet til å starte opp 
Kaprifol.  
Hun ble først valgt som medlem i 
Søsterforeningens interimsstyre og siden 
som medlem av styret i Arendal 
Rebekkaforening. Senere ble hun også 
valgt som Chartermedlem.  
Edle har tatt initiativ til flere former for 
sosiale sammenkomster for både søstre 
og brødre, og har i mange 
sammenhenger gledet oss med sine 
kokkekunster. 
Edle ble hedret og feiret med et nydelig 
søstermåltid.  

Det vanket blomster, taler og gaver - 
mange vel fortjente gode ord. En rørt og 
fornøyd 40 års Veteran kvitterte med en 
flott takketale.  
Kveldens meny bød på laks og agurksalat 
tilberedt av vår dyktige kokk Bjørn Willy. 
 Til dessert fikk vi is og Edles herlige 
kransekake - 3 i tallet. 
Vi takker for en flott aften! 
 
Gradspasseringer: 
Den Høye Sannhets Grad;  
10.10.16: 
Torill Britt Andersen 
Det Gode Vennskaps Grad; 24.10.16: 
Wenche Berg Jacobsen og Liv Solveig 
Hansen 
 
25 års jubileum. 
Lørdag 5.11.2016 kunne vi feire logens 
25 års jubileum. 
Dette ble en blanding av høytid og stil, 
og glede og munterhet. 
OM Anne Grethe Lofthus ledet en verdig 
og høytidelig fest loge, til glede for drøyt 
60 søstre og 10 gjester. 
Før måltidet nøt vi aperitiffer i 
kjellerstua, mens Torungens” Østre Gab” 
underholdt. 
Taffelet bød på en tre retters festmeny 
bestående av melon med skinke til 
forrett, helstekt indrefilet av storfe med 
deilig tilbehør som hovedrett, med 
hjemmelaget karamell pudding som 
dessert. 
Storrepresentant Lisbeth Brune holdt 
Prolog for dagen. Svært velskrevet, og en 
fortsettelse på den prologen hun skrev til 
logens stiftelsesdag i 1991. 

  
Deputert Stor Sire Torill Grundtvig Skougaard hilser 

fra Storlogen 
 
Deputert Stor Sire Torill Grundtvig 
Skougaard representerte Storlogen og 

holdt en gratulasjonstale både til 
inspirasjon og ettertanke. 
 
Vår gjest Eks Stor Sekretær Liv Berit 
Johanesen takket for maten. Hun var En 
av Storlogens representanter ved 
stiftelsen i 1991, og hun gjorde et poeng 
av at hun hadde vært med på å innstifte 
et stort antall loger rundt om i landet, 
men dette var første gang hun var blitt 
invitert til et jubileum. 
 

 
Arendalssangen avsynges. 

 
I anledning jubileet er det utarbeidet en 
flott historikk, som fås kjøpt hos str 
sekretær. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeg forventer å gå gjennom 
livet bare en gang. 

Er det derfor 
noe godt jeg kan gjøre 
for et annet menneske, 

la meg gjøre det nå, 
ikke utsette eller 

la være å gjøre det, 
for jeg går ikke 

denne veien en gang til. 
 

WILLIAM PENN 
1644 – 1718 

 
* 
 

Vær alltid mer 
opptatt av din karakter, 

enn av ditt rykte,  
for din karakter 

sier hvem du egentlig er, 
mens ditt rykte 

bare forteller hvem 
andre tror du er. 

 
JOHN WOODEN 
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Rebekkaloge nr. 114 Måken 
25 års Veteranjuvel 

 
 
25 august 2016 mottok vår flotte søster 
Tordis Bjørns Pettersen, 25 års 
Veteranjuvel. 
Det var vår Storrepresentant Ingunn 
Andersen som stod for den høytidelige 
seremonien. 
Etter den flotte seremonien i salen 
fortsatte kvelden ved et nydelig dekket 
bord, utsøkt mat og flotte taler til 
jubilanten. For oss som var til stede var 
det en flott og minnerik kveld. Jubilanten 
strålte og virket svært fornøyd med 
kvelden og rammen rundt 
arrangementet.  
Sammen med oss for å ferie den store 
dagen, var det hele 12 gjester fra logene 
nr.51 Fortuna og nr.93 Kaprifol. 

Gratulerer! 
 

Jubilanter 
60 år 
3.10.2016 Grete Guldal 
70 år 
27.08.2016      Edle Guløy Larsen 
10.09.2016     Astrid Windegaard 
17.09.2016 Marit Terkelsen 
75 år 
29.09.2016      Gerd Meyer Hansen 

 Vi gratulerer! 
 
 

Gradspassering 
Den Høye Sannhets grad 

15.9.2016  Else Marie Upsahl 

 
Else Marie Upsahl med fadder Bitti Wickstrøm 

Det Gode Vennskaps grad 
13.10.2016  Rita Lundemo og  

Vigdis Ørum Pettersen 

 
Rita Lundemo med fadder Ingebjørg Wickstrøm 
 

 
Vigdis Ørum Pettersen 

 
Venneaften 

29.09.2016 hadde Loge nr.104 Måken 
venneaften. Til denne kvelden var vi så 
heldige å få 7 gjester på besøk. 
Vår storrepresentant Ingunn Andersen 
tok imot gjestene og fulgte dem opp i 
salen. Orienteringen om logen og 
Ordenen i salen for våre gjester var 
svært informativ. Kvelden ble avsluttet 
med et lett måltid, etterfulgt av quiz og 
til slutt lotteri. En riktig vellykket aften. 
Det ble delt ut flere søknadskjemaer, og 
så langt har det resultert i to søknader.  
 

Loge 104 Måken, 20 år. 
Torsdag 10.11.2016 var det Festloge med 
ledsager i Loge 104 Måken. Loge 104 
Måken ble instituert 9.11.1996, og vi 
ønsket å feire det med en 20 års 
markering av dagen. Det ble en flott og 
høytidelig seremoni i salen, der våre 
chartermedlemmer bekledde de 

embeder de hadde i 1996. En flott 
opplevelse for oss alle. 
 

 
Randi Gran, Kirsti Lykre, Torill Rohde Andersen, 

Gerd Christophersen og Mildrid Stangeland 
Etter seremonien i salen ble det servert 
velkomstdrink i salongen, før vi gikk ned 
til et fantastisk festdekket bord hvor vi 
fikk servert nydelig hjortefilet 
m/tilbehør. 

 
Etter middag beveget vi oss opp i 
salongen hvor det ble servert kaffe og 
kake, som str. Kirsti Lykre hadde bakt. 
Fantastisk! Kvelden rundet vi av med litt 
underholdning av herlige Irene 
Mateussen, med mye latter og gøy. 
Bildet taler for seg  

 
Det var totalt 70 gjester, søstre og 
brødre tilstede denne kvelden, og 
tilbakemeldingene tilsa at alle hadde 
hatt en opplevelsesrik og hyggelig kveld 
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Rebekkaloge nr. 116 
Navigare 

 
Mot Jul 
Margrethe Munthe 
Som’ren er borte, dagene korte, 
men gjennom mørke og tåke og regn 
hist i det fjerne lyser en stjerne. 
Betlehemstjernen, det himmelske tegn. 
Snart skal vi høre klokkene føre 
budskap om høytid i hjemmene inn. 
Klart skal det klinge, inn skal det ringe 
julen for alle – i hjerter og sinn. 
 

 
 
Forfremmelse til grader. 
Det Gode Vennskaps Grad. 
14.09. Helga Brit Fjellheim. 

Helga Brit Fjellheim 
 

Den Edle Kjærlighets Grad 
12.10.  Siri Kristoffersen Bertelsen og  

Liv Klausen 

 
Siri Kristoffersen Bertelsen og Liv Klausen. 

Gratulerer! 
 

RUNDE ÅR. 
80 år  
31.10 Ruth Lahn-Johannesen. 

Gratulerer! 
 

 
 
Logemøte 26.10 
På ettermøte denne kvelden hadde vi 
foredrag med temaet arv. 
 Skatte jurist Svein Wehus holdt et  
 meget interessant og nyttig foredrag, 
der forskjellige problemstiller ble tatt 
frem.                                                          
Et emne som berører de fleste av oss på 
forskjellige måter. 
 

 
Svein Wehus 

Grytevakt. 
Også i år stiller søstrene i 116 Navigare 
opp som grytevakt for Frelsesarméen. 
Sammen med brødrene i 128 Lyngør, har 
vi stand på kjøpesentret «Den Glade 
Gris» torsdager, fredager og lørdager i 

desember måned.  En fin måte der vi kan 
hjelpe de som trenger litt ekstra i disse 
juletider 
Takk til alle dere som stiller opp. 
 

Noen kloke ord av Mor Teresa. 
Av og til tror vi at det vi gjør bare er en 
dråpe i havet. Men havet ville vært 
mindre uten den dråpen 
 

Invitasjon til julemøte. 
Julemøte i 116 Navigare er onsdag den 
14 desember kl.18.00. 
Det blir sendt ut invitasjon på e-post, 
papirutgaven blir også å få på neste Loge 
møte. 
Menyen i år er ribbe, medisterpølse og 
medisterkaker, og tradisjonen tro med 
riskrem til dessert. 
Kuvertpris inkludert drikke kr. 170.- 
Påmelding innen 5.12. til 
Aud Angelstad tlf: 90 20 95 65 eller Gerd 
Norli Ruud tlf: 97 09 11 07. 
Hjertelig velkommen til julemøte    

 
Julen står snart for døren og nok et Loge 
år er snart til ende 
Jeg vil spesielt få takke matgruppene og 
privatnevnden som har stått på med 
mat/servering, på møtene våre. Og alle 
dere andre, stor eller liten jobb, alt 
henger sammen, dere er alle like viktige. 
Ønsker søstrene med familier en god og 
fredfylt jul. 

UM 
 

27 Homborsund, forts. fra side 3 
Serveringsansvar 
På EM møte 9.11.16 ble det, etter ønske 
fra 152 Fjære, besluttet at 
serveringsansvar inn til videre blir 
fordelt på 98 Henrik Ibsen og  
127 Gabriel Scott, annen hver gang. 
Dette på grunn av stor belastning på 
Fjære.  
(127 Gabriel Scott har ansvaret 23.11. 
og 98 Henrik Ibsen 25.1.17). 
Se utfyllende opplysninger på nettet. 
Endringer og oppdateringer finner du 
der. 
 

Besøk vår hjemmeside: 
http://www.oddfellow.no/category.ph
p?categoryID=4681 
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Loge nr 61 Terje Vigen 
Jubilanter 
Vel overstått:  
05.10: Dag Øystein Andersen 50 år 
25.11: John Arthur Løyning 65 år 
Kommende: 
12.12: Sverre Thorkildsen 80 år 
 
Møter 
07.09.2016 1+ 
(35 brødre møtte) 
Første møtet i høstterminen ble starten 
på en lang rekke med gradspasseringer. 
Først ut var Geir Sigbjørnsen som mottok 
vennskapsgraden 
Beklageligvis så har vi ikke bilder fra 
møtet, men vi tar med et fra opptagelsen 
så han ikke blir 
glemt.

 
Bror Geir Sigbjørnsen 

 
21.09.2016 1+ og inst. Storrep. 
(36 brødre møtte) 
Høstens andre gradspassering til Det 
Gode Vennskapsgrad. Denne gangen var 
det 2 brødre. Johannes Mjaaland og Jan 
Petter Jansen. 

 
Jan Petter Jansen og Johannes Mjaaland 

 
 

Vi hadde også installasjon av ny stor-
representant etter Odd Fjeldstads 
bortgang. Ny storrepresentant Jan Petter 
Røinaas tar til på oppgaven med stor iver 
og motivasjon. Loge 61 Terje Vigen 
ønsker ham lykke til! 

 
OM Petter Wold, Storrepr. Jan Petter Røinaas og 

DSS Åge Munch-Olsen 
 
05.10.2016 2+ (Felles med 128 Lyngør) 
(46 brødre møtte) 
5. oktober var det gradspassering til Den 
Edle Kjærlighetsgrad for bror Willy Berg 
Jacobsen. Det var en flott seremoni og 
det virket som om Willy også satte pris 
på det. 

 
Fadder Reidar Helge Granerud og Willy Berg 

Jacobsen 
 
19.10.2016 1+ 
(50 brødre møtte) 
Ny gradspassering til Det Gode 
Vennskapsgrad. Denne gangen var det 
bror Ole G. Fjellheim som stod for tur. 

 
Bror Ole G. Fjellheim og fadder Eks. OM Torgeir 

Boye 
 
02.11.2016 1+ 
(45 brødre møtte) 
Nok en gradspassering til Det Gode 
Vennskapsgrad. Dette begynner vi 
virkelig å få dreisen på. Eivind Terje 
Bergland var sistemann i denne 
omgangen. 

 
OM Petter Wold, Bror Eivind Terje Bergland og 

fadder Kristian Eimind. 
 
Bror Odd Arild Lilleaas ble også formelt 
overført til Loge 61 Terje Vigen fra Loge 
89 Skagerak i Kristiansand. 
 
Vi ønsker ham velkommen og gratulerer 
også alle brødrene med høstens 
gradspasseringer! 
 
Nemd for omsorg 
Nemda ønsker snarest navn på syke 
brødre eller brødre som er borte fra 
møter over lengre tid. 
Det jobbes fortsatt med å danne 
kjøregrupper 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 
 
Møteprogram høsten 2016 
Onsdag 
16.11 19.00 Minneloge 
Lørdag 
03.12 19.00 Julemiddag m/følge 
Onsdag 
07.12 19.00 O+ Galla 
21.12 19.00 O Arbm. 
 
Møteprogram våren 2017 
04.01 19.00 Nyttårsloge Galla 
18.01 19:00 O Arbm. Regnskap etc. 
01.02 19:00 O Arbm. Instruksjon 

 



     

2016  Julen  
årene har seilet verden rundt med båten  
sin.  
Vi gleder oss til å feire ham!  
Opptagelse - Troskapsgraden  
Geir Martin S. Thorsen, 20.9.  
27 år - vår nest yngste.  
Kjell Hakon B. Kvinlaug, 20.9.  
24 år - vårt yngste medlem. 

Bølrge August, Geir Martin, Jan Børge.  
Her er det tre generasjoner Thorsen!  

Farfar til venstre og far til høvre. Mens den nye  
                         broren står i midten.  

 

Gaveoverrekkelse i Loge 98  
Henrik Ibsen 20.9.2016  

Jan Børge Thorsen overrekker byste av 
Henrik Ibsen til vår loge, med samme 
navn, på vegne av sin familie. OM Arne 
Solheim tar med gled i mot på logens 
vegne.  
Denne dagen ble hans sønn, Geir 
Martin  
Stien Thorsen, tatt opp i vår loge. Nå er 
bestefar, far og sønn med i Loge 98 
Henrik Ibsen. Slå den!  
Gradspasseringer:  

Den Edle Kjærlighets rad  
Geir Harald Solheim,  1.11.  

45.årgang  
Den Høye Sannhets Grad  
Kjell Kvinlaug, 18.10.  
Rolf Lorentzen Bie, 18.10.  

Fødselsdager - runde år  
65 år  Knut Seim, 4.12.  
65 år  Bjørn Olav Thorbjørnsen,  

13.12.  
75 år  Svein Olsen, 7.3.17  
80 år  Kare A. Pettersen, 18.3.17  
Vi gratulerer!  

Terminliste 2. halvår 2016  
06.12. 0 + G   
20.12. 40 Ve. Ju. G  Ola Lode 
Terminliste 1. halvar 2017  
03.01. 0 Nvttårs□  
17.01. 0 Arbm.  
07.02  
21.02  
07.03 
21.03  
04.04  
18.04  
02.05  
17.05  
23.05  
11.06  
05.09.  

 
o Venneaften  
0-+   
o Arbm. Instr.  
O+G   
0=+  
O-+1.N  
0+ G 2. N  
17. mai treff på huset  
O=+GV  
Sommertur  
o EI G  

Nyttårsloge 3. januar er med 
ledsager.  
Logeantrekk for medlemmer. Egen  
invitasjon.  

Velkommen til var hjemmeside  
http://www.oddfellow.no/article.php?ar 
 ticleID=27620&categoryID-813 

51 Fortuna. Fortsettelse fra side 4  

Sommertur til Frolands Verk og  
fjøset 01. juni 2016  

Kjell Edgar Jensen  

40 år Veteran 20.12.  
40 år Veteran Juvel tildeles  
Ola Lode.  
Ola ble tatt opp i Ordenen                       
10. desember 1974,  
(så nå er han langt på vei til 50 år. En feil 
i vårt administrasjonssystem Focus gjør 
ikke saken bedre).  Det har imidlertid 
ikke vært geit å få kontroll på ham, da 
han i de seneste  

Loge nr. 98 Henrik Ibsen  
Dødsfall   
Bror Kjell Edgar Jensen døde  
28.10.16.78 år.  

 

Kjell Edgar ble tatt opp 06.12.2005 i vår 
Loge, og har dermed vært medlem i 
omtrent 11 år.  
Han hadde fått en alvorlig 
kreftdiagnose.  
Uten behandlingstilbud og uten noe 
tidsperspektiv. Men han håpet å få 
med seg litt av høsten, og det fikk han.  
Det var alltid greit å snakke med Kjell 
(også kalt Kjell prest) og han var åpen 
om det meste, han hadde levd et liv og 
var utrolig takknemmelig for det han 
hadde  
fått med seg i livet.  
En bror etterlater seg så mange gode 
minner, disse vil fortsette å leve blant 
oss.  
Vi lyser fred over hans gode minne!  

Turkomiteen hadde arrangert en 
fantastisk tur til Frolands Verk og været 
spilte på lag med oss hele dagen. Vi 
møttes på Odd Fellow huset og ble 
fraktet til Froland med buss. 
Stemningen var god allerede da, og den 
skulle bli enda bedre©. Før vi skulle få 
en omvisning, satt vi og nøt været, 
praten og samværet  

9
  

http://www.oddfellow.no/article.php?ar
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Loge nr 107 Torungen 

Logemøte 19.9.2016 
Møtet var viet til opptagelse av Thor  
Kristian Hustveit og Jan Tore Lunde. 
Det var 50 brødre som overvar den 
flotte seremonien.  
Til brodermåltidet ble det servert  
lettsaltet torsk med tilbehør, Bror Ole  
Kristen Johannessen talt til 
resipiendene.  
Hovedbudskapet var: Møt så ofte dere  
kan. På vegne av resipiendene talte  

Thor Kristian Hustveit                Jan Tore Lunde 
bror Tor Kristian Hustveit, som takket 
for tilliten. Bror John Heien minnet om 
tur til Kiel. Brodermåltidet ble avsluttet 
med takk for maten tale av bror Jan Egil  
Josephsen.  

Logemøte 3.10.2016 
Møtet var viet til Det Gode Vennskaps  
grad for brødrene Roger Tansem, Jan  
Gilbert Vehusheia og Kjell Tore  
Skjævestad. Det var 50 brødre som  
overvar den flotte seremonien.  
Til brodermåltidet ble det servert  
lettsaltet torsk med tilbehør. DSS Age  
Munch-Olsen talte og roste fung. OM 
Per  
Rosmo for vel gjennornfert første møte  
på overstolen. Bror Carl Petter Launer  
talte til resipiendene. Bror Jan Gilbert  
Vehusheia takket på vegne av  
resipiendene i sin tale til brødrene. 
Bror  
fung. UM Frank Liltved reklamerte for  
kveldens lotteri i kjelleren, som går til  
inntekt for vårt arrangement i  
Kirkekjelleren for de bostedsløse og til  
Landssaken: Redningsskøyta. Bror Kåre  
Vatne takket for får -i- kålen som var 
blitt til lettsaltet torsk over natten, 
siden menyen plutselig var blitt endret.  

Logemøte 17.10.2016 
Møtet var tilegnet Den Høye Sannhets  
grad for bror Hans-Magne Tysseland. 
Det var 39 brødre som overvar den 
flotte seremonien.  
 

Til brodermåltidet ble det servert  
lettsaltet torsk med tilbehør, Bror OM  
Per Jetlund Jørgensen reklamerte for  
venneaften på vårt andre møte i januar  
2017 og anmodet brødrene om å stille  
mannsterke opp på dette. Bror Storrepr. 
Christian Grundesen talte til resipiend og 
fortalte om Leiren og overrakte Leirens 
brosjyre. Bror Willy Christiansen talte til 
resipienden og uttrykte glede over 
resipiendens engasjement og dyktighet, 
spesielt som medlem av privatnevnd. 
Bror Hans-Magne Tysseland takket for de 
fine ord, for brødrenes tillit og for  
hvordan han var tatt imot i vår loge. Et  
flott brodermåltid ble avrundet ved at  
bror Ove Louis Wroldsen takket for  
maten.  

 
Logemøte 7.11.2016 

Møtet var viet overgang til vår loge fra  
loge 22 Thomas Wildey, for bror Steinar 
Lyngroth. Det var 41 brødre som overvar 
en enkel og fin seremoni: Til 
brodermåltidet ble det servert Får i kål.  
 

Steinar Lyngroth 
Bror Steinar Lyngroth takket for varm  
velkomst i vår loge, og oppfordret  
samtidig brødrene om å besøke en loge  
eller logehuset i Oslo, før ombygging og  
restaurering av bygget starter opp. Bror 
John Heien minnet om seniortreff, denne 
gangen på logehuset. Et flott  
brodermåltid ble avsluttet med takk for  
maten tale av bror Jan-Erik Andersen,  
som tok for seg Får – i - kålens historikk 
og betydning.  
 

Visegruppa «Østre Gab»  
.. en trivselsfaktor for de som er med, og 
forhåpentligvis også for mange andre.   
Bilde av Østre Gab lånt fra Odd Fellows nettavis 

Siden den spede begynnelse for tre år  
siden, er vi nå blitt 9 brødre fra vår loge  
som finner trivsel og glede med sang og  
spill, øvelse og opptreden. For ca. 1 år  
siden spleiset brødrene på Iydmikser,  
mikrofoner og høyttalere for å kunne  
delta med sang i noe større forsamlinger  
 
 
 

(kan også leies av andre loger i vårt  
område), Kontaktperson og leder er var 
nåværende OM Per Jetlund Jørgensen.  
Våre oppdrag i 2016 har vært:  
12/2: Syng med oss i regi av logenes 
kor i Porsgrunn - ca. 100 til stede, 11/5: 
Logehuset Arendal for loge 51 Fortuna, 
28/5: Sommerfest for egen loge på 
Fløistad, 10/6: OF Symposium i 
Kristiansand med ca. 190 deltakere, 
27/8: En stuntopptreden i forbindelse 
med feiring av bror Kåre Vatne sin 80-
årsdag på huset, 14/9: Logehuset i 
Arendal -50års veteranjuvel for Karin 
Myhre, 29/10: Senter for eldre i 
Arendal -ca50 deltakere, 5/11: 25-års 
jubileum for loge 93 Kaprifol på huset i 
Arendal.  
Kommende oppdrag: Vår egen loges  
Julemøte den 26.11.2016. Programmet  
variere fra 3-5 sanger i et arrangement  
opp til ca. 1 time. Repertoaret er blitt  
ganske variert, men vår base er 
maritim med sjantisang som 
utgangspunkt.  

Julemøte med damer den 
26.11.16 

Vi er i full gang med planlegging og  
forberedelse til årets julemøte. Inn-  
bydelsene er gått ut til brødre og våre  
enker. Vi håper selvfølgelig at vi blir 
riktig mange. Leder av vår privatnevnd, 
Hans- Magne Tysseland, er i full gang 
med å registrere de påmeldte. 
 

               Bursdager - runde tall:                  
27.01.2017 Per Jetlund Jørgensen 70 år 
10.02.2017 Odd Werring Werner  70 år                           
                          Veteraner:  
05.12.2016 Sigurd B. Ledaal           25 år  
17.02.2017 Jan A. Nilsen                 50 år  

             Terminliste Våren 2017  
02.01. 0 A Instr. 
 
16.01.  o Venneaften  
06.02.  -+   
20.02.  050 års VeJu G Jan A. Nilsen  
06.03.  =+G   
20.03.  25 års VeJu G N Bernt Finkenhagen 
06.04.  -+  NB Torsdag-  
 Vi besøker 0 57 Fidelitas i Skien  
17.04.  O+GN   
15.05.  =+V   
17.05.  Samling på OF-huset  
27.05.  Sommerfest m/leds.  

04.09. 0 EI G                                                
Vi forsøker også å få til en tur til 022  
Thomas Wildey i løpet av våren,  



2016 Julen 45. årgang 

 11

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Loge nr. 127 Gabriel Scott 
 
Logemøte 21.09.2016 
I logemøte 21.09.2016 ble Rolf Morten 
Fauske og Viggo Bentsen forfremmet til 
Det Gode Vennskaps Grad.  Møtet ble 
gjennomført med stil og verdighet. 

 
Rolf Morten Fauske 

 
Viggo Bentsen 

 
Logemøte 05.10.2016 
I logemøte 05.10.2016 ble Tony Jørstad 
tatt opp som nytte medlem i vår loge.  
Fadder er OM Torstein Wille. Møtet ble 
gjennomført på en fin og ritualmessig 
god måte. 
Venneaften 19.10.2016 
I møte 19.10.2016 ble det avholdt 
venneaften i logen. Av de inviterte, stilte 
det i alt 15 mulige kandidater til møtet.  
OM Torstein Wille, med sitt opplegg, 
sørget for at møtet ble avholdt på en 
stilfull og flott måte. Brødrene har 
virkelig gjort en god jobb med å anbefale 
nye mulige kandidater til logen.  
Logemøte 02.11.2016 
I logemøte 02.11.2016 ble Jostein Byberg 
forfremmet til Den Edle Kjærlighets 
Grad. Møtet ble gjennomført på en 
stilfull og flott måte. 

 
Jostein Byberg 

 
Besøk hos vår vennskapsloge 

Koldinghus i Kolding, Danmark 
Helgen den 30.09 – 02.10 reiste 27 
brødre og ledsagere til Kolding for å 
besøke vår vennskapsloge 115. 
Koldinghus. Det var lagt opp til ett 
innholdsrikt program i Kolding og 
omegn. 
De fleste av brødrene med ledsagere 
bodde privat og men også noen på 
hotell. 
På lørdagen ble vi skysset, først til 
Kongernes Jelling, ca 3 mil nord for 
Kolding, hvor Danmark fikk sitt navn og 
hvor Danmark ble samlet til ett 
kongerike. 

 
Bilde fra en av gravhaugene. 
Her fikk vi en flott omvisning og ett 
veldig inntresant foredrag om 
vikingkongene i Danmark. 
Turen gikk videre til Bindeballe 
Kjøbmannsgård som ligger på 
strekningen Vejle – Vandel. Mellom disse 
to steder gikk det tog frem til 1957. 
Kjøbmannsgården ble bygd i troen på, at 
hvor toget gikk, ville det oppstå ett «lille 
samfund». 
Det ble servert lunsj. 
Dette er nå museum med en butikk hvor 
man kan få kjøpt bla. diverse antikke 
ting. En riktig så koselig plass. Fremdeles 
finner man spor etter jernbanen, ca 30 
meter jernbanespor og ett par 
passasjervogner. 

 
Lørdag kveld var det festaften i Loge 
Koldinghus.  
Ett flott og minnerikt møte samt derpå 
følgende taffel. 

 
Her ser vi vår egen OM Torstein Wille i engasjert 
samtale   OM Anton Jensen fra 115. Koldinghus. 

 
Her ser vi blant annet Eks.OM Anstein Nørsett med 
frue. 
Det ble servert ett flott måltid i hyggelige 
omgivelser. I tillegg mange gode taler. 
Vennskapsbåndene mellom våre to 
loger, blir styrket med slike 
sammenkomster. 
En flott og minnerik tur. 
∞ 
Da ønskes alle en riktig god og fredfull 
julehøytid. 

 
Torbjørn Thorsen, UM 

 
 
 
 
 

      

 
 

 
 

Ingen 
kjærlighet er så 

god og sterk 
som den du 
finner i et 
vennskap. 

 
Sir Laurens van der Post 

1906 - 1996 
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   Loge nr 128 Lyngør 
Vi gratulerer  
   

05.10 Bjarne Nilsen     70 år 
13.10 Harald Wågsmyr     65 år   
24.10 Steinar Nilsen     65 år 
24.01 Helge Gustavsen     60 år 
26.01 Knut A.Christoffersen  65 år 
15.02 Kjell Monrad     75 år 
19.02 Bjørn E. Myrvold     70 år 
 

 
 
    Gradspassering 

 
Rune Johansen 

Den høye Sannhetsgrad 03.11.2016 
 
      Frelsesarmeen 
Frelsesarmeen i Risør inviterte 
frivillige og grytevakter m/følge til 
middag m.m. i frelsesarmeens lokaler i 
Risør 5. nov.  
6 brødre fra Loge Lyngør møtte. Det var 
en meget hyggelig og trivelig kveld, med 
god tilbakemelding om hvor mye vår 
innsats betydde for dem. 
             * 

Brødrene fra Loge Lyngør stiller også i år 
opp som grytevakter for frelsesarmeen 
på Grisen Storsenter i Tvedestrand. 
 
 
 Venneaften 
Vi vil minne om at det også i år blir 
venneaften på Logehuset. 
Vi ber brødrene være på hugget og tenke 
på personer som du tenker kan ha glede 
og nytte av å være med i en Odd Fellow 
loge. Det er sikkert noen i din 
omgangskrets, eller noen du kjenne som 
du tenker – han burde være med i logen 
vår. Da bør du invitere han med til dette 
informasjonsmøte onsdag 1.mars. 
Mange er lurer på hva Odd Fellow er. 
Det kan de få rede på på venneaften. 
Vennetreffet i fjor var meget vellykket. 
3/4 av gjestene er nå våre brødre. 
Møtet er et vanlig logemøte med middag 
eller en enkel bevertning, og ettermøte 
som vi pleier. 
Noen av dine brødre kan ha brukt for 
deg! 
 
Kontakt nemnd for omsorg når du vet at 
noen av våre brødre er syke eller trenger 
støtte. 

 
Vi vil oppfordre våre brødre til å ta 
kontakt med nemnd for omsorg når de 
vet om noen brødre som er syke eller 
trenger hjelp eller støtte på noe måte. 
Det er viktig at ingen føler seg glemt av 
Logen. 
 
   En påminnelse 
Når brødrene er satt opp for å utføre 
oppgaver i logen, og er forhindret fra og 
stille, er det den enkeltes brors plikt til å 
skaffe stedfortreder. Belast ikke lederen 
av privatnemnda eller andre brødre mer 
enn nødvendig. 

    
 
 

 
Besøk fra Colin Acher. 
Onsdag 20.10 var det besøk fra våre 
brødre i loge 120 Colin Acher . Det møtte 
25 brødre fra Larvik. 
Det som det alltid er, et meget hyggelig 
møte. Etter et kort møte i logesalen ble 
det til brodermåltidet servert letts.torsk. 
Stemning var god og samtalen gikk livlig. 
Det var også mange gode taler.  
Kvelden ble avsluttet i salongen med 
kaffe og dertil egnet tilbehør.  
Vi ser fram til neste fellesmøte med Colin 
Acher i Larvik til våren. 
 
           Terminliste 
          Våren     2017 
       Loge 128 Lyngør  
 
04.01.    - + 
18.01.    Regnskap,   

Instruksjon     
06.02     Festloge 
13.02 0+ G Fellesm. 

I Fjære. 
NB. dato 

01.03.    Venneaften 
15.03.    =+ Fellesmøte   

Terje Vigen i 
Tvedestrand 

05.04.  -+ 1 gangs  
nominasjon 

19.04     Arb. møte, 2 g. 
    nominasjon,    

foredrag 
03.05. Arbm. Foredrag  
10.05.    Arb.møte. Fellesmøte. Besøk til 

Colin Archer  
31.05 0 + Galla 
17.06    Sommeravslutning 
.    NB! Lørdag 
             --------------------------- 
06.09. Instalasjon 
 

 
 

 

Nemnd for omsorg: 
John Are Nor. tlf. 95746379 

/37165291 
Eller kontakt nemdas medlemmer. 
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Loge nr. 135 Mærdø 

24 september døde bror Sigurd Lundberg 
i en alder av 92 år. Sigurd var svært 
sentral i etableringen av vår Loge. Han 
var blant annet Logen første 
storrepresentant. Han ble bisatt i Engene 
kirke 20.oktober. Fred ved hans minne. 

 
Sigurd Hartvig Lundberg. 

 

Nytt medlem.                              
4 oktober ble Øystein Hansen innviet i 
vår Loge. Hans fadder er bror av vår Loge 
Ronny Røyseth.   
 

Gradpasseringer.              18.oktober 
ble bror Thor Arvid Thorsen tildelt Det 
Gode Vennskaps Grad. Det gledet oss at 
DSS Åge Munch Olsen ville besøke oss til  

denne gradpasseringa.        

 
Thor Arvid Thorsen. 

På vårt fellesmøte 25.10 med Loge 145 
Høgenhei ble Kurt Eckholdt tildelt Det 
Gode Vennskaps Grad, sammen med 
bror Ola Bækkestad hos Høgenhei. En 
hyggelig kveld sammen med vår 
vennskapsloge. Som vanlig ble det 
servert det som hører høsten til, fårikål.   

 
Kurt Alex Eckholdt. 

Gammelt vennskap                  
Felles møte med Loge 145 Høgenhei ble 
minnerik for bror Roy Gabrieldsen og 
bror Ragnar Eckholdt da de møtte 
hverandre. De var barndomsvenner 
hadde ikke sett hverandre på 60 år. 
Ragnar Eckholdt, Loge 48 Færder tråkket 
sine barndoms sko i Arendal.  Ragnar er 
for øvrig faren til Kurt, besøkte Høgenhei 
for å overvære sin sønns gradspassering. 
Som bilde forteller var gjensynsgleden 
stor. 

 
Ragnar Eckholdt og Roy Gabrieldsen. 

 

 
Olav Andreas Halvorsen. 

Gratulerer så mye med 75 år. 7. 
november. 
 

Jubileum Landssak.  
Redningsselskapet ble valgt til landssak 
for periode 2016-2019, start i oktober 
2016. Målsetningen er å samle inn Kr 
1000,00 pr. medlem over 3 år. Gave 
overrekkelsen blir i april 2019 i 
forbindelse med Odd Fellow Ordenens 
200 år jubileums markering. Dette blir 
nok en god profilering av Odd Fellow 
Ordenen, og det håpes på et stort 
engasjement i gjennomføringen av dette 
felles målet. Ordenen har tidligere 
bidratt til RS Odd Fellow i 1973, med 
tjeneste frem til 2010 og RS Odd Fellow 

2, i tjeneste frem til 2013. Denne 
landssaken vil da gi Rednings-selskapets 
3. redningsbåt, RS Odd Fellow 3.   
Julemøte.                                 
Minner om julemøte lørdag 10 
desember. Brødre, sett av kvelden, ta 
med din nærmeste til en hyggelig 
førjulskveld med god mat og drikke. 
Trygve Knutsen spiller til dans, så ta på 
danseskoene. Deres påmelding vil være 
til glede for oss alle. Påmeldingsfrist 5 
desember.   
Venneaften i Februar 2017.  Husk 
å invitere venner, familie og bekjente, 
samt alle som kan tenkes å ville komme 
til vår venneaften 21 februar neste år. 
Husk entusiasme og aktiv innsats gir 
store resultater, middelmådig innsats gir 
ingen resultater.  
 
06.09  = + 
20.09 Arbm. 
04.10 0+G 
18.10. - + 
25.10 Fm/l45 Høgenhei 

i Bamble. NB! Tirsdag 
16.11. M fm/ 61Terje Vigen,  

107 Torungen. Onsdag! 
06.12.  = + G 
10.12.  Julemøte m/følge 
03.01.  = + 
17.01. Arbm. Regnskap 
07.02.  Arbm. Instr. 
 

Visdomsord.                        
Omtanken er den beste tanken vi kan få 
og den beste tanken vi kan gi.  
 
51 Fortuna fortsettelse fra side 9 (4) 
 
Etter omvisning av verksmester Øyvind 
Froland, ble vi ønsket til bords av 
turkomiteen og det var nydelig dekket 
bord og deilig kinamat fra Verkskroa. 
Sverre Risdal spilte opp til musikk etter 
maten og stemningen var helt 
fantastisk. 
Tusen takk for en kjempeflott 
sommertur til Turkomiteen! 

 
 
 
 
 
 
Bak Grethe Guttormsen                                                    
f.v. Wenche Asdal og Lisbeth Holthe Malvik 
 



2016 Julen 45. årgang 

 14

 
 
Loge nr. 152 Fjære 

Gradspasseringer: 
 

Sverre Sand mottok Den Høye Sannhets 
Grad den 10. oktober 2016 

 
Sverre Sand 

Jubilanter: 
 

75 år: 
23/09/16 Finn Andersen 
 
Vi gratulerer  

 
 
 

 Organisering av Privatnevnden: 
Som omtalt i Terjenytt tidligere har vi i 
vår loge vært relativt få å ta til å være 
med i Privatnevnden. For å bøte på 
dette, inntil vi blir flere er alle brødrene 
nå med i privatnevnden (kun OM og CM 
er fritatt). For å gjøre det enklest mulig 
er medlemslisten delt på midten; 1. 
halvdel har ansvaret det 1. møtet i 
måneden, den 2. halvdelen har ansvaret 
det 2. møtet i måneden. Så langt synes 
ordningen å fungere bra, og jeg vil takke 
alle brødrene for innsatsen til beste for 
fellesskapet. 
 

Underholdning på ettermøtene: 
I vår loge er det flere som kan traktere 
instrumenter. På møtet den 10. oktober 
hadde bror Sverre Sand med sin 2-rader 
og bror Steinar Christoffersen sin gitar. 
Det ble spilt og underholdt etter maten. 
Det er noe uklart om bandet blir 
permanent og evt hva navnet skal være, 
men et benkeforslag om «the Fjære 
Brothers» er mottatt. Uansett: slik bidrag 
blir satt stor pris på og løfter stemningen 
på ettermøtene. Andre brødre med 
skjulte underholdningstalenter opp-
fordres herved til å melde seg  
 

 
Steinar Christoffersen (til venstre) 
og Sverre Sand (til høyre) 
 

Terminlisten våren 2017: 
09.01.      = + 
23.01.      Arbm. Regnskap Instr. 
13.02.      O+ G 
                 Fm □ 128 Lyngør 
23.02.      Fest□ II G Fm □ 104 Måken 
                 NB Torsdag 
13.03.      Venneaften 
27.03.      ≡ + G 
24.04.      = + N (1. gangs nominasjon) 
08.05.      ≡+ G N (2. gangs nominasjon) 
22.05.      Arbm. V 
11.09.      EI G 
 
Geir Hovind 
UM 

OMs hjørne 
Gode brødre! 
Vi nærmer oss slutten på dette 
semesteret, og vi går straks inn i 
adventstiden, ventetiden… 
 
Det å tenne lys er en gammel tradisjon, 
ingen vet sikkert hvor gammel denne 
tradisjonen er, men en myte forteller om 
en tysk kvinne som ville lage en kalender 
for sin funksjonshemmede sønn, som 
gledet seg til jul. Hun fant opp 
adventsstaken, og tente lys for å telle 
ned til jul. 
Julen er tradisjonelt en familiehøytid for 
oss her i Norge. Generasjoner samles, 
mange besøker sine kjære som har 
vandret videre, tenner lys. Benytt denne 
sjansen til å stenge ut litt av hverdagens 
mas og jag, bruk tiden på dine 
nærmeste. 
 
Vi har straks gjort oss ferdige med tre av 
fire semester i denne valgperioden, og 
jeg ser med glede frem mot å ta fatt på 
det siste, det blir en spennende tid med 
nominasjon og valg for neste 
valgperiode. Vi har og en søker som 
ønsker å bli tatt opp i ordenen, noe som 
er bra for vår lille loge. Vi har og lagt inn 
en venneaften i terminlisten for 
vårterminen, så bruk tiden frem til da, på 
å tenke gjennom om det kan være noen i 
din krets som kan være interessert i å 
vite mere om hva det innebærer å være 
en Odd Fellow. 
 
Til slutt vil jeg benytte sjansen til å ønske 
hver og en av dere, og deres nærmeste, 
Riktig God Jul & Godt Nytt År 
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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 Julen 2016 

45. årgang 
Medlemsbladet for  

Odd Fellow Ordenen  
I  

Distrikt nr. 22 Aust-Agder. 
Bladet utgis 4 ganger i året: 

I februar, i april, i september 
og i november 

UM er redaktør 
for stoff fra sin loge. 

 

Hovedredaktør er 
OM Per Jetlund Jørgensen. 

 

Neste Terjenytt  
Vinter 2017 kommer i feb. 2017. 
Frist for innlevering av stoff fra 

enhetene er 15. feb. 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. 

Jeg – en Odd Fellow, satt inn i de gradene vi passerer mot vår vei til mot 
«fullt» medlemskap med de tilhørende «rettigheter» 

I Troskapsgraden, også kalt O-graden (etter det greske Omnibus som er gresk 
og betyr «for alle») får vi en innføring der vi lover noe vi kanskje ikke helt ut 
forstår, men lærer at vi er kommet med i en verdensomspennende orden. 

I Det Gode Vennskaps grad (DGV) merker vi at våre nye brødre er noen OK 
mennesker, og at det å komme sammen i Vennskap til våre grader, betyr 
samhold og nye kontakter, men fortsatt er ikke «kravene» uoverkommelige. 

I Den Edle Kjærlighets grad (DEK) er det nestekjærligheten som kommer i 
fokus. Vi lover at vi skal vise omsorg og kjærlighet både overfor våre nye 
brødre, men også overfor alle som vi møter på vår vei, og her er vår største 
utfordring; alle andre i vårt samfunn som også skal vises nestekjærlighet. 

I Den Høye Sannhets Grad (DHS) lover vi å være sannferdige i alt vi sier og alt 
vi gjør. Jeg velger den påstand at ikke alt vi i dagliglivet står inne for er like lett 
å veie på Sannhetens vekt, men som vi sier i vår belæring: Dersom vi 
anstrenger oss og er bevist dette løftet, vil vi gjøre så godt vi kan. 

Men størst av alt er KJÆRLIGHETEN! 
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Bookkeeper Agder AS Olav Brottveit 
                                                              Aut.regnskapsfører 

   Bedriftsrådgiving       Tlf./Fax 370 12 244 
   Regnskapsførsel       Mobil    959 30 276 
   Etablering                  E-post   olav@obokonomi.no 
   Kurs                          Adr.  Teknologiveien 1, 4846 Arendal 

 
 

 
 
                                                                          

  

    

Atl Grafisk  
AS 

 

Tlf 37 00 36 70 
Blødekjær 

Arendal 

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

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

         
 

 

Logeantrekk! 
Lagervare i Lillesand 

Jan Stangeland, Grøgårdsmyrveien 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 
  
           




