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Forord. 
Dette er mitt fjerde prosjekt i NOFA som blir ferdigstilt. Mitt første prosjekt var NOFA 
prosjekt nr. 1 - 2015: ”En beretning om loge 107 Torungen”. Dette ble ferdigstilt ved 
utgangen av 2015. Det andre var NOFA prosjekt 10 – 2015 vedr. Distrikt 22, som ble ferdig 
30. september 2016 og det tredje var prosjekt 12 – 2016: ”Et logemøte i 1748”, som ble 
ferdig 19. november 2016.  
Jeg har vært medlem av Odd Fellow Ordenen siden 17. februar 1967. I den tiden har jeg vært 
medlem av et eller annet embedskollegium i 33 år. Dessuten var jeg DSS i 5 år og medlem av 
Storlogens Nevnd for Kun nskapsløftet i nevndens første periode 201 0 - 20 14.  
Det har ført til at jeg har samlet mange, også egne notater som kanskje kan være av 
interesse for Odd Fellow medlemmer i vårt distrikt. 
Denne gangen gjelder det prosjektet vedr. vårt medlemsblad, Terjenytt, som virkelige er en 
institusjon for oss. 
Jeg var medlem av logens embedsmannsutvalg som CM, da initiativet til bladet ble tatt i 
1972 og senere har jeg også fulgt det tett, bl.a. i 2 perioder som redaktør. 
Redaktørperiodene var 1 977 – 19 81 og 20 04 – 20 14. 
 
Prosjektet mitt er 2 delt, slik: 
 1. del: Innsamling og skanning av gamle Terjenytt blader, 1972 - 2006. 
 2. del: En skriftlig fremstilling av bladets historie og hvordan det i dag blir laget. 
 
1. del. 
Innsamlingen av bladene har for så vidt gått greit så langt. Foruten blader jeg selv hadde, har 
2 brødre levert blader til meg, nemlig EksHP Svein Sørensen og EksOM Ivar Tønseth, begge 
fra loge nr. 61 Terje Vigen. Jeg takker dem hjertelig for hjelpen, det har ført til at jeg mangler 
kun fem blader fra årene 1974 – 75. 
Skanning er foretatt med en HP CUM277 Scan direkte til PDF-fil.  
Fra og med nr. 2 av Terjenytt i 2006 har vi produsert Terjenytt også elektronisk og plassert 
bladet på leirenes, nr. 22 Aust Agder og nr. 22 Viljen, hjemmesider. Leir nr. 27 Homborside 
har også satt dem inn på sin hjemmeside. De nå scannede bladene 1 972 – nr. 1 i 2 006 er b litt 
på lignende måte, p lassert på Oddfellow.no u nde r leirene i vårt d istrikt. Dette har skjedd i 
løpet av høsten 2016. 
2. del. 
Når det gjelder den skriftlige historiske fremstillingen så er det klart at bladene selv er med 
og forteller den historien. Det har selvsagt vært til stor hjelp at så mange blader er funnet. 
Ved gjennomgangen av de eldre bladene, slår det en hvor stor rolle tegningene og 
illustrasjonene av vår første redaktør, Thorleif Bredesen, har hatt å si. Det føles helt naturlig 
at dette må komme frem i et eget kapitel. Men jeg har også funnet det riktig å sette inn 
tegninger i andre deler av i historien alt etter som det passer(eller ikke passer). 
Uansett, et er ganske sikkert: Hans kunstneriske strek har hatt stor betydning for vårt 
medlemsblad, Terjenytt.  
 
Jeg takker den nåværende redaktør, Per Jetlund Jørgensen, for bistand og gjennomlesning av 
manuset før innsending til NOFA. 
 

Arendal, 3. februar 20 17 
 

Jan A. Nilsen 
                                                                           EksDSS 
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Innledning. 
Loge nr. 61 Terje Vigens embedskollegium i perioden 1972-73 var: 
Storrepresentant Harry Lindegaard 
EksOM   Oscar Bernstein 
OM   Jahn Senum 
UM   Thorleif Bredesen 

Sekretær  Svein Svendsen 
Skattmester  Jørgen Pedersen  
Kasserer  Olav Magnus Myhre  
CM   Jan A. Nilsen 
 
Skifte av embedsmenn foregikk den gang i januar måned. Allerede høsten 1972 satte UM 
Thorleif Bredesen fram idèen i et embedsmannsmøte om å lage et medlemsblad for logen.  
Det var sterkt behov for informasjon til medlemmene og det måtte utarbeides ”rundskriv” 
stadig vekk. Idèen fenget embedsmennene øyeblikkelig og entusiasme var der med en gang. 
Selvsagt skulle vi alle medvirke til at dette kunne la seg gjøre og UM ble den selvsagte 
”redaktør”. Han var helt fantastisk til å tegne, så layouten av bladet var sikret. 
På logemøtet 22. november 1972 holdt OM Jahn Senum en kort orientering om at logen ville 
starte med et ”meddelelsesblad” og at logens UM, Thorleif Bredesen, var primus motor i 
dette tiltaket. Han skulle bli bladets første redaktør.  
 
Thorleif Bredesen, redaktør 1972 -1977.  
Første nr. av Terje Nytt. 

Noen dager senere forelå det 
første nummer av logens 
husorgan: TERJE NYTT.  
Red. skriver i det første 
nummer bl.a.: ”Det er menin-
gen at Terje Nytt skal erstatte 
våre vanlige rundskriv. Vi håper 
og tror å være i stand til å få 
sendt ut 1 nummer pro måned. 
Til dette trenger vi alles hjelp. 
Det er nemlig ikke meningen at 
UM skal skrive denne «avis» 
alene. Vi ber derfor alle 
brødrene i fremtiden å bidra 
med stoff så godt som mulig.  
Avisen er ment som en 
informasjon om hva som har 
skjedd på våre møter og hva 
som vil skje på fremtidige 
møter. Vi håper da også at 
avisen etter hvert vil bidra til å 
knytte alle brødre nærmere 
sammen i og med alle in-
formasjoner som viI komme. 
Det kan vel kanskje være litt 
lettere å finne logesalen når en 
vet hva som har skjedd mens 
en har vært borte fra et møte 
eller 10. Kanskje har vi gått til 

            Storrepr.                  EksOM                          OM                          UM 

            Sekr.                           Skm                            Kass.                          CM 
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dette skritt for å lage dette lille husorgan med bange anelser. Kan vi lage den seriøs nok?  
Kan vi lage den givende nok? osv., osv. Brødre ...................  
Lov oss en ting. Les avisen med positive øyne. Skulle ortografi etc. svikte på vesentlige 
punkter, så vær vennlige, ta det hele opp i beste mening. Viljen fra hele embedskollegiets 
side er til stede, vi trenger bare deres hjelp. Husk alle bidrag mottas med takk!” 
  
Som vi ser av venstre del av teksten på den første sida var det vel naturlig at loge Terje 
Vigens første OM og Storrepresentant Eirik Gustad fikk pryde forsida. 
Gustad hadde på den tiden flyttet tilbake til Moss, men han fortsatte som medlem av den 
logen han var med å skape i Arendal helt til sin død i 1977. 

 
 

                                                                               
I det første bladet fant vi også en hilsen fra bror OM under vignetten OM har ordet, se over 
til venstre. Sekretæren hadde også sin første melding i sin spalte, vedr. førstkommende 
møte, se over til høyre. Legg merke til at han forteller hvem som skal tas opp i Ordenen på 
forhånd. For øvrig fant vi referater fra tidligere møter og forslag til våren 1973s terminliste. 

Det første nr. inneholdt også et ”tallkryssord” som hadde 
mange Odd Fellow ord som løsning.  Størrelsen på bladet 
var A5 format med 12 sider, hvorav side 2 og siste side var 
blanke. Allerede i første nummer var det hele 28 annonser 
plassert på 3 fulle sider. 
 
Terje Nytt nr. 2  
kom også ut i 1972. Første siden hadde en fantastisk flott 
tegning av UM Thorleif Bredesen som viste Terje Vigen i et 
meget sentralt øyeblikk med logesangen brettet ut på 
siden.  
Inne i bladet hadde han noen takkens ord, der det het: ” 
Det er gledelig å se så positivt Terje ”Nytt” er blitt mottatt 
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blant brødrene. Vi takker for alle lovord. Alle disse forplikter. Ikke bare redaksjonen, men 
dere alle. Kom med stoff, vi skal ut 1 gang pr. mnd.” 
Men det viste seg veldig snart at et slikt arbeidsmål om at Terjenytt skulle komme ut en gang 
pr. måned, var et uoppnåelig mål.  
Til tross for den store entusiasme som rådet i embedskollegiet i starten, var det meste en 
klarte 10 nummer i et år, og det skjedde i 1974 etter at det kom 7 nr. i 1973. Og i de 
påfølgende årene var produksjonen slik: 1975: 9 blader, 1976: 6 blader og i 1977: 3 blader.  
Dermed måtte Thorleif Bredesen i sine år som redaktør innse at det ble et for tøft mål å la 
Terjenytt komme ut en gang pr. måned. 
Terjenytt måtte finne sin egen rytme. Det var jo tross alt friv illig arbe id, a lle som arbeidet med  
 bla det var amatører og had de fu ll jo bb i ”det sivile”.  
Stadig ser vi at redaktørene har forsøkt å få tak i stoff, ved f.eks. å oppfordre brødre og 
andre til å klippe, tegne eller skrive.  
 
Jan A. Nilsen, redaktør 1977 -1981.  
Fra høsten 19 77 b le følgende Red. komite utnevnt: EksOM Thorleif Bredesen, EksOM Arne 
Mosberg, Svein Sørensen og med UM Jan A. Nilsen som redaktør. Starten ble julenummeret i 
1977. 
Redaksjonen var innstilt på å forsøke å få Terjenytt gitt ut 4-5 ganger i året, 2 ganger om 
våren og 2 ganger på høsten og kanskje en gang om sommeren. 
Kjøreplanen skulle da se omtrentlig slik ut: 
Utgivelses dag: ·                                               Frist for å levere stoff:                      
Første logemøte i februar   25. januar 
Første logemøte i april   25. mars 
Før 1. logemøte h østen                  5. august 
Første logemøte i oktober   25. september 
Første logemøte i desember   25. november 
De 2 første årene gikk greit med 5 nummer hvert år, men det var klart at det ble arbeidsomt 
og i starten av 1980 ble det til at en sløyfet sommerutgaven. Det hadde ikke noen særlig 
hensikt med å stresse med et blad på den tid Odd Fellow arbeidet hadde sommerferie. 
Dermed ble det til at der kom ut 4 blader i året. Og det har vært tilfelle oppgjennom årene 
fram til nå, med unntak av 2 perioder, årene 1987-1990 og 1996-98. Da kom det ut bare 3 
nummer i året, ja i 1990 ble det kun 2 blader. Til gjengjeld kom det ut 5 blader i 1993, nr. 5 
var en spesialutgave for å markere loge To rungen s 10 års jubile um. 
Nr. 1 i 1 989 var f or øvrig et eget reise Terje nytt vedr. Odd Fellow re iser, Aust Agder.R ed: J.a. n. 
 

Trykkingen av Terjenytt den første tiden. 
Allerede fra starten av ble Terjenytt trykt hos Andersson og Bengtsson.  Redaktøren laget 
bladet ferdig på papir i A5 format. Noe ble skrevet for hånd og noe ble etter hvert skrevet på 
maskin. Tegninger og bilder ble 
limt inn. 
Det hele ble så levert 
trykkeriet som trykket og 
stiftet bladet helt ferdig.  
Etter hvert ble det klart at 
dette ble dyrt. En fikk så en 
avtale med trykkeriet med at 
det hele kunne gjøres noe 
billigere ved at trykkeriet 
trykket sidene med 4 stk A5 
sider på et A4 ark. Dermed 
kunne vi selv sette sammen Våren 1977 satte redaktør Thorleif Bredesen inn dette bildet med tekst  
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bladet og stifte det ferdig. Det ble så gjort.  
Men likevel ble bladene for dyre å trykke i et trykkeri. Fra og med høsten 1980 ble Terjenytt 
trykket privat for under halve trykkeriprisen.  
 
UM Kåre Midttun overtok som redaktør fra og med julenummeret i 1981 og var redaktør 
til og med nr. 4 i 1983. Han overlot redaktøransvaret til en redaksjonskomitè med 
representanter fra de 4 logene i fylket. Han gjorde det i visshet om at ”det vil ha stor 
betydning når det gjelder å styrke samfølelsen logene imellom”. 
 
Periode n 19 84 – 2 003 m ed re daksjon sko mite . 
Etter systemet med at en person var ansvarlig som redaktør for Terjenytt, ble bladet, fra og 
med 198 4, laget av en redaksjonskomite. Etter hvert ble det til at a rbeidsstedet til den som 
hadde mest ansvar, spilte en viss rolle når det gjaldt å være base for arbeidet med Terjenytt. 
Den første komiteen, for perioden nr. 1 i 1984 – til og med nr. 2 i 1985, bestod av de 4 
logers UMer, John Friis Jacobsen(OF61) – Bjørg Axelsen(R51) – Sigurd Holthe(OF98) – Nils 
Odd Olsbu(OF107). 
Perioden startet med et møte 24.01.1984 der statuttene for Terjenytt ble vedtatt. 
Det ble enstemmig bestemt at bladet skulle fortsette å hete Terjenytt. Det hadde allerede 
dukket opp enkelte røster som gikk på at bladet burde endre navn etter som der kom nye 
loger i distriktet. Men saken var helt klar på at navnet skulle fortsette som før for å hedre 
Odd Fellow plattforma, som Terjenytt kom fra. 
Følgende deltok på møtet: 

OM  Maria E. Christiansen   loge nr.   51 Fortuna 
UM  Bjørg Axelsen    loge nr.   51 Fortuna 
Eksred.    Thorleif Bredesen  loge nr.   61 Terje Vigen 
OM/Red. Kåre Midttun     loge nr.   61 Terje Vigen 
UM  John Friis-Jacobsen    loge nr.   61 Terje Vigen 
OM  Olav Magnus Myhre   loge nr. 107 Torungen 

  UM  Nils Odd Olsbu    loge nr. 107 Torungen 
Eksred.  Jan A. Nilsen     loge nr. 107 Torungen 

Møtet vedtok enstemmig disse statuttene for drift av Terjenytt: 
1. Hensikten er at bladet skal virke som et blad for Ordensenhetene i Aust Agder. 
2. Terje Nytt skal utgis minst 4 ganger pr. år. 
3.  Terje Nytt bør kunne drives uten utgifter for logene og finansieres via annonser. Skulle  
      underskudd i driften oppstå, dekkes dette av Ordensenhetene i forhold til medlemstall. 
4.   Eventuelt overskudd av driften disponeres til beste for bladet og/eller Ordenens  
      samarbeid i Aust Agder. 
5.   Terjenytt drives av en redaksjon, bestående av en representant fra hver loge, fortrinnsvis  
      UM. 
6.   Redaksjonskomiteen velger selv sin arbeidsform. 
7.   Det føres nøyaktig regnskap som revideres av en av Ordenens revisjonsnevnder. 
8.   Ordensenhetene sørger selv for distribusjonen. 
9.   Hvis bladet Terjenytt skulle bli besluttet oppløst, tilfaller midlene de deltagende  
      Ordensenheter etter medlemstall. 
10. Hvis enkelte av Ordensenhetene skulle ønske å trekke seg ut av samarbeidet, skjer dette  
       med m inst ett års skrift liglig varsel.                
11. Eventuelle tvister som måtte oppstå, avgjøres ved en nevnd bestående av formennene i  
      hver av Ordensenhetenes klagenevnder. 
12. Forslag til endring av statuttene avgjøres av redaksjonskomiteen i samarbeid med  
       enhetenes OMer. 
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OM Egil Ostad og UM Sigurd Holthe i loge nr. 98 Henrik Ibsen deltok ikke på nevnte møte. 
Statuttene ble presentert for dem senere. Begge to aksepterte dem. 
 
I denne perioden ble Thorgrim Sataslaatten, som var Sekr. i loge nr. 107 Torungen, trukket 
inn i arbeidet og komiteen fikk sitt faste arbeidssted på Høyres kontor i Arendal. Dermed ble 
hans sekretær, Turid Ringvold Kaland, som var Rebekkasøster, også med i arbeidsgruppen.   
De 6 møttes med stoff fra den enkelte loge og det hele ble satt sammen, deretter kopiert og 
stiftet. Det ferdige produkt ble så fordelt til hver av de 4 UMene som tok dette med til hver 
sin loge for distribusjon. De 4 ”redaktører” var veldig takknemlige for innsatsen til sin 
medhjelper og i Terjenytt nr. 2 i 1985 kan vi bl.a. lese: 

Det er da naturlig å henvende seg til Turid R. Kaland og spørre om hva hun kan huske fra 
denne tida. Hun forteller følgende:  
”Jeg har tenkt litt og snakket med Bjørg (Axelsen), så nå tror jeg at jeg har et ganske klart,
om enn grovt bilde , av hvo rdan Terjenytt ble t il i de årene. 
Redaksjonskomiteen besto av de nevnte UMene. Ifølge Bjørg var de, de første som arbeidet 
sammen etter et slags program for hvordan Terjenytt skulle skrives/se ut. 
Dette var jo før PC og andre dagsaktuelle hjelpemidler var oppfunnet, så de savnet et sted 
hvor de kunne samles og hjelpe til å utforme og renskrive innlegg. 
Thorgrim har nok tilbudt UMene å benytte lokalene på Høyres kontor, og på en eller annen 
måte har jeg kommet inn som sekretær. De beskriver meg som oppnevnt, og det er antagelig 
den korrekte benevnelsen. Jeg var jo ansatt som sekretær på kontoret. 
Møtene fant selvfølgelig sted etter at kontoret var stengt. UMene hadde med seg både 
ferdig skrevne innlegg og utkast til hva de ønsket å få med i bladet. Mye av stoffet ble 
diskutert på stedet. Da mener jeg at jeg noterte og på grunnlag av deres tanker skrev et 
forslag til innlegg. Det ble diskutert og ofte godtatt. Ellers var min oppgave mest å renskrive 
det de hadde skrevet (ikke alle hadde skrivemaskin). 
Så ble stoffet redigert og passende bilder plassert. Når alt var godkjent ble hver side kopiert i 
det nødvendige antall. Jeg husker ikke hvor mange medlemmer vi var til sammen. Vi lånte 
Høyres kopimaskin. Så ble alle sidene lagt ut på et stort bord og så gikk vi rundt og samlet og 
stiftet sammen sidene. Jeg tror ikke vi brukte noe trykkeri utenom, og Bjørg husker også at vi 
samlet alt på kontoret. Alle UMene var like aktive så vidt jeg husker og det var en god 
stemning de kveldene vi var samlet. At min del av jobben fikk en så stor takk, skyldes nok at 
det var andre tider og ikke alle digitale hjelpemidler, slik vi har i dag.” 
 
Det bør nevnes at i protokollen fra loge 51 Fortunas møte nr. 150, den 4. april 1984, kan vi 
lese at UM opplyste at Terjenytt lå nede, slik at søstrene kunne ta seg et eksemplar hjem. 
Dermed var det også klart at de Rebekkasøstrene som ikke hadde en ledsager med i Odd 
Fellow, også kunne få sitt Terjenytt. 
Etter at perioden var slutt, takket redaksjonskomiteen for seg og uttrykte håpet om at de 
hadde lyktes i å skape bladet slik at det virket som et bindeledd mellom logene i Aust Agder. 
De var glade for at arbeidet med Terjenytt hadde vært pålagt dem som UMer. Det hadde 
vært mange lange kvelder, ”men de er b litt til hyggelige og minnerike stunder som vi gjerne 
tenker tilbake på.”   
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Videre skrev komiteen i sin avskjedshilsen: ”Og ikke minst ser vi den store verdi i at de 4 
logenes UMer(og påtroppende OMer) gjennom dette redaksjonsarbeidet er blitt bedre kjent 
med hverandre, hvilket vi tror kan ha stor betydning for det fremtidige samarbeidet logene 
imellom.” 
 
Og deretter fu lgte en perio de der Terje nytt ble laget av en redaksjonskomite bestående av 
UMene i logene med felles ansvar for bladet. 
 
Neste periode, nr. 3 i 1985 – nr. 2 i 1987, fortsatte Terjenytts tilblivelse på samme måte og 
på samme sted. Da fikk vi følgende 4 UMer i førersetet: Kjell Kr. Pedersen – Else Jørgensen – 
Sverre Ohrvik – Thorgrim Sataslaatten. Etter hvert ble også 2 nye personer trukket med i 
arbeidet, nemlig logebrødrene i loge nr. 61 Terje Vigen, Karl E. Larsen, ansatt i DnC og Rolf 
Johansen, ansatt i Agderposten. Den førstnevnte hjalp med trykkingen, som ble gjort på en 
kopimaskin i banken og den sistnevnte hjalp me d layouten. 
Etter hvert ble Terjenytt i denne perioden, trykket i et trykkeri igjen, mens hele tilblivelsen 
for øvrig f ortsatte på samme måten med stoffinnsamling, skriving, klipp ing, liming og 
sammenstifting.  
 
I den 3. perioden, fra nr. 3 i 1987 til og med nr. 2 i 1989, skiftet arbeidsstedet for komiteen 
til Sjømannskolen(Kokke og stuertskolen) i det UMene var: 
Bernt Grønlie – Kari Rose – Jan Jul Larsen – Åge Munch-Olsen.  
Nå kunne trykkinga veksle mellom en kopimaskin på skolen og trykkeriet(ABtykk), mens 
sammensetningen av sidene i bladet skjedde rundt et langt bord på rektor Grønlis kontor. 
Arkene ble lagt i rekkefølge for deretter å bli stiftet sammen.  Etterpå var det alltid nydelig 
kake bakt av elevene på skolen.  
Men også Karl E. Larsen spilte en rolle i denne perioden idet enkelte blad også ble satt 
sammen i banken og trykket på kopimaskin der. 
  
I perioden Nr. 3 i 1989 til og med nr. 2 i 1991 var UMene: 
Paul Oddvar Svendsen – Astri Bjerland – Tore Andersen – Sigurd Christensen  
I denne perioden spilte nok Moland ungdomsskole rollen som basen for laging av Terjenytt. 
Trykkingen foregikk mest på trykkeri og sammensettingen av sidene av bladet og stiftingen 
ble foretatt hos rektor Svendsen.  
 
Dette ble også situasjonen for den neste perioden, nr. 3 i 1991 til og med nr. 4 i 1993, da 
UMene var disse:                                                                    
Svein Sørensen – Wietske Karlson(R51) – Inger Johanne Lundberg(R93) – Asbjørn Sodeland – 
Martin Knutsen.  
Paul Oddvar Svendsen var da OM i loge nr. 61 Terje Vigen og det ble naturlig at basen 
fortsatt ble Moland Ungdomsskole, da de nye ”redaktørene” ikke hadde noe brukbart lokale 
å ty til. Det var jo alltid slik at embedsmennene i loge Terje Vigen følte ansvar for at 
Terjenytts tilblivelse skulle kunne gå så glatt som mulig.  
 
I perioden, 1993 – nr. 2 i 1995, er det UMene:  
Marie Ødegård Olsen – Ingeborg Baust – Odd Axelsen – Thorleif Knutsen – Torjus Skjævestad 
som utgjorde redaksjonskomiteen.  
Komiteen samlet inn og valgte ut stoff som de skaffet fra sine loger.  Ofte var innlegga fra 
logene håndskrevet med nokså utydelig skrift. Disse måtte maskinskrives og settes opp. I 
startfasen var det Torjus Skjævestad som redigerte, klipte og limte. Ingeborg Baust trykket 
og stiftet på jobben. Grei fordeling, dog amatørmessig. Thorleif Knudsen tok seg av 
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annonsene. Komiteen fikk etter hvert 2 virkelige profesjonelle medarbeidere i 
reklamekonsulent Rolf Johansen og trykkerimedarbeider Olav Helge Solberg, begge fra loge 
nr. 61 Terje Vigen. Johansen hjalp Solberg å sette bladet opp til trykking.  

Solberg ville gjerne ha stoffet på diskett. Det ble 
oppfordret til dem som skrev, at de måtte levere 
stoffet på diskett. Dog måtte det stadig finjobbes for 
å få det over på disketten.  
Fra og med nr. 1 1994 fikk Terjenytt en ny forside og 
trykkinga i Arendals Trykkeri fikk et virkelig løft. Vi får 
et fint blad i sort/hvitt. Med skikkelig returadresse på 
baksiden: 

 
Neste redaksjonskomite, 1995 – 1 997 , med UMene: 
Helge Baust – Egil Bøe – Willy Gran – Ellen Aas – Brit 
Gangenes fortsatte opplegget på samme måte med 

de 2 profesjonelle medhjelperne. 
 
Det samme var også tilfelle fo r starten av den ne ste redaksjonskomite for pe rio den 1 997 – 
1999 med UMene: Arild Furuholt – Thor Brekke – Finn Fredvig Erichsen - Inger Marie 
Sørensen - Lisbet Brune – Torill Rohde Andersen. 
Men etter hvert nå utkrystalliserte det seg et behov for at det var en person som hadde 
ansvaret for å klargjøre stoffet for de to som stod for trykkinga. Lisbet Brune gled naturlig 
inn i den rollen og hun tok ansvar. UM i loge nr. 98 Henrik Ibsen var blitt den økonomiske 
ansvarlige, noe som er gjeldende den dag i dag. Det ble også klart at hver loge fikk sin side til 
disposisjon fra ca 1997/98. 
Allerede høsten 1992 oppstod det ønske om å forandre formatet på Terjenytt, fra A5 format 
til A4 format. Men det ble ikke noe av da. Først fra og med 1998 ble det et faktum. Nr. 1 fikk 
den samme toppen på forsiden som tidligere og mye 3 spalter ble brukt. Lisbet satte det 
sammen til Arendal trykkeri. Rolf Johansen hjalp Solberg å sette det opp til trykking.  
Fra da av var det et faktum at Terjenytt ble trykket i A4 format og det gjelder også den dag i 
dag. 
Men høsten 1998 skjedde så det fatale at Olav Helge Solberg døde før neste nr. kom ut.  
Solberg ble med i loge Terje Vigen 09.02.1994 og døde 01.10.1998, bare 55 år gammel. 
Reklamekonsulent Rolf Per Johansen var med i loge Terje Vigen fra 26.09.1984 og døde 
02.01.2008, 82 år gammel. 
Året 1998 var 100 års jubileum for Odd Fellow Ordenen i Norge, derfor klarte en bare å lage 
et Terjenytt på våren. Planen var så 2 blader på høsten. 
Dødsfallet førte til at det ble vanskelig å få trykket Terjenytt på samme måte.  
Lisbet Brune og Thorleif Bredesen fikk ordnet det til at Profleks trykkeri på Nedenes overtok 
trykkingen i 1998. Det ble til dobbelt hjelp for Terjenytt og Profleks. Og det viste seg å bli et 
vellykket samarbeid. 
Thorleif Bredesen som alltid var der til god hjelp for Terjenytt, måtte nå tre inn for å hjelpe 
til mer direkte i oppsett av bladet og han innså nå virkelig behovet for å ha en person som 
ansvarlig redaktør. 
I Terjenytt nr. 1 i 1998 kunne vi under overskriften Terjenytt i ny form bl.a. lese: ”Etter et 
redaksjonsmøte den 10. februar d.å. ble det besluttet å gjøre en del forandringer både på 
utseendet og på ansvaret for utgivelsen. D.v.s. det ”ansettes” 1 person som har det 
formelle/redaksjonelle ansvar, sammen med en styringsgruppe på 3 medlemmer, som skal 
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ha ansvar for stoffoppsøkende ”journalistikk” og utgivelse av bladet, og sist men ikke minst 
annonseakkvisisjon.” 
Videre het det: ”Referent ved møtet var Lisbet Brune, UM i 93 Kaprifol. Lisbet har sagt seg 
villig til å stå som mottaker av stoff inntil ”redaktør er ansatt”. 
Det samme bladet hadde en etterlysning: ”Kunne du tenke deg å bli redaktør av Terje Nytt? 
Ta kontakt med UM i din loge.”  
Som DDSS satte Bredesen Terjenytt på sakskartet for Distriktsrådsmøte nr. 5 på Pan hotell i 
Åmli 20.-21.08.99. Under sak ”Nye” Terjenytt på Distriktsrådsmøtet heter det: 
”DDSS orienterte om de ”redaksjonelle” endringene som var gjort. Han ønsket at bladet fikk 
en ansvarlig redaktør utenom UMene som hadde ansvaret. Han foreslo Jan A. Nilsen som 
dessverre måtte be seg fritatt på grunn av liten tid. 
Spørsmålet om å utvide Terjenytt til også å omfatte RDR 14 ble luftet uten at det ble fattet 
noe vedtak.” 
Det var selvsagt leit for meg, som hadde veldig lyst til å jobbe med Terjenytt, å si nei. Men 
saken var at den store arbeidsmengden jeg fikk i mitt arbeid som rektor ble veldig 
tidkrevende. Jeg ble enhetsleder med ansvar for økonomi og ansettelser, i tillegg til det 
pedagogiske lederarbeidet. 
I tillegg var jeg Storrepresentant for leir 22 Aust Agder. 
 
Terjenytt nr. 3 i 1998 var det første bladet etter Solbergs død. Det viser tydelig at Thorleif 
Bredesen ble veldig aktiv som redaktør i det bladet hadde drøssevis av hans tegninger. Det 
samme gjaldt også neste blad.  
 
Redaksjonskomiteen i perioden nr. 3 i 1999 – nr. 2 i 2001 var UMene:  
Kåre L. Andersen – Frank Liltved – Sissel Myhre Bøe – Lise Schulz - Einar Berge – Leif Sell – 
Thelma Persson – Leif Thorbjørn Ribe. 
Og nå var det tydelig at arbeidet ble intensivert med å ha en leder og at hver loge fikk ansvar 
for sine sider. UM i loge nr. 61 tok ansvar. 
UM Kåre L. H. Andersen skrev i periodens første Terjenytt (Nr. 3 i 1999)bl.a.  
”Jeg ser fram til et positivt samarbeid med dere alle til beste for vårt blad ”Terjenytt”. I 
samtale med DDSS har jeg fått noen gode råd om hvordan bladets layout bør se ut. Jeg har 
også sendt ut til alle ansvarlige i de respektive enheter. Dersom alle enhetene sørger for å 
gjøre sitt beste, tror jeg vi vil framvise et blad vi alle kan være stolte av.” 
UM Leif Thorbjørn Ribe i loge nr. 127 Gabriel Scott hjalp til med å oppdatere annonsene slik 
at bladet fikk 2 gode annonsesider i denne perioden. 
Fra år 2000 fikk Terjenytt en ny forside med den toppen som skulle bli varig frem til i dag. 
Det henvises til avsnittet om utviklinga av forsidene. 
 
I perioden Nr. 3 i 2001 til nr. 2 i 2003 var det disse som var UMene: Ivar Tønseth – Christian 
Grundesen - Kåre Pettersen – Bjørg Kling - Kari Larsen – Olav Hovland – Tor Alf Nykvist. 
Ivar Tønseth fikk ansvaret med å sette sammen bladet. Han mottok stoffet i ulike formater, 
alt fra ferdige sider til håndskrevne manuskripter. Klipp og lim metoden ble brukt.  
Hans frue, Lisbet Brune, hadde jo i høy grad vært med før og de ble en lykkelig kombinasjon 
for Terjenytt. Og ikke minst kom det i fokus da Thorleif Bredesen døde i starten av år 2002. 
Han hadde ½ år før gått av som DDSS og vært en stø vegg for Terje nytt, som en man alltid 
kunne regne med. 
Da var det jammen godt Terjenytt hadde ekteparet fra Langsæ i Arendal i førersetet. 
Det var i denne perioden Wittusen og Jessen med Copy Shop på Myrene overtok trykkinga, 
antagelig i starten av 2003. I avtalen inngikk det at de skulle ha gratis annonse i bladet. 
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Nr. 3 i 2003 til nr. 4 i 2004 var det disse som var UMene: Odd Fjeldstad – Karl Petter Evensen 
– Eva Werner – Else Byholt - Steinar Simonsen – Ebben Johansson 
Ivar Tønseth fortsatte å redigere bladet. 
Høsten 2003 gikk undertegnede av som Storrepresentant for leiren. Da jeg dessuten året før 
hadde blitt pensjonist i ”det sivile” var det lett å kunne si ja til å overta som hovedredaktør 
da det ble brakt på bane. 
Så fra og med 2004 ble jeg den nye redaktøren for Terjenytt og systemet med en 
redaksjonskomite var slutt, men hver loge hadde f ortsatt sin side som UM var a nsvarlig f or.  
 
Perioden(1984 – 2 00 3) med re daksjonskomite kunne nok være strevsomt for f lere. Å få tak i 
stoff ble mange ganger det vanskeligste. Samarbeidsmøtene ble etter hvert meget verdifulle 
for å utvikle vennskap mellom sentrale personer i våre loger. Til sine tider var det veldig 
hyggelig å være med i arbeidet. Det ble en berikende og lærerik tid. Dessuten førte det til 
bedre forståelse for hvordan logearbeidet foregikk i de forskjellige loger og det fikk en fin 
betydning for samarbeidet logene i mellom. 
Jeg takker følgende for verdifulle innspill for å kunne belyse denne perioden:  
Eks Sekr. Turid Ringvold Kaland, EksOM John Friis-Jacobsen, EksOM Bjørg Axelsen, EksOM 
Else Salvesen, EksOM Sverre Ohrvik, DSS Åge Munch-Olsen, Eks DSS Kari Rose, EksOM Svein 
Sørensen, Eks DSS Ingeborg Baust, EksOM Lisbet Brune og EksOM Ivar Tønseth. 
 
Perioden nr. 1 i 2004 til og med nr. 4 i 2015. 
Hovedredaktør Jan A. Nilsen. Hver loge fikk disponere inntil en side og UMene i logene 
hadde ansvar for sine logers sider. Sekretærene hadde ansvar med å fore UMene med typisk 
sekretærstoff som gradspasseringer, fødselsdager, etc.  
Den fortsatte trykking. 
Terjenytt ble fortsatt trykket hos Copyshop som fra og med nr. 4 i 2004 flyttet til Havstad og 
ble Arendal Profilering AS, Holmen 2, 4842 ARENDAL.  

Bladet ble av redaktøren satt helt ferdig opp og lastet over på en 
diskett som ble overlevert trykkeriet. Bladene ble trykket den 
påfølgende dag og redaktøren kunne hente dem for distribusjon. 
Ordningen med diskett fortsatte til ut 2007. Da ble den en liten 
endring som gikk på at disketten forsvant og det ferdige produktet 
ble sendt rett til trykkeriet som vedlegg (PDF-fil) til en E-post. 
Tidlig på 2000 tallet hadde en ved hjelp av trykkeriet fått kontakt 
med et Oslotrykkeri som trykket toppen og bunnen på førstesida 
av Terjenytt i farger. Trykkene kom ferdige til Co pyshop på et A3  

ark, som så kunne sette siden direkte inn i trykking en. Dette gjorde trykkeprisen noe b illigere. 
Disse arkene varte ut 2010, slik at fra og med 2011 ble hele Terjenytt laget ferdig av 
redaktøren og sendt på E-post til trykkeriet. 
Høsten 2008 overtok Durapart på Krøgenes Profilsenteret, med adressen: Durapart, 
Bedriftsveien 9, Krøgenes, 4841 ARENDAL. Trykkingen ble dermed flyttet dit, og det som så 
var det gode for Terjenytt var at Inge Ellingsen som hadde ansvaret for trykkingen av 
Terjenytt, fulgte med over til Krøgenes. Dermed ble overgangen problemfri og allerede 
samme høsten fikk en innf ørt at navnene på dem som skal ha Terje nytt, ble t rykket direkte 
på siste side av bladet. 
Adresselister som Excel-f il fu lgte bladets E- post med selve Terjenytt til t rykkeriet. 
 
Skrifttypene i Terjenytt hadde hele tiden vært Times New Roman.  Odd Fellow Ordenen 
bestemte at alt som offisielt trykkes av Storlogen, skal bruke Calibri som skrifttype. 
Hovedred. fant det derfor riktig at det også skjedde med Terjenytt. Alle UMer ble bedt om å 
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merke seg dette når logenes sider sendes inn. Fra og med Nr. 1 i 2012 ble derfor skrifttypen 
endret på alt stoff. 
 
I 2014 ble trykkeriavdelingen ved profilsenteret i Durapart kjøpt opp av Trykkeri Atl Grafisk 
A/S, Blødekjær – Arendal. Heldigvis ble det igjen til at Inge Ellingsen fulgte med på 
flyttelasset og dermed var trykkingen av Terjenytt sikret. Nr. 1 2014 ble trykket der. 
Dessverre har Ellingsen vært en del sykemeldt. Men det har likevel blitt et utmerket 
samarbeid med trykkeriet. Et trykkeri som etter hvert trykker mye Odd Fellow materiell. 
 
Distribusjon av Terjenytt. 
Distribusjonen av Terjenytt til det enkelte medlem har hele tiden vært logenes ansvar. 
Hovedansvarlige (fra 2004 hovedredaktøren) har hentet bladet i trykkeriet og deretter 
fordelt bladene til logehusene. Ektefeller/samboere har mottatt bare et blad som 
hovedsakelig er distribuert gjennom Odd Fellow logene. Før navnene kom på bladene, ble de 
fordelt etter lister med antall brødre og søstre. Logene måtte da selv passe på at de rette 
personer fikk bladene. Det ble gjort ved at bladet ble delt ut på 1 til 2 logemøter. Naboer og 
nære venner hjalp hverandre. De blader som så lå igjen, ble enten tatt med av evt. 
besøksnevnder eller ble sendt i posten.  
Terjenytt ble fra og med nr. 2 i 2006 plassert på nettet, se avsnittet ”Terjenytt på nettet”, og 
det førte etter hvert til at distribueringen av papirutgaven gikk litt i stå. Det kunne føre til at 
papirutgavene ”lå og fløt” på logehusene.  
 
Følgende oversikt viser distribusjonen 2009 fram til høsten 2010: 

Distribusjon "TERJE NYTT" 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 
  Vinter April Høst Jul Vinter Vår Høst 

61  Terje Vigen 88 89 89 90 91 92 90 
98  Henrik Ibsen 99 100 102 103 105 106 105 

107  Torungen 87 84 83 85 86 89 88 
127  Gabriel Scott 80 80 78 77 77 79 78 
128  Lyngør 79 80 82 82 83 85 85 
135  Mærdø 62 65 68 65 68 71 71 
51  Fortuna 57 63 63 62 60 60 58 
93  Kaprifol 43 43 43 48 45 45 49 

104  Måken 51 53 53 51   52 49 
116  Navigare 24 25 25 27   27 27 

  670 682 686 690 615 706 700 
  Storlogen E-mail       
  DSS Ellen Birkeland E-mail       
  DSS Ole J. Bay Gundersen E-mail       
  Tore Lund Andersen 1 1 1 1 1 1 1 
  56 Silkeborg 1 1 1 1 1 1 1 
  Sonja Pedersen 1 1 1 1 1 1 1 
  673 685 689 693 618 709 703 

  
Høsten 2010 fikk en så en avtale med trykkeriet om at navnene på ”abonnentene” skulle 
trykkes rett på baksiden av bladet. Det hjalp ganske betraktelig på distribusjonen, men 
dessverre ble fremdeles noen blader liggende igjen. Portoen hadde jo etter hvert steget. 
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Det kom etter hvert mange reaksjoner på at bladene ble liggende på logehusene. Dessuten 
ble det reagert på at bladene kom både i papirutgave og lå på nettet. For dem som brukte 
data var det vanskelig å forstå at det var nødvendig å bruke begge deler. Her måtte det 
kunne spares mye. 
Fra loge Lyngør kom der rett og slett forslag om at Terjenytt ble sendt på E-post til dem som 
hadde det, og for dem som ikke hadde E-post, måtte det så fortsatt lages en papirutgave. 
Når en dessuten så at regnskapet for Terjenytt i 2010 viste et underskudd på ca kr. 10 000.-, 
og at annonsene i tillegg viste en klar nedgang(3 stk forsvant fra 01.01.2011) måtte noe 
gjøres. 
Redaktøren skisserte opp følgende muligheter: 

I. Terjenytt trykkes som før. 
a. Trykkingen dekkes delvis av logene og annonser.  

Tilskuddet fra logene vil ligge på 40-70 kr pr. medlem avhengig av hvor lenge 
vi vil få beholde betalte annonser. 

b. Abonnement. Hvert medlem betaler det, det koster å trykke bladet. Ca kr. 
70,-    

II. Papirutgave u/farger og Nettutgave m/farger. 
De medlemmer som har E-post får tilsendt nettutgaven av Terjenytt, i farger, 
direkte til sin E-post.. 
Resten får papirutgaven uten farger. 

Det må vel sies at den siste muligheten nok er den beste. Å få Terjenytt i farger direkte på 
egen E-post gjør Terjenytt veldig tiltalende og det går jo an å trykke ut det en vil ha på papir.  
En foreløpig undersøkelse viser at trykkeriutgiftene blir vesentlig redusert og vi klarer å la 
papirutgaven leve en god stund til for dem som ikke har E-post.” 
 
Det var også den siste muligheten som ble valgt. 
I løpet av 2012 gikk det mail til alle som har E-post om de ønsket å få Terjenytt på E-post 
eller om de fremdeles ville ha den som papirutgave. 
 
Redaktøren skrev følgende brev til dem som har E-post: 
 

Leser du Terjenytt på nettet? 
 
Terjenytts redaktør har fått en melding fra en Odd Fellow loge, som skriver følgende: 
 
Når det gjelder papirutgaven, så er det veldig mange som leser Terjenytt på nettet, og ikke ønsker den på 
papir. Vi trenger derfor maks 25 stk og da uten navn. 
 
Terjenytt koster selvsagt penger for å bli trykket. 
Terjenytt koster enda mer penger pr. eksemplar for å bli sendt i posten.  
Distribusjonen av papirutgaven er logenes ansvar. Mange leser Terjenytt på nettet og vi  
har forståelse for at mange eksemplarer ikke blir sendt rundt, men rett og slett kastes. 
Det kan ikke være riktig bruk av ressurser! 
Derfor, om du leser Terjenytt på nettet og ikke trenger papirutgaven, send en melding tilbake 
på denne E-posten (jan.a.n@online.no) snarest mulig, innen torsdag 2. februar. 
Første Terjenytt i 2012 blir laget neste helg, 4.2.-5.2.  
 
Vi regner med at vi fortsatt får trykket navnene på dem som skal ha papirutgaven direkte på 
bladet. 
 
 
Terjenytt finner du på nettet slik, antagelig fra søndags kveld 5. februar: 
 
 

mailto:(jan.a.n@online.no)
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Gå inn på:    http://www.oddfellow.no/ 
 

Dobbeltklikk på  Loger/leire 
 

Under 
 

 
 

Klikk på 
 

  Viljen 22  eller   Aust-Agder 22 
 

Velg 
Terje Nytt 
På venstre side 

 
Her finner du alle Terjenytt som er satt på nettet. 

 
Vi startet med nr. 2 i 2006 

Velg den siste 
 

Terjenytt nr. 1 - 2012  
 

Og dermed har du nyeste  
Terjenytt i farger 

 
Det var mange som kun ville ha den e lektron iske utgaven. 
Noen av logene gikk etter hvert ut og sa at alle som hadde E-post, fikk Terjenytt som vedlegg 
til en E-post. Dersom de ønsket papirutgaven, måtte de selv melde fra. 
Innkomne svar ble registrert og i brev av 14.04.2012 til logenes sekretærer skrev redaktøren 
følgende: 
 
”Vedr. trykking av Terjenytt. 
Jeg har notert meg at XX medlemmer av din loge synes det er OK å motta Terjenytt i 
elektronisk utgave. Oversikt over disse følger vedlagt. 
I følge FOCUS er det bare XX av dine medlemmer som ikke har E-post. Det betyr at langt flere 
har muligheter for å motta Terjenytt på E-post. 
Jeg vil hver gang Terjenytt utgis, sende den på E-post til logenes sekretærer. Ved hjelp av 
FOCUS kan så sekretærene sende den videre til alle logens medlemmer som har E-post. 
Dermed kan kanskje flere melde fra om at det er OK slik, og at vi slipper å trykke den til dem. 
Før Terjenytt sendes videre, vil det nok være lurt for sekretærene å lagre den på PC-en sin. 
Dermed er den lettere å legge ved, når en bruker FOCUS. 
2 loger har bestemt at Terjenytt bare skal trykkes til dem som ikke har E-post. Dog har de gitt 
muligheter til dem som likevel absolutt ønsker papirutgaven, at de skal få den. Men da må 
de melde fra. 
Dersom jeg ikke hører noe fra dere, trykkes Terjenytt nr. 2 til følgende medlemmer i loge nr. 
xx NN: Navnene på dem som skulle ha bladene.” 
 
Det ble etter hvert en ordning som omfattet alle. Logene oppdaget nemlig at å sende 
Terjenytt i posten ble etter hvert en kostbar sak.  
 
Oversikter ble utarbeid. Her gjengis Distribusjonsoversikten som ble utarbeid i august 2013:  
 
 
 

http://www.oddfellow.no/
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Distribusjonen av Terjenytt 
Medlemmer med E-post pr. 01.08.2013 Trykking Terjenytt 

Loger Medlemmer Med E-post Ikke E-post E-post i % Papirutg. 
Terje Vigen 81 67 14 83 % 46 
Henrik Ibsen 94 74 20 79 % 23 
Torungen 84 68 16 81 % 17 
Gabriel Scott 85 80 5 94 % 65 
Lyngør 82 76 6 93 % 8 
Mærdø 72 67 5 93 % 6 
Fjære 33 33 0 100 % 1 
 Brødre 531 465 66 88 % 166 
Fortuna 93 65 28 70 % 47 
Kaprifol 86 53 33 62 % 37 
Måken 83 70 13 84 % 14 
Navigare 56 42 14 75 % 8 
Søstre 318 230 88 72 % 106 
Til sammen 849 695 154 82 % 272 
 
Dette førte selvsagt til store besparelser for Terjenytt og ble et grep som får papirutgaven av 
bladet til å leve mye lenger uten at det tilføres økonomi på andre måter enn ved annonser. 
Utviklingen har vært stor. I 2005 ble det trykket 635 eksemplarer av Terjenytt og i 2011 var 
det steget til 728 eksemplarer. Av ovenstående distribusjonsoversikt ser vi at antallet er 
sunket til 272 eksemplarer 2 år etter. Av naturlige årsaker fortsetter denne utviklingen. 
Yngre mennesker, som behersker data kommer med, og eldre som ikke har E-post faller fra. 
Allerede i februar 2015 ble det trykket 176 blader og gangen etter 152 eksemplarer.  
Økonomisk ga endringen en stor gevinst og underskudd er nå endret til overskudd og 
Terjenytt har opparbeid seg en solid økonomi, som kan bli en solid buffer. Dog er en 
fremdeles fullt avhengig av annonsørene. 
Det har aldri vært utbetalt lønn for arbeidet med Terjenytt, så en kan med rette si at det er 
nedlagt et stort dugnadsarbeid opp gjennom årene for å få brakt TERJENYTT ut til 
medlemmene. 
 
Ny redaktør fra 2015. 
Overgang til ny redaktør skjedde ro lig og vel overveid.  I Terjenytt nr. 3 og 4 i 2 014 var den 
gamle redaktøren, EksDSS Jan A. Nilsen, den ansvarlige redaktøren, mens den påtroppende, 
OM Per Jetlund Jørgensen var redaksjonssekretær. Nr. 3 ble gjenn omført ved at den gamle 
utførte arbeidet og viste opplegget. Nr. 4 ble gjennomført ved at red. sekretæren utførte 
arbeidet under ledsagelse av redaktøren.  
Fra og med 2015 hadde Per Jetlund Jørgensen det fulle ansvar, mens den gamle redaktøren 
var der som rådgiver, ved behov. 
Førstesiden ble nå mer temasider, hentet fra det som er aktuelt, men for øvrig fortsetter 
Terjenytt på samme måten som før.  
Den nye redaktøren arbeider meget systematisk med bladet. Bl. a. har han reist rundt og 
besøkt alle logene og hatt en samtale med UMene. 
Det har hele tiden vært viktig å informere om neste nr. av bladet, slik at alle som har ansvar, 
vet når deadline er. Et fast sted i bladet opplyser om det hver gang og E-postmelding blir 
sendt. Dette har også den nye redaktøren fulgt nøye. Se for øvrig avsnittet Dagens Terjenytt 
blir til. 
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Annonsene. 
Helt fra starten av bladet klarte redaktøren å ha med annonser. Det første bladet hadde 10 
sider med skrevet tekst, hvorav 3 sider med annonser fra til sammen 28 annonsører. 
Annonseprisen var kort og godt 100 kr pr. annonse. Annonsørene representerte et meget 
bredt spekter, med bl.a. bank, forsikring, rederi, glassmagasin, hvitevarer, elektronikk, sko, 
Falken redningskorps, rørlegger, kolonial, bil, murmester, tømrer, lærhandel, herreklær og 
maskinentreprenør. Brødrene gjorde her en kjempeinnsats idet annonsørene enten var 
brødre som var eiere av et firma eller arbeidet i et firma. 
I nr. 2 økte antall annonsører til 29 pluss at det var en engangsannonse på en hel side. 
Annonsene danner den økonomiske ryggrad for TERJE NYTT. Ja, det har faktisk vært slik at 
alle årene med Terjenytt har gitt logen overskudd. I stedet for utgifter til rundskriv og 
meldinger, ble det inntekter.  
Fra og med 1975 økte annonseprisene til kr. 200 og etter Julenummeret i 1975 steg 
annonsene til kr. 250,- pr. stk. 
 
At annonsørene virkelig er gode støttespillere framgår av det som skjedde på logemøte 11. 
januar 1978. Embedsmannsutvalget hadde foreslått at annonsørene i Terjenytt skulle slippe 
å betale for 1978, da antall nummer i 1977 (bare 3 nr.) ble sterkt redusert. Det ble fremmet 
forslag om at annonsene også skulle betales i 1978, men at de som ikke ønsket å betale 
fortsatt skulle få beholde sin annonse i bladet. Flere av brødrene som hadde annonse i 
Terjenytt fremholdt at annonsene ikke hadde noen særlig markedsføringsverdi og at det 
hele ble betraktet som en støtteaksjon.  
Resultatet ble at annonsen ble betalt av alle, som tidligere.  

 
Fra første nr. ble det på annonsesidene gitt uttrykk for 
støtte til Terjenytt.  
Denne oppfordringen fant vi i nr. 1 i 1972. 

 
Så i nr. 3 i 1974 finner vi følgende ”annonse” på en av annonsesidene 

Det var en oppfordring som ikke var til å misforstå. 
 Sammen med denne type ”annonse” 
(Terjenytt nr. 3 1979) som sees her 
ved siden av, dannet det forløperne 
til det motto som ble gjeldene for 
våre annonsører:  

Fra og med nr. 1 i 2004 har dette vært Terjenytts annonsemotto. 
Og det er virkelig en sannhet. Trykkinga av Terjenytts papirutgave har vært mulig å gjennom-
føre med inntektene fra annonsene.   
Ja, en tid var det faktisk slik at Terjenytt kunne dele ut litt av sitt overskudd. I nr. 2 av 
Terjenytt i 1995 side 6 kan vi lese at Terjenytt ga 6000 kr. til loge Lyngør og i nr. 1 i 1996 kan 
vi se at Grimstad Rebekkaforening fikk 4000 kr fra Terjenytt. 
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Dette var i seg selv nokså fantastisk, når vi vet at annonsein ntektene i 199 0 var kr. 600 0,- og 
at disse etter denne tildelingen ikke hadde steget så mye. I 1997 var annonseinntekten ca kr. 
8000,-. I 1999 ble inntektene budsjettert med kr. 10000,-. Prisen på annonsene hadde ikke 
endret seg noe siden midt på 1970 tallet. Og det ble klart for de ansvarlige for Terjenytt at 
situasjonen ikke kunne fortsette slik. Etter omleggingen til A4 format ble etter hvert 
trykkingen mer kostbar og i løpet av bladene i 1999 kunne vi lese: 

Det ble klart at en radikal omprising måtte til, 
og fra og med nr. 1 i 2000 ble prisen for en 
normal annonse, på ca 10X5 cm, satt til kr. 
1000,-. ½annonsen ble satt til kr. 500,-. 
Etter omleggingen hadde så bladene 23 
normalannonser og 13 stk ½annonser. 

Dermed ble den økonomiske situasjonen en helt annen for Terjenytt. Dog var det slik at 
antall Odd Fellow medlemmer økte sterkt utover i 2000 årene og trykkeutgiftene beveget 
seg stadig oppover p.g.a. dette, samt at trykkinga i seg selv ble dyrere. 
Likevel har annonseprisene ikke endret seg siden. Noe som kan takkes den elektroniske 
utvikling. Dog har Terjenytt vært innom dobbelt og firedobbelt annonser, men grunnprisen 
har vært den samme, kr. 1000,- for en normalannonse.  
Terjenytt hadde egentlig ikke noen fast annonsesjef. Det var den til enhver tid ansvarlige 
redaktør som hadde ansvaret for annonsene. Under periode med redaktørkomiteer var 
dette ansvaret noe fordelt. Representanten fra Grimstadlogen hadde for eksempel ansvaret 
med å skaffe annonser fra Grimstaddistriktet. Det har vist seg hele tiden at det ikke har vært 
vanskelig å skaffe annonser, noe som også tydelig sees av det faktum at annonseprisen har 
holdt seg konstant. 
 
Konto for Odd Fellow Reiser i Aust Agder. 
I 2007 dukket en uventet gave opp for Terjenytt. Distriktsrådsmøtet nr. 24 den 22.03.2007 
vedtok at konto for Odd Fellow Reiser skulle nedlegges og saldoen på kr. 13.965,- i sin helhet 
ble overført til Terjenytt. 
Det var selvsagt en kjærkommen hjelp 
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Utviklingen av forsidene. 
 
                         
 
 
 
 
                                   De 2 nummerne i 1972 hadde en slik topp 
 
 
 
 
 
 
 

 
        Disse tre toppene av bladet fant vi i løpet av 1973, varierende fra nr. til nr. 

 
                        I løpet av 1974, 75 og 76 fant vi slike varianter i toppen på fremsidene 

 
 
 
 
 
 

I 1977 nummer 1 finner vi på toppen av førstesida gratulasjoner til Eks OM Thoralf Nitter 
Walther som er 85 år. Midt på sida finner vi så båter og Torungene  for første gang på 
fremsida av Terjenytt. 
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Førstesida på nr. 2 i 1977 har bilde av en selvanvisning med bildet av ligningssjef Svein 
Svendsen som var blitt loge Terje Vigens nye OM.  
                                                                                                                          Nr. 3 i 1977 ser slik ut                                     
 
 
Ellers i 1978 finner vi disse topper 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

I 1979 finner vi så denne toppen igjen, bortsett fra julenummeret som har en slik topp 
 
 
 
 
 
 
 

De første 2 åra av 80 årene så slik ut: 
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1982 så slik ut 
 
 
 
 
 
bortsett fra siste nr. som så slik ut                      Mens de 4 nummerne i 1983 så slik ut 

 
Fra og med 198 4 til og med 199 1 så f rem-                    Fra f ørste nr. i 199 2 skjedde da de t  
siden av Terjenytt slik ut med en topp og                      at seglet til Kaprifol kom i tillegg da  
med logenes segl langs venstre side. Resten                 denne logen ble født høsten før.          
av  siden var så et bilde eller lignende av                       dermed kom seglene nå både i  venstre        
Thorleif Bredesen                                                               side og på bunnen.   
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Dette varte til og med nr. 3 i 19 93. U nder ser vi ju lenummerets første side og det 
ekstranummer(Nr. 5) som ble laget i 1993 for å markere loge Torungens 10 års dag.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fra og med 1994 fikk forsiden et nytt ansiktsløft med Torungene fyr og seilskuta samt alle 
logenes segl som fikk 2 nye fra og med nr. 3 i 1994 idet Gabriel Scott og Lyngør ble født. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disse forsidene varte til 1998 da Terjenytt ble trykket i A4 format. De tre forsidene i 1998 så 
da slik ut i toppen: 

 
 
Den siste toppen var også på de 2 første bladene i 1999 mens de 2 andre i 1999 så slik ut: 
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Fra og med år 2000 ble toppen av siden forandret til det som ble den fremtidige toppen 

Bunnen på fremsiden ble da seende slik ut med de klistremerkene som Thorleif Bredesen 
laget fo r Odd Fe llo w Ordene n i No rge. Mange  po st send inger hadd e d isse merkene på. 

 
Dette varte til 2002. Da ble bunnen skiftet ut med seilbåten, de tre kjedeledd, Torungen fyr og 
loge og leir seglene i Distriktet.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Til høyre ser vi malen av første siden slik den 
er brukt siden. 2 segl er satt på, loge Fjære og leir Homborside ellers er det bare datalinja og 
”magen” som blir oppdatert ved hvert nummer. 
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Skrivemåten på navnet Terjenytt. 
Det viser seg opp gjennom tidene at navnet har vært skrevet Terjenytt og/eller Terje Nytt i 2 
ord. Dette gjelder både på første sidene og inne i bladet. Det har ikke vært avklart helt 
hvordan det skal skrives. 
Ser vi nærmere på førstesidene i startfasen så skrives navnet i 2 ord, slik: 
 
 
 
 
Dette gjelder for nr. 1 og 2 i 19 72, i 19 73 f or aug-o kt-des og i årene 198 4-8 5. 
 
 
 
 
Denne versjonen finner vi nr. 2-3 i 1973, i nr. 2 i 1980 og nr. 4. 
 
Fra nr. 1 i 1 975 og f ram til 19 86 e r de r mest vanlig e 
 
 
 
 
Med slike un ntak som julen 197 5                          og j ulen 197 7  

 
 
 
 
 
 

 
Nr. 3 i 1978                                                          og i 1981 

 
 
 
 
 

 
I perioden 1986 – 1994 så navnet på førstesida slik ut: 
 
 
 
 
 
Fra nr 1 i 1994 – 97 ble bladet trykket i Arendal Trykkeri og navnet på førstesida så da slik ut: 
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Et par nr i 1998/99 så navnet slik ut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
og de 2 siste nr. i 1999 så slik ut: 
 
 
 
 
 
 
 
Fra og med nr. 1 i 2000 og til og med i dag har navnet blitt skrevet med ett ord på fremsida, 
slik: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inne i det første bladet, nr. 1 i 1972: 
Skrev Thorleif Bredesen selv:  

  ,  og  
 
EksOM Oscar Bernstein hadde en hilsen der han skrev: 
   
Allerede i startfasen var altså ikke skrivemåten helt fastslått. Og det har nok fulgt bladet opp 
gjennom årene. Også inne i bladet. En finner bl.a. at redaktøren selv veksler mellom ett og to 
ord, sogar i samme nr. av bladet. Det heter riktignok at kjært barn har mange navn, men i år 
2000 fikk altså fremsida en heading der navnet er skrevet i ett ord: Terjenytt. Og slik har 
fremsida vært siden. Men selv etter den tid har det vekslet med skrivemåten inne i bladet. 
Så hva som er riktig, vil jeg ikke ta stilling til her. Må bare slå fast at bladet har navnet sitt 
etter sin opprinnelige loge, Terje Vigen, som jo er grunnmuren for Odd Fellow Ordenen i vårt 
distrikt.     
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Utviklingen fra logeblad til medlemsblad for Distriktet. 
At Terjenytt startet som et medlemsblad for en loge er helt sikkert, da det kun fantes en Odd 
Fellow loge i Arendal og Aust Agder da Terjenytt så dagens lys. 
Men allerede første nr. av Terjenytt har med melding om at Rebekkaforening er dannet i 
Arendal fredag den 1. oktober. Et referat fra møtet, presentasjon av styret med bilde samt 
gratulasjon fra loge Terje Vigen var med. 
Og da loge 51 Fortuna var et faktum i 1975 var det mye omtale av Rebekkasøstrene som 
hadde sitt siste møte i Kristiansand og om Fortuna som den første Rebekkaloge i Arendal.  
Og slik ble det ut gjennom med Fortunastoff, terminlister, gratulasjoner ved runde tall, 
innlegg fra søster, etc. 
Ledelsen av Terjenytt var hele tiden innstilt på at Terjenytt skulle ha med stoff som omfattet 
all Odd Fellow virksomhet på våre kanter av landet.  
Vi sakser et lite utklipp fra Terjenytt i mai 1976: 

Utklippet er bokstavelig talt fra 
pennen til redaktør Thorleif Bredesen 
og det omtaler første festloge som 
loge Fortuna var vertskap for, felles 
med loge Terje Vigen. 
Det utviklet seg til et sterkt 
samarbeid mellom de to logene og 
det ble veldig naturlig med 
Rebekkastoff i bladet. 

Så på første side av julenummeret i 1977 (Nr. 3) opptrer seglene fra de to logene ved at de 
henger som julekuler på en gren av en julegran. Inne i bladet finner vi mye Fortunastoff og til 
alt overmål finner vi en felles julehilsen til alle søstre og brødre fra embedsmennene i loge 

Fortuna og loge Terje Vigen.  
I neste nummer av Terjenytt (nr.1 i 1978) finner vi så i 
klar tale: ”Grimstad Broderforening og Rebekka loge 
nr. 51 Fortuna har fått fast spalteplass i Terje Nytt 
hver gang med minst en side. Det skal bli spennende å 
se om de greier å fylle sin ”kvote”.” 
Julenummerne i 1979 og 1980 har fremsider med 
seglene til de 3 logene, Fortuna, Henrik Ibsen og Terje 
Vigen. Bildet ved siden av viser fremsiden av nr. 1 i 
1979. Denne er tegnet av Thorleif Bredesen. 
Terjenytt fortsatte så på samme måten med stoff fra 
de tre logene. 
I Terjenytt nr. 4 i 1982 side 6 ble det så reist spørsmål 
om hva bladet bør hete: ” I 10 år har navnet på vårt 
blad vært TERJE NYTT. Er ikke stunden nå kommet til 
at bladet forandrer navn, slik at det passer for alt Odd 
Fellow arbeid i Arendal? 

Vi har: Loge FORTUNA, loge TERJE VIGEN og Arendal Broderforening(som snart blir loge). 
Vi ønsker lesernes synspunkter på dette. Og ikke minst: Dersom det blir en endring: Hva skal 
bladet hete? 
Kommentarer og forslag mottas innen 1. februar 1983.” 
Det kom ikke inn noen særlige kommentarer eller forslag og det ble ingen endring av 
situasjonen. 
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Loge Torungen kom som den nye logen høsten 1983, og så på første sida av Terjenytt nr. 1 i 
1984 ser vi for første gang at Terjenytt er et medlemsblad for de 4 logene: 

 
pryder forsida. Terjenytt er ikke lenger et blad bare for en loge, men for alle logene i Aust 
Agder.   
Dette blir også slått fast i et møte 24.01.1984 mellom Arendals logenes OMer, UMer, 
redaktør og eksredaktører da statuttene for Terjenytt blir vedtatt. I punkt 1 heter det: 

Hensikten er at bladet skal virke som et blad for Ordensenhetene i Aust Agder. 
Dette ble senere tiltrådt av OM og UM i loge Henrik Ibsen i Grimstad. 
Men Aust Agder var ikke eget distrikt på det tidspunkt, så Terjenytt var ikke et distrikts 
medlemsblad ennå.  
Dog hadde Terjenytt med info da nye loger på hele Sørlandet så dagens lys etter hvert. 
Rebekkaloge Camilla Collett(1979) og Odd Fellow loge Skagerak(1975) i Kristiansand fikk sin 
plass da disse kom til verden. Likeledes gjelder det Odd Fellow loge Lister(1980) og 
Rebekkaloge Dronning Aasa (1991) i Farsund. 
Høsten 1991 fikk Arendal den andre Rebekkaloge, Kaprifol, og allerede i det første 
nummeret av Terjenytt i 1992, var navnet på plass øverst på side 1.  

 
Terjenytt var medlemsblad også for loge Kaprifol.  
Og så i 1994, nærmere bestemt i Terjenytt nr. 3, kunne vi på fremsida se utvidelse med 2 nye 
Odd Fellow loger: 

 
Allerede i nr. 1 i 1997 fikk vi nok en utvidelse med ny Rebekkaloge: 

Og dermed, da vi fikk det nye distriktet 1. juli 1997, var Terjenytt automatisk medlemsbladet 
for alle logene i distrikt 22, dvs. egentlig for alle logene i Odd Fellow Distrikt 22 og for 3 loger 
i Rebekkadistrikt 14. 
Ny leir for Aust Agder ble etablert i 1995 og leirens eget blad ”Leirnytt” inngikk etter hvert 
(Fra nr. 2 i 1997) i Terjenytt. Fra nr. 1 i 1998 finner vi så leirens navn i headingen på fremsida. 
Og allerede i neste nummer forsvinner navnene på fremsida. De erstattes av alle enhetenes 
segl.  
Fra og med år 2000 viser fremsida en topp som forteller at det dreier seg om: Terjenytt, Odd 
Fellow Ordenen i Aust Agder. 
Den fjerde Rebekkaloge, Navigare, fikk sitt segl plassert på fremsida av Terjenytt da den kom 
i  20 03. Det samme skjedde med Rebekkaleir Vilje n i 200 5.  
Og da Rebekkadistrikt 22 kom i 2007 var Terjenytt et medlemsblad for et samlet Distrikt 22 
Aust Agder.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mer sang etterlyses 
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Innholdet – Stoffet i Terjenytt 
Allerede i det første Terjenytt finner vi hovedformålet med bladet. Der heter det bl.a.: ”Det 
er meningen at Terje Nytt skal erstatte våre vanlige rundskriv”. 
Det var nemlig vanlig å sende rundt brev med diverse opplysninger om møter, opptak, 
endringer, etc. Kort og godt informasjon om det som skjedde og det som skulle skje. 
Og her har Terjenytt virkelig vært til nytte med sekretærstoff og dermed erstattet 
rundskrivene.  
En kan nevne i fleng: 

 
 
- Referater fra Sekretær,  
 
 
 

 
 
- Møtene fremover,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Opptagelser  

 
 
 
 
 

- Gradspasseringer  
 

 
           
- Spesielle spalter fra OM og UM   
 
 

- Fødselsdager  
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- Dødsfall og nekrologer  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Nye enheter blir til  
 
 
 
 
                                                                         - Jubileer  
 
 

 
 
 
- ”Ting” som skal skje, invitasjoner 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Begivenheter som har vært og som   
   kommer, i det hele tatt alt av begivenheter i      
   forbindelse med Odd Fellow. 
- Alt i forbindelse med husene, for eksempel, 
   kjøp, påbygging, oppussing, etc. 
- Ved hvert skifte av embedsmenn ble de nye     
   presentert. 
 
 
 
 
I nr. 2, julenummeret i 1972, fikk for første gang Sigvald Normann Hansen spalteplass.  



Terjenytts historie 

 30 

Slik hilste redaktør Bredesen han velkommen i Terjenytts spalter. 
Hansen kom fra Finnmarken og ble ansatt i Televerket SØR som personalsjef. Han ble 
overført som medlem til Terje Vigen og laget et innlegg i forbindelse med julen. Etter hvert 
utviklet dette seg til en fast julespalte som han skrev og som etter hvert fikk navnet Under 
Julestjernen. 
Under julestjernen, kom siste gang ut i julen 1991, da Sigvald Norman Hansen døde 
19.09.92.  

Første spor om reiser finner vi allerede i de første 
bladene i 1973. Både et reisebrev og tilbud om reiser 
fra et reisebyrå finnes. Denne type stoff, både 
reiseskildringer og reisetilbud ble det mer av etter 
etableringen av Odd Fellow Reiser Aust Agder i 1987. 
Det første Terjenytt i 1989 var sogar et eget reise 
Terjenytt der sekr. i Odd Fellow Reiser, Jan A. Nilsen, 
var redaktør. Inne i bladet heter det: ”Dagens Terjenytt 
er i sin helhet laget i regi av logenes reisekomite. 
Det inneholder bare reisestoff. Dette gjøres for å 
presentere vår egen reisekomite og det den arbeider 
for. Dessuten finner vi det riktig å presentere et svensk 
Odd Fellow foretagende på reiseområdet. Vi har hatt 

kontakt med dem, og de vil gjerne ha et nærmere samarbeid med oss.  
 
Henrik Ibsens diktverk, Terje Vigen, gikk som føljetong fra og med nr. 4 i 1978. Det ble 
plassert på de 4 midtsidene så arkene kunne tas ut som hefte etter hvert. Det hele strakk seg 
over 4 nummer og varte til og med nr. 2 i 1979. 
 
En fast spalte for å opplyse om neste deadline ble praktisert og i nr. 1 i 1974 kunne vi lese: 

 
Fra og med nr. 1 i 2004 ble en egen Terjenyttspalte plassert på annonsesidene. Det var bl.a. 
viktig å få synliggjort neste deadline. Den første så slik ut:  

Denne spalten går fast på nest siste side. Av og til kunne det være for fullt med annonser. Da 
kunne en finne deadlinen andre steder i bladet. 
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Fast spalte fra nr. 1 i 2004 var også: 

Denne faste spalten var på en hel side og det var 
meningen at den etter hvert skulle ta for seg hele Odd 
Fellow historien i Aust Agder  
En kom innom Fortunas tilblivelse i 1975 og hadde en 
side med utvikling av den logen og så fortsatt det videre 
med Terje Vigen. 
Men det ble etter hvert klart at stofftilgangen ble så 
stor at en ikke kunne fortsette med en historisk spalte. 
Det førte til at spalten opphørte etter 15 ganger. Den 
siste var i Terjenytt nr. 1 i 2008. 
 
 
 
 
 

Seniortreffene var også i fast spalte fra begynnelsen av 2000 tallet. Treffene ble omtalt på 
forhånd og beskrevet som referat i ettertid.  
 
Ja, enkelte ganger kunne en også finne Kryssord i Terjenytt. 
 
Første gang Medlemsutvikling dukket opp i Terjenytt var vinteren, nr. 1, i 2007.  
Den dekket en hel side og viste situasjonen i logene for året før. Hvert år deretter har så 
denne siden dukket opp i første nr. av Terjenytt. Nederste del av siden ser slik ut: 

 
Dermed har en kunnet følge med utvikling når det gjelder for de enkelte kommuner om å se 
hvordan de nærmere seg Storlogens høye mål om at 1 % av befolkningen skal tilhøre Odd 
Fellow Ordenen. Allerede i 2006 oppnådde Tvedestrand det store målet.  
 
DSSene var en periode meget aktive med stoff til Terjenytt. Det gjelder særlig DSS Sigurd 
Holthe som nærmest hadde fast spalte fra 2001 og det samme med DSS Ellen Birkeland fra 
nr. 4 i 2003. Etter hvert ble det vanskelig p.g.a. økende enheter og stor tilgang av stoff. 
Meldinger etc. f ra DSSene kom de rfo r med, når de t var behov for det. 
 
TERJE NYTT har alltid inneholdt mange og gode tegninger. Flesteparten av disse er laget av 
Thorleif Bredesen.  

Fordeling mellom kommunene i Aust Agder 

Kommune-
analyse 

Aust-
Agder 

Aren-  
dal 

Fro-
land 

Åmli Grim- 
stad 

Lille
sand 

Birke-
nes 

Risør Gjer
-stad 

Tvede-  
strand 

Vegårs 
hei 

Oslo Kristia
-sand 

And-
re 

Odd Fellows 759 368 6 3 151 86 3 53 10 61 3 1 3 10 
Innbyggere * 105879 40582 4841 1829 19748 9229 4467 6909 2513 5882 1884 X X X 
% OF i kom. 0,72 0,91 0,12 0,16 0,76 0,93 0,07 0,77 0,4 1,04 0,16 X X X 
* Innbyggertallene i kommunene er hentet fra Wikipedia 2007          
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Fra og med 2006 kom der på 
forsiden av Terjenytt tegninger som 
Thorleif hadde laget. 
På forsiden av nr. 1 fant vi bl.a. 
bildet av ”smeden” Rebekka og 
tilhørende tekst. 
 
Forøvrig vises det til eget avsnitt 
når det gjelder Thorleif Bredesens 
tegninger. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Innsamlinger av forskjellige slag ble omtalt, både til gode formål utenfor Ordenen og innen 
Ordenen. Redaktør Thorleif Bredesen omtalt en sak vedr. å skaffe piano. Det ble en føljetong 
over 3 Terjenytt som så slik ut: 
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Fra tid til annen ble det også gjort forsøk på å skape debatt i Terjenytts spalter.  
Dette innlegget kom på Mærdøs side i nr. 1 i 2000: 
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I nr. 2 i 2000 kom det svar på tiltale  
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Historier og små fortellinger kunne en også få plass til i Terjenytt som for eksempel   
Historien om Twin Falls som står i Terjenytt nr. 3 i 1974. 
Thorleif Bredesen laget følgende illustrasjoner til historien: 

 
Der var tider da logene var litt slepphendte nå r det gjaldt innlevering av stoff og da kunne 
det komme en reaksjon fra redaktøren i en slik form som Thorleif Bredesen her har tegnet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Redaktørene i Terjenytt: 
Thorleif Bredesen   Nr. 1 i 1972 – nr. 2 i 1977 
Jan A. Nilsen    Nr. 3 i 1977 – nr. 3 i 1981 
Kåre Midttun    Nr. 4 i 1981 – nr. 4 i 1983 
Redaksjonskomiteer (UMene) Nr. 1 i 1985 – nr. 4 i 2003 
Jan A. Nilsen    Nr. 1 i 2004 – nr. 4 i 2014 
Per Jetlund Jørgensen  Nr. 1 i 2015 – 
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LEIRinfo i SØR. 
Informasjon er et viktig moment i all sosial virksomhet. Informasjon binder sammen 
medlemmene i en enhet. Det gjør at man blir mer kjent med hverandre og det er langt 
lettere å ta kontakt. Det skaper også mer velvillighet og alt blir mer åpent og naturlig. Det er 
lettere å komme på møtene selv om en har vært noe borte en stund. 
Det var i disse baner jeg tenkte da jeg overtok roret, som HP, i leir nr. 14 Sørland høsten 
1991. Erfaringer hadde jeg fra mitt yrke som pedagog og ikke minst fra det vi i Aust Agder 
opplevde med Terjenytt. Det var et faktum at leiren ikke hadde noe info organ. Der var aldri 
noe stoff i Terjenytt fra leiren. Det måtte kunne la seg gjøre å lage et lite, enkelt 
medlemsblad som kanskje først og fremst skulle fange opp dem som sjelden var på møtene. 
Målet ble å følge opp det som skjedde på møtene, informere litt om det som skulle komme 
og i det hele ha med Odd Fellow stoff som kunne være av interesse for patriarkene. I det 
hele en enkel informasjon. Resultatet ble at et A4 ark ble brettet slik at det dannet 4 stk. A5 
sider og dermed var leirens medlemsblad på banen. 
Bladet fikk kort og godt navnet Leir nr. 14 Sørland og på første side ble leirens segl plassert 
med de tilhørende 7 logers segl i bue under. Dette for å markere samhørigheten mellom 
enhetene på Sørlandet. 
Teksten på 1. side av det første nr. høsten 1991 viser noe av hensikten med det lille 
infobladet. Vi sakser følgende: 
”Dette lille skriv gir informasjon til den enkelte patriark om det nye team som har overtatt 
ledelsen for leir nr. 14 SØRLAND. Dessuten gir vi opplysninger om leirslagningene 
framover. Vi håper du noterer datoene. 
Leirens formål er bl.a. ”gjennom undervisning å høyne forståelse for og styrke følelsen av 
allment brorskaps forpliktelser.” Undervisningsmidlene leiren har fått for å kunne arbeide 
henimot et slikt mål, er det rituelle verk. Derfor vil vi satse sterkt på å gjøre seremoniene til 
det mest sentrale i vårt arbeid den kommende 2 års periode. 
Men også ettermøtene vil være viktige for oss, med hovedvekt på det sosiale samvær. 
Samspillet mellom oss mennesker er avgjørende for hver enkelt av oss. 
Vi i det nye embedskollegium for leir nr. 14 SØRLAND håper på et inderlig godt samarbeid 
med den enkelte patriark, med den enkelte loge og med distriktet.” 
 
Et viktig element ble det å opplyse om fremmøtet ved hvert møte. 
Allerede infoskriv nr. 2 kunne melde om en klar økende tendens. Vi gjengir noe av forsiden 
på dette blad: 
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På første side i nr. 3 gikk det klart fram at fremmøtet var sterkt økende. Det viser følgende 
klipp:  

Fremmøtet bare økte og økte i denne perioden og info skriv nr. 4 kunne fortelle om ny 
rekord for fremmøte høsten 1992 med et gjennomsnitt på 71,25 patriarker.   
Møtet 03.12.92 satte ny rekord for et møte, med et fremmøte på 84 deltagere. 
Det hyggelige var at fremmøtet økte for alle 4 logehusene hvor leirmøtet ble holdt, 
Kristiansand, Arendal, Grimstad og Farsund. 
Medlemsbladet kom ut med 5 nummer i embedsperioden 1991/93 og 4 nummer i 
embedsperiode n 199 3/9 5. Det siste nummer, nr. 4 i 199 3/9 5 omtalte og presenterte 
embedsmennene i de 2 leirene som nå dekket Sørlandet. Bladet fikk derfor navnet  
LEIRinfo i SØR. 
Dette var det siste bladet undertegnede var redaktør for og følgende var å lese i dette nr.: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Inge Kongsbakk forsøkte i januar 1996, som ny redaktør for ”Leir-Info”, med 8 sider å vekke 
skrivelysten blant patriarkene. Han ville forsøke å få til et blad som dekket begge leirene, og 
han hadde bl.a. med info som fortalte hvem som var utnevnt til leirens representanter i 
logene både i Aust- og Vest Agder. 
Dessverre ble det til at liten interesse og økonomi stanset det hele. 
I Terjenytt nr. 2 i 1997 skrev han egne sider med Leir Nytt. Dette ble så starten på at 
Terjenytt også tok med leirstoff i sine spalter. 
 
Alle disse Infobladene vedr. leiren(e) i Sør er nå digitalisert og satt inn på oddfellow.no. 
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Thorleif Bredesens tegninger og illustrasjoner. 
Allerede i første nummer av 
Terjenytt høsten 1972 var 
Thorleif Bredesens tegnepenn i 
gang. 
Til venstre har vi blomster 
buketten han lot følge melding 
om starten på Rebekka-
foreningen som etter hvert ble 
loge Fortuna. Det var 
gratulasjoner fra loge nr. 61 
Terje Vigen. 
At en god innbydelse skulle 
innrammes av en spesiell ramme 
var helt naturlig. 
Dette kapittel tar fo r seg noen av 

Bredesens forskjellige skisser i Terjenyttene opp 
gjennom tidene. Ellers spres hans tegninger rundt 
om i denne historien.  
Alle redaktører kunne gjøre seg nytte av hans tegninger for å få de rette illustrasjoner. Det 
kunne være en opplevelse å sitte ved hans side og se hvordan ideene vokste frem under 
hans penn etter hvert som bildet tok form. 
Forsiden av andre nummer hadde en tegning av Terje Reinertsen Viken som en illustrasjon til 
Loge Terje Vigen sangen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Hjelpemiddel illustrasjon tok han gjerne med: 
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I  annonsene kunne en stadig finne hans penn: 
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Et legendarisk bilde som ledd i opplæring av brødrenes logevaner: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gjentatt i flere versjoner, som for eksempel slik: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sparetønna til Terjehjelpen ble 
”foreviget”  
allerede i Terjenytt nr. 1 i 1973 
Mange ganger brukt som illustrasjon 
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Klubbaften med foredrag av  vinmonopolbestyrer Kåre 
Midttun 
 

 
 
Temaet er 
Cognac 
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                                         Arendal sett fra Feierheia 
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Eirik Gustad 
 

Foran Jahn Senum og Arne Mosberg 
Bak: Oscar Bernstein, Harry Lindegaard og Thorleif 
         Bredesen. 

 
 
 
 
Jan A. Nilsen 
som CM 
 

 
Svein Svendsen 
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2 forsider 
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For øvrig finnes det en god del av Bredesens tegninger og skisser 
plassert rundt  om i denne fremstillingen,                                                                                  
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TERJENYTT er på nettet. 
En stor dag for Odd Fellow i Aust Agder – tirsdag 28. mars 2006, da Terjenytt, nr. 2 for det 
året, kom på w ww.oddfellow .no. 
Gjennombruddet for å få Terjenytt på nettet kom da vi klarte å få omgjort bladet som lages i 
Word, til PDF-filer.  
Webansvarlige for oddfellow.no, Anstein Nørsett, fikk oversendt bladet i et mindre 
omfattende omfang. Han satte det så inn på nettet med en egen knapp i de to leirene, leir 
22 Aust Agder og leir 22 Viljen.  
Fra høsten 2010 var det leirenes egen webansvarlig som satte inn Terjenytt på nettet. 
Etter hvert har noen av logenes webansvarlige satt dem inn på logenes hjemmesider på 
oddfellow.no. Pr. 01.06.2016 gjelder dette logene Fjære, Henrik Ibsen og Mærdø. 
 
Terjenytt finnes under de to leirene i Aust Agder under www.oddfellow.no  
Først trykker en på ”knappen” for Loger/Leire, deretter på leir 22 Viljen eller leir 22 Aust 
Agder. Nede på menyen til høyre har Terjenytt en egen ”knapp”. Under den finner du alle 
Terjenyttene som er laget siden nr. 2 i 2006 og fram til dags dato. 
 
”Gamle” Terjenytter er nå også plassert på nettet under de 2 leirene. Det er selvsagt opp til 
de andre enhetene i Distriktet om de også vil plassere dem på sine nettsider. 
 

Storlogen omtaler Terjenytt 
 I.   Terjenytt Nr. 3 1997 skrev redaktør Thorleif Bredesen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 II.   Terjenytt Nr. 4 i 2000: 
                                            Stor Sire Oddvar Granlund 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.oddfellow.no
http://www.oddfellow.no
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III.  E-post Fra: Morten Buan [morten@oddfellow.no] 
Sendt: 7. februar 2011 08:38 
Til: 'Jan A. Nilsen' 
Emne: Terjenytt. 

 

Gode bror Jan.(sjefsredaktør) 
  

Gratulerer nok en gang med et utmerket Terjenytt. 
Det gir nyttig og god informasjon for alle og jeg leser 
bladet med stor interesse hver gang. 

  

Dette kan du og alle bidragsytere være stolte av. 
  

Vel blåst. 
   

Broderlig hilsen i 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

  
Morten Buan 
Stor Sire 

          Redaktørens svar kunne bare være: Takk, bror Stor Sire. Det varmer. 
 

I 2007 fant vi dette i Nettavisen: 
Terjenytt 

Dette medlemsblad for Odd Fellow Ordenen går i sitt 36 år. 
Det ble startet som et medlemsblad for medlemmene i loge 
nr. 61 Terje Vigen den gang det var den eneste logen i Aust 
Agder. Etter som logene har kommet til, har bladet vært 
utvidet til også å gjelde de nye logene. I dag er det et 
medlemsblad for 4 Rebekkaloger, 6 Odd Fellow loger, 1 
Rebekkaleir og 1 Odd Fellow leir. 
Det har vært vurdert å skifte navn på bladet, men av hensyn 
til sine røtter har vi hele tiden valgt å beholde det 
opprinnelige navn. Det er tross alt loge Terje Vigen som er 
fundamentet for Odd Fellow virksomheten i Aust Agder. 
Bladet ledes av en hovedredaktør som i dag tilfeldigvis er 
nåværende DSS. Hver loge har så inntil en side til 
disposisjon med UM som redaktør. Hovedredaktøren har 
ansvaret for resten av sidene samt ”å sy sammen” 

logesidene. Terjenytt finansieres fullt ut ved hjelp av annonse sider. Derfor er hovedmottoet i 
den sammenheng: Støtt våre annonsører - de støtter oss. Uten dem, ville neppe Terjenytt 
leve! 
Hovedredaktøren lager i dag hele bladet ferdig på PC. Overfører så dette til en CD-plate som 
innleveres trykkeriet. 
Distribusjonen av bladet skjer via logehusene til hver enkelt loge. Logene har så ansvar for at 
deres egne medlemmer får bladet. I likhet med Norsk Odd Fellow Blad så sendes Terjenytt 
med kun et eksemplar til ektefeller/samboere. 
Terjenytt er plassert i sin helhet på nettet under de to leirene, leir nr. 22 Viljen og nr. 22 Aust 
Agder, i den åpne delen av Odd Fellow portalen. 
Terjenytt kommer ut 4 ganger i året, vinteren, våren, høsten og julen. 
 
 
 

mailto:morten@oddfellow.no
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Dagens Terjenytt blir til. 
I.   Forberedelsene. 
      E-post til UMer – kopi til Sekretærene.  
 Ca 14 dager før deadline sendes en E-post som lyder omtrent som dette:   
                   (Eksemplet ble brukt i 2013 slik det gjengis her.)  

Vi nærmer oss utgivelse av Terjenytt nr. 3 i 2013. Derfor minner jeg om følgende: 
1. Frist for å sende inn stoff er lørdag 15. september 2013. Må gjerne sende før. 
2. Stoffet sendes undertegnede, adresse:  
        E-post: jan.a.n@online.no 
        eller Kongleveien 12, 4844 Arendal 
    Bruk helst E-posten!!  
    UM har ansvaret for at siden fra egen loge blir produsert og sendt til rett tid. 
3. Sekretær har ansvaret for at UM får tilsendt typisk sekretærstoff i rett tid. Det gjelder stoff vedr.   
     nye og gamle medlemmer i loge og leir, så som f. eks opptagelse, gradspasseringer, runde tall,  
      veteraner, etc.  
4. UM har ansvar for logens side. Det skrevne skal være på 3 spalter. 
    Stoffet skrives i Word, Calibri, størrelse: 10. Overskriftene kan ha større skrift. 
    Om skrifttypen på innsendt stoff skulle være med en annen skrifttype, arbeider hovedredaktøren     
    det hele om.  
5. E-postutgaven av Terjenytt. 
    Logens sekretær mottar Terjenytt på E-post fra Hovedredaktøren og sender den videre via FOCUS til  
    dem som har E-post i sin loge. 
6. Papirutgaven av Terjenytt. 
    Sendes til dem som ikke har E-post og til dem som ønsker papirutgaven 
    Det er derfor viktig at sekretærene sender melding om nye søstre og brødre som skal ha papir- 
    utgaven av Terjenytt. 
    Det er også viktig at vi får vite hvem som er gift/samboer med hvem av Odd Fellow brødre/søstre.  
    Det trykkes kun ett Terjenytt til hvert par.  
    Når et medlem dør eller slutter må det også sendes melding til undertegnede. 
    Meld fra så snart som mulig dersom noe ikke stemmer. 
7. Husk at Terjenytt er et viktig informasjonsmedium for din loge. Aktuelt stoff er referater av ulike  
     slag(turer, møter, spesielle anledninger, etc.) , bevegelser blant medlemmene (Opptak, grads-  
     passeringer, veteraner, årsjubileer, etc.), gode og fine skildringer av etisk karakter, dikt, etc. Glem  
     ikke å se framover i tid. Innbydelser av ulike slag som til spesielle møter, samlinger, turer, julemøter  
     etc.  Send svært gjerne også med bilder.  Der er mye god informasjon i disse. Det bør absolutt  
     sendes med bilde av nye søstere og brødre. 
7. Frist for å sende inn stoff til julenummeret 2013 av Terje Nytt, vil være 9. november 2013. 
8. Distribusjon av Terjenytt er logenes ansvar, både når det gjelder papirutgaven og den  
     elektronisk utgaven. 
     Papirutgaven må leveres eller sendes dem som ikke henter Terjenytt på møtene. 
     Den elektroniske utgaven sendes av Hovedredaktør til logenes sekretærer. Sekretærene sender så,   
     ved hjelp av FOCUS, E-post til alle medlemmer av sin loge som har E-post, med Terjenytt som  
    vedlegg. Den elektroniske utgaven sendes som PDF-fil og tar derfor ikke stor plass. 
 
Husk at informasjon mellom oss mennesker er meget viktig. Er du redd for å tråkke over når det 
gjelder Odd Fellow stoff, tar jeg ansvar for å sløyfe/korrigere stoffet før det bli trykket. 
 

 E-post til trykkeriet.  
Ca 1 uke før trykking sendes melding til trykkeriet om at Terjenytt vil bli ferdig for 
trykking på en bestemt dato slik at trykkeriet kan være forberedt.  
 

 Terjenyttadressene oppdateres.  
Navn og adresse er samlet på en Excel fil med navnene plassert logevis. Logenummeret 
er plassert foran hvert navn for lettere å kunne sorteres ved distribusjonen. 

 Navner og adresser ajourføres.  
 Nye søstre og brødre føyes til, mens dem som slutter, sløyfes. 
      

mailto:jan.a.n@online.no
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 II.  Terjenytt lages. 
Terjenytt er vanligvis et 16 siders dokument i A4 format.  
Forrige Terjenytt i Word format kalles frem. Så slettes sidene unntatt forsiden.  
Det er lurt å beholde logeseglene med flere tomme sider. Dermed er det lettere senere å 
legge disse inn på logesidene. 
Arkiveringen ordnes ved at det lages mappe for hvert år. Inne i årsmappa legges det så 4 
mapper for de 4 Terjenyttutgavene: Vinteren, Våren, Høsten og Julen.  
Dette nye bladet settes inn i rett mappe allerede nå. Dermed kan en stadig lagre under 
prosessen og en har en veldig grei oversikt over alle utgavene som lages, og det er lett å 
ta frem et blad om det trengs.  
Forsiden lages ved at den gamle bearbeides ved å endre nr. og utgave etc.  
Nye bilder og kommentarer skiftes ut ved at en holder seg innenfor rammene. 
Når den nye forsiden er ferdig, kan det rent arbeidsmessig lønne seg å lage den i PDF-
format. Det kan selvsagt gjøres senere, men ved å gjøre den helt ferdig, er det greit å 
parkere den i mappa, slik at en kan arbeide mye friere, uten forsiden.  
Annonsesidene bør en arbeide med for seg selv. Wordutgavens annonsesider fra forrige 
utgave tas frem og det gjøres evt. endringer i annonsene. Noen kan gå ut, andre kan 
komme til. Annonsene er bygd opp i tabell, slik at de blir ensartet alt etter hva de skal 
koste.  
Evt. tekst fra redaktøren settes inn på den nest siste side. 
Opplysningene på toppen av sida oppdateres og sidetallene nederst justeres. 
Når så de to annonsesidene er ferdige kan det igjen være lurt å lage disse ferdige sidene i 
PDF-format. Dermed kan disse også parkeres i tilhørende mappe. 
Hovedredaktørens 2 sider står så for tur. Det tas fatt i Word utgaven med de slettede 
sider som nå bare har logeseglene. Side 2, som altså er den første siden, sjekkes ved å 
endre toppteksten og riktig sidetall i bunnteksten. Deretter setter redaktøren inn sitt 
stoff til disse to sidene med bl.a. DSS og leir stoff. 
Sidene fra logene kan settes inn (”suges” inn) i denne delen etter hvert som de kommer. 
Dog er det slik at mye må arbeides med for å få de rette skrifttyper og størrelser. Bilder 
må beskjæres og tilpasses. 
Det er slik at de enkelte loger har inntil en side til disposisjon. Dersom det blir oversendt 
litt lite stoff, kan hovedredaktøren bruke den ledige plassen til stoff han gjerne vil ha 
med.  
Rebekkalogene settes inn først etter hovedredaktørens sider, deretter brødrelogene i 
stigende rekkefølge, de eldste først. 
Redaktøren må gå gjennom hver av sidene nøye.  
Retteprogrammet kjøres for hele bladet og nøye korrektur utføres, bl.a. annet kjøres 
erstatningsfunksjonen for spesielle ord som brukes i Odd Fellow, så som embede, nevnd, 
loge, etc. Layouten er også viktig. 
Når så disse sidene (vanligvis side 2- 14) er ferdige, lages disse også i PDF-format. 
Deretter syes det hele sammen med forside og annonsesidene ved hjelp av programmet 
Acrobat. 
Om redaktøren finner at det er veldig mye stoff tilgjengelig, for eksempel i forbindelse 
med spesielle Odd Fellow begivenheter, kan han utvide Terjenytt med 4 sider (Et A3 ark). 
Det må være 4 sider. Alle utvidelser krever 4 sider. 
Når så det hele er ferdig sender hovedredaktøren den ferdige PDF-filen sammen med 
adressefilen i Excel som E-post til trykkeriet og til Web. ansvarlige for leiren. 
Alt er dermed klart for trykking og plassering på oddfellow.no. 
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III.  Distribusjonen. 
 Det er logene som har ansvar for at Terjenytt kommer fram til det enkelte medlem. 
 Ektefeller/Samboere får kun et eksemplar. Papirutgaven blir sendt broren. 
        

Elektronisk utgave. Terjenytt blir sendt med E-post som vedlegg på en PDF-fil til alle 
Sekretærene med beskrivelse av hvordan de ved hjelp av FOCUS skal sende Terjenytt 
videre til alle medlemmene som har E-post.  
Før Terjenytt sendes videre, vil det nok være lurt for sekretærene å lagre den på PC-en 
sin. Dermed er den lettere å legge ved når en bruker FOCUS. 

 
  
Papirutgaven. 

Papirutgaven lages til alle som ikke har E-post. Dessuten kan de som absolutt ønsker det, 
også få papirutgaven selv om de har E-post. Da må de i tilfelle melde fra at de ønsker det. 
Hovedredaktøren henter bladene i trykkeriet og sørger for at disse blir levert til de 
respektive logehusene. 
Når det er gjort, sender redaktøren en E-post til UM (kopi til Sekr.) om at bladene er 
plassert på Odd Fellow huset. 
UM/Sekr. har ansvar for den videre distribusjon ved å legge dem frem på inntil 2 
påfølgende møter for deretter å bringe/sende dem hjem til dem som ikke har vært på 
logemøtene. Her bruker flere loger nevnden som skal foreta hjemmebesøk. Det er fint å 
ha med seg Terjenytt på slike sykebesøk.  

 

 Andre mottakere av Terjenytt.  
 Med E-post sender Redaktøren Terjenytt som vedlegg på PDF-fil til: 
  - Storlogen, EKS Stor Sire og de 2 redaktører. Egen liste. 
  - Nabodistrikter m/div adresser. Egen liste. 
  - Norden.  Egen liste. 
  - Utlandet. Egen liste. 
 
V.  Termintabell. 
Nåværende redaktør setter opp et hjelpemiddel som han kaller en termintabell for 
gjennomføringen av arbeidsoppgavene ved lagingen av det enkelte Terjenytt, slik som dette: 
Termintabell for Terjenytts Høstnr. 3/2016  

Dato 
Til 
Dato Hendelse Merknad 

18.apr 19.apr Terjenytt nr 2/2016 kom ut Forrige nummer av Terjenytt 
19.apr 16.sep Arbeidsperiode for neste Terjenytt   
01.sep   Redaktør sender melding om forfallsdato Går til DSS-UM-Sekr-+evt andre 
01.sep   Redaktør sender adresseliste til sekretærer Gjennomgås denne 
05.sep   Redaktør sender påminnelse   
07.sep   Redaktør sender melding til trykkeri   
12.sep   Deadline1 (dem som har møte i 1.uke i sept) Alt levert til Redaktør 
16.sep   Deadline2 (dem som har møte i 2.uke i sept) Alt levert til Redaktør 
13.sep 18.sep Terjenytt settes opp og sendes til trykkeri   
19.sep   Terjenytt hentes fra trykkeri   
19.sep 20.sep Terjenytt distribueres til logehus   
19.sep   Terjenytt sendes til Sekr. for el. distribusjon Melding sendes også UM 
19.sep 20.sep Terjenytt sendes til eksterne avtaler   
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