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Godt Nytt År! 
2017 er godt i gang, og livet i logene går for fullt. Hva har vi så i vente dette året?  
Det vet vi heldigvis lite om, men noe får vi likevel rikelig anledning til å forberede oss på. 
Vi skal, via Venneaftener og andre tiltak, sørge for rekruttering til de respektive loger, vi 
får Stor Sire besøk i leirene, det blir ny deltagelse i Arendalsuka, men viktigst av alt: Vi får 
nye muligheter for å gi søstre og brødre gode opplevelser gjennom godt forberedte og 
gjennomførte møter i de respektive loger. 

Vår bror, Jan A. Nilsen, har fått sin vel fortjente 50års VeJu. Les mer om dette på side 15. 

På bildene under ser vi symbolene for distriktets loger og leire, men vi ser også en stolt 
skute som stevner mot et fyr og de tre kjedeledd. La dette bli et symbol for den samlede 
innsats som brødre og søstre nå står overfor frem til 2017: LANDSSAKEN 
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        Medlemsstatistikk  -  31.12.2016  -  22 Aust Agder 
Inn Over Over- Rebekka Loge Antall 

01.01. viet fra  til  
Gjen-

opptatt 
Døde Av-

gang 
Antall 
31.12. 

Al-der Netto 
tilgang 

51 Fortuna 96 5 0 0 0 2 3 96 68 0 
93 Kaprifol 93 2 0 0 1 1 0 95 65 2 
104 Måken 82 3 0 0 0 0 2 83 68 1 
116 Navigare 63 2 1 0 0 0 3 63 68 0 
Sum: 334 12 1 0 1 3 8 337 67 3 
                Over- Over- Odd Fellow Loge Antall 

01.01. 
Inn-
viet fra  til  

Gjen-
opptatt 

Døde Av-
gang 

Antall 
31.12. 

Al-der Netto 
tilgang 

61 Terje Vigen 76 5 1 0 0 2 0 80 66 4 
98 Henrik Ibsen 94 7 0 0 0 2 0 99 64 5 
107 Torungen 84 4 1 1 0 0 3 85 65 1 
127 Gabriel Scott 85 5 0 0 1 0 2 89 64 4 
128 Lyngør 79 5 2 0 0 1 0 85 65 6 
135 Mærdø 65 5 0 0 0 1 4 65 58 0 
152   Fjære 34 1 0 0 0 0 2 33 57 -1 
Sum: 517 32 4 1 1 6 11 536 63 19 
            Logeanalyse 31.12.2016 - Rebekkasøstrene   
Rebekka Loge         
Aust-Agder 

Antall  Aren-  
dal 

Fro-
land 

Åmli Grim- 
stad 

Lille- 
sand 

Birke-
land 

Ri sør Gjerstad Tvede-
strand 

Vegårs-  
hei 

Andre 

51 Fortuna 96 78 4   5         6   3 
93 Kaprifol 95 79 4   4 1   5   2     
104 Måken 83 2     56 24           1 
116 Navigare 63 2           25 2 28 3 3 
Sum: 337 161 8 0 65 25 0 30 2 36 3 7 
Logeanalyse 31.12.2016- Odd Fellow brødrene   
Odd Fellow Loge   
Aust-Agder 

Antall  Aren-  
dal 

Fro-
land 

Åmli Grim- 
stad 

Lille- 
sand 

Birke-
land 

Risør Gjerstad Tvedestrand Vegårs-  
hei 

Andre 

61 Terje Vigen 80 74   3 1         1   1 
98 Henrik Ibsen 99 5     92 1 1         0 
107 Torungen 85 80 1   1 1 1     1   0 
127 Gabriel Scott 89 2     2 73 7         5 
128 Lyngør 85 6           35 5 34 2 3 
135 Mærdø 65 64 1                 0 
152 Fjære 33 6 1   20 2       1   3 
Sum: 536 237 3 3 116 77 9 35 5 37 2 12 
              
Fordeling mellom kommunene i Aust Agder 
Kommune-
analyse 

Aust-
Agder 

Aren-  
dal 

Fro-
land 

Åmli Grim- 
stad 

Lille- 
sand 

Birke-
nes 

Risør Gjer-
stad 

Tvede-  
strand 

Vegårs-  
hei 

Andre 

Odd Fellows 873 398 11 3 181 102 9 65 7 73 5 19 
Innbyggere * 116617 44617 5700 1847 22684 10684 5161 6898 2490 6049 2092 X 
% OF i kom. 0,75 0,89 0,19 0,16 0,80 0,95 0,17 0,94 0,28 1,21 0,24 X 
+personer for 1% 294 49 47 16 46 5 43 4 18   16   
* Innbyggertallene i kommunene er hentet fra SSB 1. okt 2016       
Nå er det slik at Tvedestrand kommune i vårt distrikt har oppnådd Storlogens høye mål  
om at minst 1 % av befolkningen tilhører Odd Fellow Ordenen.   
Siste rad "+personer for 1%" angir antall nye medlemmer vedkommende kommune må ha 
Merk at Lillesand(som mangler 4) og Risør(som mangler 5) er veldig  nære 1 % 
Norge har 25 distrikter:      
Odd Fellow Distrikt 22 Aust Agder har en klar 1. plass av 25 distrikter med 3,7 % fremgang. 
Rebekka Distrikt 22 Aust Agder har en 8. plass av 23 distrikter med 0,9 % fremgang i 2016 
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Leir nr. 22 Viljen 

 
 

Møte 01.12.2016, 
Forfremmelse til Håpets Grad: 
51 Fortuna:  Brit Johansen  
  Benedicte M.Vonen. 
93 Kaprifol:  Brit Terjesen. 
104 Måken:  Jannicke S.Hovind, 

Aud M.Solheim Olsen, 
Anne Grethe Støy 
Elin Håland.  

116 Navigare:  Hella Ina Sonesen. 
  

Møte 05.01.2017 
Opphøyelse til Barmhjertighetens Grad: 
51 Fortuna:   Anne G. Lindbach 

Syvertsen 
104 Måken:   Kirsten Moe 
116 Navigare:  Marit Valland. 

 
 
 
 

 
 

Leir nr. 22 Aust-Agder 
 

Møte 08.12.2016 
Fellesmøte m/leir 27 Homborside i 
Arendal der totalt 70 patriarker deltok i 
leirslagningen. 
Følgende ble opphøyet til DKP: 
107 Torungen: Frido Josepha 
  Steinar Lyngroth 
135 Mærdø: Svein Arne Eikevoll 
  Arne M. Thorbjørnsen 
 

Møte 12.01.2017 
Leirslagning i Tvedestrand der 44 
patriarker deltok. Møtet var et 
arbeidsmøte m/instruksjon av DSS Aage 
Munch-Olsen. Regnskap for 2016 ble 
lagt frem, og budsjett for 2017 ble 
vedtatt. 
 
 

Møte 09.02.2017 
Leirslagning i Arendal der 62 brødre 
deltok. Følgende brødre ble innviet i 
Patriarkgraden: 
107 Torungen: Arne J. Pettersen 
  Arne F. Rasmussen 
128 Lyngør: Thor Pedersen 
135 Mærdø: Stian Evensen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Leir nr. 27 Homborside 

 

Ord fra 1. HM 
Fra og med dette nummer av Terje-nytt, 
vil det være 
1. Høvedsmann som har ansvaret for 
innlegg til dette bladet. 
-Det første jeg vil gjøre i den anledning 
er å ønske alle Patriarker i egen og 
andre leire et riktig godt nytt år. 
-Det neste er å ønske så mange som 
mulig velkommen til de kommende 
leirslagningene utover våren. 
-Vårens store begivenhet blir nok den 
22. Mars. Da vil det i tillegg til 1. 
nominasjon av neste EM-kollegium og 
valgte nemnder, også blir besøk av Stor-
Sire med drabanter.  
I vår leir sammenfaller dette med et 
opptak av nye Patriarker. 
Vi har mange Resepiender, så vi håper 
at også mange Patriarker setter av 
denne datoen og møte mannsterke 
frem. 
Vel møtt til mange gode kvelder våren 
2017. 
 

Gradspasseringer 
Leirmøte 23.11. DGL+ 

Følgende ble befordret: 
127 Gabriel Scott:    Svein Egil Pedersen 
 

Terminliste 1. halvår 2017 
25.01. Arbm. Instr. 
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 
 

 

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.  
(98 Henrik Ibsen har ansvaret 25.1.17 og 
127 Gabriel Scott 22.2.17) 
1.HM vil om nødvendig utpeke ekstra 
hjelp dersom dette trenges ved 
serveringen. 
De respektive ansvarlige logene stiller 
med bemanning til å kunne dekke bord 
og forberede måltidet. 
 

Øvelser i leiren. 
Etter at nye ritualbøker ble tilgjengelig 
høsten 2016, har dette vært grunnlaget 
for de rituelle spill i vår leir. 
Det er ikke bare, bare å glemme det 
gamle for så å lære noe nytt som er 
nesten likt det forrige. 
Nå øves det spesielt på Patriarkgraden 
slik at denne skal bli så bra som mulig. 
Stor takk til de som møter til øvelsene, 
samt bruker mange timer hjemme for å 
lære sen sine monologer og replikker. 
 

Se utfyllende opplysninger på nettet. 
Endringer og oppdateringer finner du 
der. 
  

Besøk vår hjemmeside: 
http://www.oddfellow.no/category.php
?categoryID=4681 
 

Seniortreff for Odd Fellow 
Ordenen i Aust Agder.. 

 
Februar: 23.februar 2017. 
Foredrag v/ Lise og Tom Schultz: Turen 
til Malawi 
Møtested: Logehuset, Arendal. V/ 
Mayen Granerud. 
 
Mars: 30. mars 2017. 
Kinobesøk i Arendal Kino 
Filmen er: «Kongens nei» 
Bespisning: Marko Polo – v/ John Heien 
 
April: 27. april 2017. 
Byvandring i Tvedestrand 
 
Mai: 25. mai 2017. 
Elva rundt – Bror Per Olai Seines vil 
guide oss på båtturen. 
Etterpå i land på Mærdø, og spise der. 
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Loge nr 51 Fortuna 
Opptakelse 

På vårt julemøte 14.12.16 hadde vi 
opptak av ny søster. Hun heter Lisbeth 
Simonsen og hennes fadder er OM 
Merete Moen Johnrud. Vi ønsker 
Lisbeth velkommen til loge nr 51 
Fortuna. 

 

f.v Merete M. Johnrud, f.h Lisbeth Simonsen 

Vi gratulerer 

 

 
 
 

 
60 år 

15.04.57 – Kari Syvertsen 
70 år 

09.03.47 – Randi Moland 
75 år 

     15.04.42 – Vigdis Duus Carlsen 
19.04.42 – Kari Rose 

85år 
08.05.32 – Ingebjørg Terkelsen 

 

 

Gradspasseringer: 

 
Den Høye Sannhets grad: 

08.02.17 - Ragnhild G. Tysseland 

Møteplan 1. halvår 2017 

Kåseri om Margrethe Munthe av 
eks. OM Ragnhild Bjellås fra nr 
116 Navigare 
På vårt arbeidsmøte onsdag 25. januar, 
fikk vi besøk av eks. OM Ragnhild Bjellås 
fra nr 116 Navigare. Anledningen for 
besøket, var hennes flotte kåseri om 
Margrethe Munthe. Vi fikk en flott 
innføring i Margrethe Munthes liv og 
virke. Str Ragnhild hadde med seg 
mange flotte bøker med Margrethe 
Munthe sanger. Det var både gamle og 
nye utgivelser.  
 

 

Eks. OM Ragnhild Bjellås 

Vi fikk også anledning til å synge flere av 
hennes kjente og kjære sanger med str 
Ragnhild ved pianoet. Vår OM Merete 
M. Johnrud overrakte str Ragnhild en 
nydelig vårgruppe som takk for et flott 
kåseri. 
 

Marit Myhre Auestad - UM  

Loge nr 51 Fortuna arrangerer 
marked på Logehuset lørdag 

25.3 kl. 10.00 

I anledning landssaken 2016-2019 vil vi 
søstrene i Fortuna arrangere et marked 
der vi har salgsboder med mange 
forskjellige skatter. Disse får du kjøpt til 
en rimelig penge og all inntekten går til 
landssaken.  

 

 

Det blir også kafe og hyggelig samvær. 
Du er hjertelig velkommen til å ta med 
kjent og kjær – stor og liten  

Det vil komme mer informasjon på vår 
hjemmeside etter hvert. 

Følg med på: 

http://www.oddfellow.no/article.php?a
rticleID=47821&categoryID=368 

11.01 kl. 
19.00 

0 Arbm  

25.01 ”   
19.00 

0 Arbm/regnskap 
og budsjett 

08.02 ”   
19.00 

0 ≡ +  
Galla 

22.02 ”   
19.00 

0 O +  
Galla 

08.03 ”   
19.00 

 0 – +    

22.03 Merk 
tiden  
18.00 

0 40 års Ve.Ju. 
Galla 

26.04 ”   
19.00 

0 Arbm m/ 
instruksjon 

   
10.05  ”  

19.00 
0 25 års Ve.Ju. 
Galla 

17.05 ”   
11.00 

Sammenkomst på 
Odd Fellow-huset 

24.05 ”   
19.00 

0 O +  
Galla 

   
07.06  Sommertur 
Høsten 
2017 

  

30.08      Merk 
tiden  
18.00 

0 EI 
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    Loge nr. 93 Kaprifol 
 

Julemøte med tildeling av 
25 års veteranjuvel til søster 

Reidun Kjemperud. 
Årets julemøte, 12. desember, ble en 
høytidelig feiring av 25 års medlemskap 
for vår loges aller første resipient. 
Søster Reidun Kjemperud var den første 
som ble tatt opp etter at loge nr. 93 
Kaprifol ble instituert høsten 1991.  
Søster Storrepresentant, Lisbet Brune, 
forestod den høytidelige tildelingen. 
Juveltildelingen ble fulgt av Kaprifols 
tradisjonsrike og stemningsfulle 
julemøte med sang og levende lys, noe 
som løftet stunden og opplevelsen både 
for dagens veteran og de øvrige 
søstrene.  
For tiende år hadde vi også besøk av 
organist Ragnhild Bjellås fra loge 
Navigare i Tvedestrand. Levende musikk 
bidrar også i høyeste grad til å sette 
stemningen.  
En hyggelig kuriositet er det at dagens 
PE, søster Storrepresentant Lisbeth 
Brune var CMs H ass, og den som førte 
dagens veteran da hun ble tatt opp i 
logen i 1991.  
Ved bordet holdt søster 
Storrepresentant en hyggelig og 
personlig tale til dagens veteran. Søster 
OM, Anne Grethe Lofthus, hilste med 
tale og blomster fra logen. 
 

 
Reidun (tv) med fadder Inger Marie (Tull) (th). 

 

Også veteranens fadder, Tull Kaastrup 
Nielsen, var til stede og holdt en fin tale 
med flere muntre tilbakeblikk. Reidun 
holdt en flott takketale, der hun 

fremholdt logens store og positive 
betydning for henne gjennom disse 
årene. 
 

Nyttårsloge: 
9. januar avholdt vi Nyttårsloge for 
3. gang.  Møtet består av en informativ, 
forholdsvis kort seremoni, der fargenes 
bruk og symbolikk i logesalen utdypes 
og forklares. Dette er interessant og 
lærerikt for søstre så vel som for gjester.  
Det ble et fint møte, med svært positive 
tilbakemeldinger.  
Også i år var nyttårslogen godt besøkt, 
med i overkant av 90 deltakere. Søstre 
og ledsagere hygget seg med helstekt 
indrefilet og hjemmelaget 
karamellpudding.  
Det er nesten så vi aner en tradisjon. 
 

 
Gjester og søstre koste seg ved taffelet. 

 

 
OM, Anne Grethe, benyttet anledningen til å 

gratulere to av våre gjester som feiret fødselsdag 
sammen med oss denne kvelden. 

 

 
Stor takk til privatnemda, her representert ved 

Reidun, Adeleide og Turid, som sørger for en flott 
ramme rundt våre gallamøter. 

 

Vi gratulerer:  
23.02. Maien Granerud, 75 
07.03. Grethe Hørte, 70  
24.05. Solveig Christiansen, 75  
02.06. Elin Halvorsen, 75  
 

Gradspasseringer: 
13.2. fikk vi 2 nye søstre i  
Det Gode Vennskaps grad: 
 

 
Brith Hustveit og Eva-Britt Thorvildsen Bråten 

 

Møteplan med meny,  
1. halvår 2017: 
27.2 Arbm.Instr. Lapskaus 
13.3 =+   Lettsaltet torsk 
27.3 0+N             Galla Erter, kjøtt og 

flesk 
24.4 ≡ +N            Galla          Laks m/agurksal. 
8.5. Arbm.V Ertesuppe /brød 
17.5 Sammenkomst 

på Logehuset 
Salg av kaffe og 
kaker 

22.5 25 års Ve.Ju. 
                     Galla 

Lettsaltet torsk 
Karamellpudding 

12.6 Sommertur  
 

Tusen takk: 

 
Bjørn Willy 

 

 
Ingun 

 
Det er helt på sin plass å takke vår 
dyktige kokk, bror Bjørn Willy Lyne 
Karlsen fra loge 107 Torungen, og hans 
kone Ingun, som alltid sørger for utsøkt 
mat til våre møter!  
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Loge nr. 104 Måken 
 
Ny søster  
24 november 2016, var det festkveld i 
loge 104 Måken. Vi hadde gleden av å 
ønske Eva Elisabet Bringaker 
velkommen som ny søster i vår loge. 
 

 
Ny søster Eva Elisabeth Bringaker, med fadder 

Bjørg Torkildsen. 
 

 
Privatnevnda hadde dekket nydelig bord for 

anledningen 
 
Loge 104 Måkens julemøte 2016 
 
8 desember 2016, holdt loge 104 Måken 
sitt årlige julemøte. Det var 61 
feststemte søstre som tok plass i 
logesalen, der OM Ingebjørg Wickstrøm 
ledet møtet etter ritualet for festloge. 
Etter møtet ble logesalen pyntet til 
julespill. Vi valgte i år som i fjor å 
gjennomføre «Julespill fra Vestfold». 
Det var et vakkert og høytidelig julespill 
i en nydelig pyntet logesal. Flott musikk 
satte oss alle i den helt riktige 
julestemningen. 
Etter julespillet, ble det servert et glass 
musserende i salongen, før feststemte 
søstre tok ble ledet til spisesalen. 
Privatnevnda hadde også denne kvelden 
dekket et fantastisk bord i sølv grønt og 

hvitt. På menyen stod det ribbe med alt 
tilbehør og til dessert ble det servert 
riskrem m/mandel i, som vår søster Mie 
Birkeland Knutsen hadde laget til oss 
 

 
 

 
 

 
I salongen ble det servert kaffe avec. 
Baren var åpen, og praten gikk livlig.  
Underholdning var det mye av denne 
kvelden. Legenden om Lucia ble lest av 
søster Inger Dybfest 
 De «Gærne jinter» hadde sin årlige 
Lucia opptreden, det var julelotteri, og 
til slutt en liten «overraskelse» fra vår 
søster Gro Tveita Clausen. Hennes 
opptreden var til stor glede og mye 
latter for de tilstedeværende. 
Kvelden ble avsluttet med Måkens 
årlige julelotteri. Årets 
lotterihøydepunkt. Rundt midnatt var 
det på tide å ønske hverandre riktig God 
Jul og Godt Nyttår, og flere av søstrene 
kunne vandre hjem med en flott 
gevinst! 
 
25 Års Veteranjuvel 
 
12 januar 2017, var det igjen duket for 
festkveld i loge 104 Måken. Denne 
kvelden var vi så heldig å kunne tildele 
25 års Veteranjuvel til to flotte søstre. 
Det var søstrene Anne Grete Ruhaven, 

og søster Brit Irene Leonard Nilsen som 
var våre hedersgjester denne kvelden. 
Det var 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 
jubilantene. For oss som var til stede var 
det en flott og minnerik kveld. 
Jubilantene strålte og virket svært 
fornøyd med kvelden og rammen rundt 
arrangementet.  
 

 
Våre flotte jubilanter, Brit I Leonard Nilsen og 
Anne Grete Ruhaven flankert av OM Ingebjørg 

Wickstrøm og Storrepresentant Ingunn Andersen. 

 
Nye søstre 
9 februar 2017, hadde loge 104 Måken, 
den store glede av å kunne ønske to nye 
søstre velkommen til oss. 
Vi håper de vil trives med logelivet, og 
som søstre hos oss 
 

 
Ny søster Aaslaug Føreid, med fadder Marit 

Rodvelt. 
 

 
Ny søster Jorunn Eikeland Olsen med fadder OM 

Ingebjørg Wickstrøm. 
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LOGE nr.116 NAVIGARE 

 
Møteprogrammet  
For resten av våren.  
22.02. 0 ≡ + Galla 
08.03. Sosialaften. 
22.03. 0 + Galla 
26.04. 0 = + N 
10.05. 0 - +N.                                      
24.05.0. Arbm. Etisk post 
07.06.Sommertur 
 
----------------------------- 
 
Høsten 2017 
30.08. 0- + 
13.09. 0 EI. Kl. 18.00 
------------------------------------- 
Nb. Vårt møte den 10.05 er endret i 
henhold til den utsendte møte plan, og 
blir nå et 0 - + N  
 
Torsdagstreff 
På torsdagstreffene møtes søstre til et 
uformelt møte mellom kl.12.og kl.14.00. 
To møter er gjennomført, og to møter 
gjenstår denne våren. Torsdag den 
16.03. og 20.04.  

 
Samlet til Torsdagstreff m/strikkestund. 

 
Losjemøte 25.01 
Møte denne kvelden var arbeids-møte 
med foredrag. Vi hadde invitert Jeanne 
Mette Goderstad, som er 
Avdelingsleder i kirurgiske fag ved 
Sørlandet Sykehus i Arendal, og 
utdannet gynekolog. Hun var kommet 
for å snakke om kvinne-helse. Et 
interessant og nyttig foredrag, der det 

ble stilt spørsmål, og flere fikk mange 
gode råd. 
 

  
Leir 22 Viljen. 
01.12.2016 ble Hella Ina Sonesen, 
forfremmet til Håpets Grad. 
05.01.2017. ble Marit Valland, 
forfremmet til Barmhjertighets Grad. 
Gratulerer til dere. 
 
Runde år. 
75.år. 05.03.2017.Eldbjørg Marie 
Mersland. 
75 år. 10.04. Edle Nora Bergnes 
Johnsen. 
Gratulerer. 

 
                                       
Frelsearmens julegryte julen 
2016. 
Resultatet av innsamlingen av 
Frelsearmens julegryte på Grisen 
Storsenter ble i år kr 39 214. En stor 
takk til søstre og brødre, som utførte 
jobben som grytevakt.   
 
Tildeling av 25 års Veteranjuvel 

til Ragnhild Bjellås 

 
Veteranen sammen med sin fadder Jorunn 

Micheleth. 
Onsdag 08.02 2017 ble vår søster 
Ragnhild Bjellås tildelt sin 25 års 

Veteranjuvel. En dag vi hadde gledet oss 
til lenge. Tildelingen ble foretatt av 
Storrepr. Else-Margrethe Ramsdal, som 
ledet seremonien på en flott måte. 
Privatnevnden hadde dekket et nydelig 
bord, og etter veteranens ønske ble det 
servert Laks med tilbehør og iskake til 
dessert. Jubilanten ble hedret med taler 
der hun ble takket for sin store og 
kreative innsats for Logen gjennom 25 
år. Jubilanten takket selv og holdt en 
flott tale der hun utdypet i fine ord hva 
Logen betyr for henne.      Det eneste 
som ikke var på vår side denne kvelden 
var værgudene, det snødde og det var 
glatte veier Flere søstre fra våre 
nabologer hadde sett fram til å være 
med oss denne kvelden, men måtte 
melde avbud.  Derfor var det gledelig at 
fadder Jorunn Micheleth og vår DSS Else 
Byholt trosset snøværet og var med oss 
denne kvelden. 

Visdomsord. 
Selv den som skal flytte et helt fjell, må 
begynne å bære stener. 
                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seniortreff i Arendal torsdag 
24. november 2016 

Månedens seniortreff ble holdt på 
logehuset i Arendal, der sykkel og 
musikk var tema. 
Vi hadde besøk av organist Nina 
Irslinger som under tittelen «Norge 
er et herlig land» holdt et 
inspirerende foredrag med 
bakgrunn i en sykkeltur hun hadde 
gjennomført fra Nordkapp til 
Lindesnes. Foredraget ble krydret 
med passende norsk musikk for 
piano, bl. a. Småtrold av Edvard 
Grieg og Sommernatt av Agathe 
Backer Grøndahl. 

 
Nina Irslinger sammen med de eneste 

souvenirene som ble med hjem fra 
sykkelturen. 
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Loge nr. 61 Terje Vigen 
 
Jubilanter 
Vel overstått:  
12.12: Sverre Thorkildsen 80 år 
 
Kommende: 
01.03: Oddvar Egil Haugen 65 år 
11.04: Jonny Lystvet 65 år 
24.04: Trond Ivar Moen 65 år 
21.05: Rainer A. Domogalla 60 år 
 
 
Møter 
16.11.2016     M  fm/ 107 
Torungen og  135Merdø 
(Oppmøte: Ikke registrert) 
 
Minneloge for å hedre våre avdøde 
brødre. Seremonien var flott og 
høytidelig. 
 
Loge 61 Terje Vigen leste opp 
ordensvita for brødrene: 
Kåre Midttun og Odd Fjeldstad 
 
UM Bjørn Haagen Andersen vikarierte 
for OM Petter Wold 
 
03.12.2016 Julemøte 
Julemøtet ble avhold på tradisjonelt vis. 
 
Toastmaster, CM Rainer A. Domogalla, 
førte ordet under middagen på 
forbilledlig vis. Og julematen var som 
vanlig fantastisk. 
 
Etter maten fortsatte kvelden i baren 
hvor privatnemda hadde bestilt levende 
musikk. Dette var en helt annen 
opplevelse enn hifi-anlegg og CD’er og 
privatnemda bør absolutt finne rom for 
dette ved neste julemiddag. 
Dansegulvet var «fullt» hele kvelden. 
 
 
 
 
 

07.12.2016 Arbm. 
(Oppmøte: 41) 
 
Møtet var egentlig satt opp som en 
Innvielse men mangelen på resipient 
endret statusen til et arbeidsmøte. 
Ikke så mye å si om dette møtet annet 
enn at brødrene hadde det fantastisk, 
lettsaltet torsk på menyen og vi fikk 
sunget flere sanger. 
 
21.12.2016 Arbm. 
(Oppmøte: 0) 
 
Dette møtet kom så tett opptil julaften 
at embetsmannskollegiet valgte å 
avlyse. 
 
04.01.2017 Nyttårsloge 
(Oppmøte: Ikke registrert) 
 
Første møtet i 2017 var en Nyttårsloge. 
Det var lenge siden sist og mange 
brødre hadde aldri vært med på dette. 
DSS Åge Munch-Olsen var invitert og 
takket ja. 
Det var en flott seremoni og alle var 
enige om at dette var noe som burde 
gjøres oftere. Kanskje hvert år eller i 
hvert fall annethvert. 
 
18.01.2017 Arbm. 
(Oppmøte: Ikke registrert) 
 
Arbeidsmøte med etterfølgende 
forestilling av tidligere kapellan Steinar 
Nilsen fra den norske kirke. 

 
Kapellan Steinar Nilsen 

Han fortalt mange flotte historier i 
tillegg til at han hadde med gitar og 
sang flere sanger. Her var det mange 
ord til ettertanke ispedd en hel del 
humor. Det var en flott opplevelse. 

 01.02.2017 Arbm. + 
instruksjon 
(Oppmøte: Ikke registrert) 
 
Tradisjonell instruksjon med DSS Åge 
Munch-Olsen. 
DSS er inspirerende å høre på og jeg 
anbefaler alle brødre, og spesielt de 
nye, å prioritere slike instruksjoner da 
det er spesielt informativt. Man kan 
også stille spørsmål på alt man lurer på 
og få svar på direkten. 
 
Venneaften 01. mars 2017 
Venneaften nærmer seg og 
storrepresentant Jan Petter Røinaas 
oppfordrer alle til å gå gjennom 
bekjentskapene sine og melde på 
aktuelle kandidater. Det gjøres 
oppmerksom på at dette møtet er totalt 
uforpliktende for gjesten, men særdeles 
forpliktende for brødrene. Dette bør 
være det viktigste møtet i 2017 for å 
sette den perfekte rammen. 
 

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 våren 2017 
15.02 19.00 ≡ + G 
01.03 19:00 O Venneaften 
15.03 19:00 = +felles 

 m/ 128Lyngør 
NB! Tvedestrand (Buss fra 
Stinta kl. 1800) 

05.04 19:00 O G 25 Ve. Ju. 
19.04 19:00 O+ G 1. Nom 
03.05 19:00 = +  
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Loge nr. 98 Henrik Ibsen 
 

 
Ola Lode 

40 år Veteran 20.12.16 
Juvelen ble tildelt Ola Lode, av DSS Åge 
Munck-Olsen, i en fin og verdig 
seremoni. Det var også en flott fest 
etterpå!  
Ola ble tatt opp 10. desember 1974. 
 
Fødselsdager – runde år 
75 år Svein Olsen, 7.3.17 
80 år Kåre A. Pettersen, 18.3.17  
Vi gratulerer! 
 
Opptagelse – Troskapsgraden  
Tor Helge Olsen, 16.12.2016 
Jan Steinar Degn, 16.12.2016 
Torgeir Skodde, 16.12.2016 
 

 
Tor Helge Olsen 

Hans far, Ove Gerhard Olsen, er fadder 
og med i vår Loge. Det er moro å få med 

en ny generasjon. 

 
Jan Steinar Degn 

 

 
Torgeir Skodde 

 

Terminliste 1. halvår 2017 
21.02. O Arbm. Fd 
07.03. O Arbm. Instr. 
21.03. O + G 
04.04. O = + 
18.04. O − + 1. N  
02.05. O + G 2. N 
17.05. 17. mai treff på huset 
23.05. O ≡ + G V 
11.06. Sommertur 
05.09. O EI G 
 
Meny for 1. halvår av 2017: 
21.02.- Svinestek  
07.03.- Oksestek 
21.03.- Laks 
04.04.- Gryterett 
18.04.- Ørret 
02.05.- Torsk 
17.05.- Kaker, is og kaffe 
23.05.- Røkt Svinekam 
 
 
 
 
 

På Nyttårslogen den 3. januar  
var vi over 60 personer til sammen. Det 
en fin tradisjon med nyttårsloge, hvor 
ledsager kan være med. Spillet i 
logesalen var flott og høytidelig. Etterpå 
ble det servet en liten aperitiff, så var 
det festmiddag (hjortesteik) og hyggelig 
samvær. Stemningen var særdeles god. 
Vi hadde perfekte servitører fra  
Sam Eydes videregående skole. 
 
UM har ordet: 
Som en bror av Loge 98 Henrik Ibsen, så 
ønsket jeg å komme med noen tanker 
rundt dette med å skaffe nye 
reflektanter og aller helst nye 
resepiender til vår Loge.  
Det er et faktum at det legges ned en 
vesentlig stor grad av energi av 
logebrødrene, for å finne nye 
reflektanter.  Jeg må si det at det er 
særdeles hyggelig å se at nye flotte 
karer kommer til vår loge som et 
resultat av dette arbeidet. 
For at Logen skal holde en kontinuitet i 
sitt arbeide, så er det glimrende at vi 
stadig får nye brødre. Det er da 
særdeles viktig at de nye brødrene blir 
godt mottatt og at de blir innlemmet i 
miljøet på en vennlig og broderlig måte. 
I og med at alle har en eller annen 
oppgave å gjøre i Logen, virker det 
samlende og skaper gode relasjoner og 
bånd mellom ”Nye” og ”Gamle” brødre. 
De fleste av oppgavene vi har å gjøre er 
ofte å sammenligne med et stafettløp, - 
der man mottar stafettpinnen og så gjør 
man så godt man kan, for så å gi denne 
stafettpinnen videre til neste bror. Det 
er dette som er mye av ”limet” i 
broderskapet og det syntes jeg er flott! 
Til slutt; jeg trenger for min del å bli 
minnet oftere på å bli flinkere til 
følgende:  
Å skaffe nye medlemmer, og  
være oppmerksomme overfor de nye.  
Gi støtte i gjøremål og oppgaver slik at 
de nye opplever logen som positiv og 
selvutviklende.  
Kontakte brødre som ikke har hvert i 
logen på en stund.  
Å gi ros til mine gode logebrødre! 

 
UM 98 Henrik Ibsen. 
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Loge nr.107 Torungen 
Julemøte med damer den 

26.11.16 
Årets julemøte ble også et godt besøkt 
og koselig møte med 69 deltakere. 
Privatnevnd hadde, som året før, 
virkelig gjort seg flid med å pynte 

bordet.  
Etter at UM Per Rosmo hadde ønsket 
alle velkommen til bords, ble ordet gitt 
til kveldens visevert, bror Eks OM Sigurd 
Ledaal, som tok oss gjennom måltidet 
på en humoristisk og trygg måte. 
Menyen var tradisjonell julemat og 
riskrem (med mandel) til dessert. 
Måltidet ble tilberedt av bror Bjørn-
Willy Lynne Karsen på kjøkkenet, 
sammen med sine utmerkede hjelpere. 
Servering ble besørget av søster- og 
broderloger i Arendal, på en utmerket 
måte. Måltidet ble avsluttet ved at bror 
Aksel Tønnevold takket for maten. 
Tradisjonelle julesanger ble avsunget, 
med «Deilig er jorden» som avslutning 
og alle stående ved bordet. I kjelleren 
hadde vi en koselig stund med bl.a. 
visesang av Østre Gab og noen melodier 
på saxophone av UM Per Rosmo. 

 

Logemøte 8.12.2016 
Logemøtet var tilegnet utdeling av 25 
års veteranjuvel til bror Eks OM Sigurd B 
Ledaal. 

 

EksOM Sigurd B. Ledaal 
45 brødre var samlet for å hylle bror 
Sigurd B. Ledaal. Til brodermåltidet ble 
det servert finnbiff med rotmos, etter 
veteranens ønske. Eks. OM. Ole 
Skjævestad overrakte jubilanten diplom 
på vegne av Storlogen og bror OM Per J 
Jørgensen overrakte en miniatyr av 
juvelen. Bror Eks OM Karl-Petter 
Evensen holt tale til jubilanten, hvor han 
tok tak i jubilantens omfattende virke, 
både i- og utenfor logen. Jubilanten 
takket på sin side for mange gode år i lo 
gen og for godt vennskap. Taffelet ble 
avsluttet ved at bror Eks Storrepr Egil 
Bøe takket for maten. 
 

Logemøte 2.1.2017 
Møtet var et arbeidsmøte med instruk-
sjon ved DSS Åge Munch-Olsen. Meny 
for møtet var smørbrød. 42 brødre 
møtte opp for å overvære 
instruksjonen. 
Under brodermåltidet kom bror DSS i 
sin tale inn på heftet som er utarbeidet 
om logene på Agder, og avsluttet med å 
lese diktet «Ta vare på» av Jan Erik Vold. 
OM Per Jetlund Jørgensen takket bror 
DSS for en flott instruksjon. OM minnet 
også om frist for påmelding til 50-års 
veteranjuvel den 20.2.217 og om 
venneaften den 16 januar. Bror Arne 
Johan Pettersen takket for maten ved å 
synge en sang til brødrene. 
 

Logemøte/venneaften 16.1.2017  
Logemøtet var tilegnet vår årlige 
venneaften. 51 brødre og 9 venner kom 
til dette møtet. Dette ble et veldig 
koselig møte hvor våre nye venner i 
logesalen fikk et innblikk i hva vår loge 
dreier seg om, og det sosiale ved vår 
virksomhet. Menyen for møtet var 
lapskaus med tilbehør. 
Bror OM Per Jetlund Jørgensen takket 
våre nye venner for at de kom, og håpet 
at de ville finne kvelden så interessant 
at de ville overveie å bli med oss videre. 
Bror John Heien minnet om seniortreff. 
Taffelet ble avsluttet ved at bror Per 
Olai Seines takket for maten. Etter 
måltidet ble det en koselig stund i 
kjelleren, med bl.a. visesang av Østre 
Gab. 

Logemøte 6.2.2017 
Møtet var tilegnet DGV grad for bror 
Thor Kristian Hustveit. 47 brødre 
overvar den flotte seremonien. 
Kveldens meny var svinestek med 
tilbehør. 

Eks OM Ole Skjævestad hadde ordet og 
delte ut blomster til vår OM Per Jetlund 
Jørgensen. Vår OM var bortreist på sin 
store dag – han fylte 70 år. Bror Ole 
Kristen Johannessen holdt tale til 
kveldens resipient, og takket ham for at 
han var flink til å møte opp på våre 
møter. Resipient Thor-Kristian Hustveit 
takket for tilliten fra logen, og takket sin 
fadder for god oppfølging. Han gav 
uttrykk for at han trivdes i vår loge, og 
gledet seg til fortsettelsen. 
Bror John Heien minnet om seniortreff, 
denne gang på logehuset. 
Taffelet ble avsluttet ved at bror Knut 
Olav Ytterdal takket for maten. 
 

Hendelser i vårterminen: 
Foruten at vi skal besøke loge 57 
Fidelitas i Skien torsdag 6.4.17, 
planlegger vi en tur til Oslo med 
overnatting, for å besøke Stortingsgt. 28 
(Odd Fellow gården) og delta på et 
logemøte hos loge 22 Thomas Wildey 
25/4 – 26/4. Mer informasjon kommer. 
 

Våre veteraner frem til neste 
utgivelse av Terjenytt: 

Den 20.2.17 er det Jan A Nilsen som skal 
få sin 50-års veteranjuvel. Han er 
chartermedlem i loge 107 Torungen, 
som ble instituert 28.10.1983. Dette er 
en kunnskapsrik «kjempe» i logene på 
Sørlandet, og på gjestelisten har vi i 
skrivende stund passert over 100 
påmeldte til møtet og brodermåltidet. 
 

Den 20.3.17 er det Bernt Finckenhagen 
som skal motta sin 25 års veteranjuvel. 
25 år er lang tid i logen, og det er 
virkelig grunn til å feire vår bror. Vår 
bror har hatt et stort 
samfunnsengasjement, og har lagt det 
meste av sine krefter i dette. 
 

Møteprogram utover våren 2017: 
(Siden vi tidligere hadde feil datoer på et 

møte i april) 
20.02.2017 19:00 

    50VeJu Galla 

06.03.2017 19:00 
    

Galla 

20.03.2017 19:00 
   25VeJu N1 Galla 

03.04.2017 19:00   N2 Galla 

06.04.2017 19:00 
    

Besøk til 
Skien 

 57 
Fidelitas 

15.05.2017 19:00 
    V 

 

17.05.2017    
Samling på 
OF-huset 

 

27.05.2017 18:00   Sommerfest  

04.09.2017 19:00   EI Galla 
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Loge nr. 127 Gabriel Scott 
 
Møte 07.12.2016 
I møte 07.12.2016 ble det foretatt en 
gradspassering. Jan Terje Arnesen og 
Jan Andersen ble forfremmet til Den 
Gode Vennskaps grad. 
Møte ble gjennomført på en stilfull og 
flott måte. Gradsspillet var eksemplarisk 
gjennomført. I tillegg hadde logen besøk 
av DSS Åge Munch-Olsen. Noe vi satt 
stor pris på. 

 
Jan Terje Arnesen 

 
Jan Andersen 

 
Møte 21.12.2016 
I møte 18.12.2016 ble Rolf Åge Heimdal 
forfremmet til Den Høye Sannhets grad. 
Møtet ble gjennomført på en flott og 
stilfull måte. 

 
Rolf Åge Heimdal 

Nyttårslogen 04.01.2017 
 
Den 04.01.2017 ble det avholdt 
nyttårsloge. Det var ett godt fremmøte 
av logens brødre med livsledsagere. 
Nyttårsspillet ble gjennomført på en 
fremragende måte og til ettertanke for 
de fremmøtte. 
Taffelet etter nyttårsmøte ble vellykket 
med ett fantastisk måltid, tilberedt av 
vår faste kokk Asbjørn. 

Her ser vi en del av festdeltakerne til bords med 
sine respektive. 

 
 
 
 
 

Møte. 18.01.2017. 
I møte ble 3 brødre forfremmet til Den 
Edle Kjærlighetsgrad. Det var som vanlig 
ett godt fremmøte. 
Brødrene Geir Johan Clausen, Viggo 
Stein Bentsen og Rolf Morten Fauske 
ble forfremmet til Den Høye 
Kjærlighetsgrad. 

 
Geir Johan Clausen 

 

 
Viggo Stein Bentsen 

 

 
Rolf Morten Fauske 
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Loge nr. 128 Lyngør 

 
   Vi gratulerer: 
07.04 Knud Skole    70 år       
28.04 Jan Erik Borgli   55 år 
19.05 Eirik E. Loftesnes   65 år   
21.05 Elling N. Marcussen   75 år 
25.05 Tore Leo Dalen   75 år 
26.05 Ole Songe    70 år 

 

 
 
  Gradspasseringer 
04.01.17 DGV   Jan Tore Langmyr 
  Roar Mads Olsen 

 
Jon Terje Langmyr 

Roar Mads Olsen 

 
 
 
 

Nye Brødre         
12.12.2016  Håkon Nipe 

 
Håkon Nipe 

         
13.02.2017 Dag Øygarden 

 
Dag Øygarden 

             
Overgang 
21.12.2016 Asbjørn Reiersen 

Overgang fra loge 19 Thule 

 
Asbjørn Reiersen 

      
         *       *      *       * 
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  
 
Det er viktig at ingen føler seg  
glemt av Logen. 

Julemøte 

 
 
Onsdag 21.desember var vi samlet 56 
brødre til julemøte. 
Etter en stilfull og høytidelig 
julemarkering i logesalen, det ble til 
hovedrett servert juletallerken, og til 
dessert riskrem m/rød saus. 
Det ble en minneverdig stund med gode 
taler og god stemning. 
 

Festloge 

 
 

 
Onsdag 4. februar slo vi til med festloge.  
Dette var noe nytt for de aller fleste. 
Etter et kort møte i logesalen, møtte 55 
brødre til et festmåltid med helstekt 
entrecote og is til dessert.  
På ettermøte sto flere av brødrene for 
underholdningen, og stemningen var 
høy utover kvelden. 

 
 

Nemnd for omsorg: 
John Are Nor. 
Tlf. 95946379/ 37165291 
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Loge nr. 135 Mærdø 
 
Julemøte 10. Desember. 
                                                                                                                                                                                                                            
31 brødre og 27 ledsagere deltok på 
julemøte, 10. desember. Noen av 
ledsagere var også våre søstre. Smakfull 
ribbe med tilbehør ble servert, riskrem 
til dessert og selvfølgelig passende 
drikke. Hyggelige taler til Damer og 
Herrer sørget Grete og Kai Salvesen for.  
Ragnar Eckholdt som er far til bror Kurt 
Eckholdt delte kvelden med oss. Etter at 
Edgar Larsen takket for festmaten, ble 
det samling i kjeller-stua til kaffe og 
kake, og noe attåt. Den «Levende» 
musikken passet de fleste av oss, 
danseskoene ble testet med godt 
resultat. Et tegn på en hyggelig kveld, 
viste seg i at det ble sein kveld for de 
fleste.  

Festbordet 

 
Gradpasseringer.                                                                                      
6.desember ble brødre Kjell Jacobsen og 
Oddbjørn Jensen tildelt Den Høye 
Sannhet Grad på en verdig måte. Bilde 
av Oddbjørn Jensen ikke tilgjengelig. 
Gratulerer. 

 
Kjell Jacobsen 

 

3.januar 2017 fikk Kristoffer Svarva og 
Johnny Torgersen tildelt den Høye 
Sannhets Grad på en verdig måte. 
Gratulerer. 

Kristoffer Svarva 

 

Johnny Torgersen 
 

Instruksjonsmøte. 
Det er alltid hyggelig når Distrikt Stor 
Sire, Åge Munch Olsen besøker vår 
Loge. På møte den 7/2 gjennomførte 
han årlige instruksjon. Han holdt et 
fremragende, informativ og grundig 
formidling av endringer i loge lover og 
om symboler. Endringene i lovene vil bli 
brukt under denne gangs nominasjon og 
valg på embedsmenn for periode 2017-
2019. Nominasjon og valg prosessen 
skal nå foregå over 3 møter mot 
tidligere 2. Eventuelle andre kandidater 
enn nominasjonsnemdas innstilling 
(benkeforslag) skal meldes skriftlig til 
OM 2 dager før annen gangs 
nominasjon. Endring vil gi en bedre 
prosess, til det beste for logen. For øvrig 
er endringene å finne på Ordenen 
hjemmeside under «Adm. Hjelp». For å 
lett kunne finne endringene er disse 
skrevet med kursiv skrift.  
 
Betalingsterminal. 
Siden kontante penger snart går ut på 
dato, har det i Regi av 107 Torungen 
gjort en utredning om anskaffelse av en 
betalingsterminal til huset. Tanken er å 
ha en felles terminal til alle Logene og 
Leirene. Betalings-terminaler medfører 
selvfølgelig kostnader, faste og 
brukskostnader. Under utredningen 
dukket det opp et alternativ som brukes 

i Tvedestrand. Dette alternativet er 
under utredning. Det blir presentert på 
OM/UM møte den 23. Mars.   

 
Åremålsdager.      

75ÅR

Gratulerer Bror Ottar Olav Gjevdeli.   
                              

60 ÅR 

Gratulerer Bror Jon Martin Stene.  
 
Endring av møter. 
                                                                            
Fellesmøte med 145Høgenhei 7/3 er 
endret fra 2+ til 1+.  Arbm. V 16/5 er 
flyttet til 23/5.  
 
Terminliste Vår 2017 
03.01  3+G 
17.01  Arbm. m/regnskap 
07.02  Arbm. Instr. 
21.02  Venneaften 
07.03  -+Fm m/145 Høgenhei 
21.03  0+ G 
04.04  =+ 
18.04  =+ G, 1.N 
02.05  - + 2.N 
16.05  Arbm. V 
10.06  Sommerfest m/følge 
05.09  Arbm. 
19.09  El G 
 
 

Når vi møter så ofte vi kan, 
styrker det samholdet og Logen. 
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Loge nr. 152 Fjære 

 

Nytt fra Sekretæren: 
 

Gradspasseringer: 
 

Per Øyvind Erlandsen mottok Det Gode 
Vennskaps Grad den 12. desember 
2016 
 
John Gunnar Grødem mottok Den Edle 
Kjærlighets Grad den 28. november 
2016 
 

 
John Gunnar Grødem 

 
 
Per Gerhardt Stensholt mottok Den 
Edle Kjærlighets Grad den 9. januar 
2017 

 
Per G Stensholt 

 
 

Avganger: 
12/12 2016 Lars-Audun Olsen  

Jubilanter: 

50 år: 
29/03/2017 Bjørnar Birkedahl 
04/04/2017 Tom Rud 

 
Vi gratulerer  

 
 
UMs spalte: 
Som bror OM nevner i sin spalte må vi 
se nærmere på hvordan vi fremover kan 
gjøre ettermøtene mer interessante for 
brødrene, og dermed forhåpentligvis 
bidra til å øke fremmøteprosenten. Her 
vil vi ta utgangspunkt i 
spørreundersøkelsen gjennomført sist 
høst, men hvor denne utvides for å 
dekke mer av møtet, tilsvarende en 
undersøkelse utarbeidet og benyttet av 
Loge 107 Torungen tidligere. 
Spørreundersøkelsen vil snart bli sendt 
ut via epost, og selve utfyllingen av 
skjemaet gjøres elektronisk. 
 
Du må gjerne allerede nå begynne å 
tenke på om det er spesielle aktiviteter 
du vil foreslå, om du har innspill til 
mat/meny eller om du har andre forslag 
som vil bidra til å berike møtene våre 
fremover.  
 

 
 
Menyen våren 2017: 
13.03.      Venneaften / Fiskesuppe 
27.03.      ≡ + G / Oksestek 
24.04.      = + N / Biff stroganoff 
08.05.      ≡+ G N / Svinestek 
22.05.      Arbm. V / Laks 
 

Geir Hovind 
UM 

OMs hjørne 
Gode brødre! 
Vi er allerede midt i februar, og godt i 
gang med siste halvår av denne 
valgperioden. Tiden vi går inn i er 
spennende med tanke på at vi skal 
gjennomføre nominasjon og valg for 
den kommende valgperioden. 
Nominasjonsnevnden er godt i gang 
med sitt arbeide med å finne kandidater 
til de forskjellige valgembedene, og de 
valgte nevndene. I tillegg til dette skal 
også den nye OM utpeke personer til de 
øvrige stolene, og de utnevnte 
nevndene. Som dere alle vet, så er vi en 
liten loge, og det er mange posisjoner 
som skal dekkes opp. Jeg ber dere 
derfor om å vurdere om du har 
mulighet og lyst til å ha en oppgave i 
salen og/eller være med i en av 
nevndene. Det kan jo hende at en av de 
som sitter i nominasjonsnevnden ringer 
nettopp deg, og da hadde jeg satt pris 
på om du kunne tenke deg å delta aktivt 
i logens arbeid. 
Videre vil jeg igjen minne om 
Venneaften vi skal ha mandag den 13. 
mars, da håper jeg så mange som mulig 
av dere har mulighet til å stille, slik at vi 
kan gi reflektantene som kommer et 
best mulig inntrykk av hvordan det er å 
være en Odd Fellow. Jeg vil og be dere 
igjen om å tenke gjennom om det er 
noen i omgangskretsen deres som 
kanskje kunne være interessert i å vite 
noe mere om hva det innebærer å være 
en Odd Fellow. 
 
Gjennom den siste tiden har vi sett en 
tendens til at antall brødre som møter 
på logemøtene er synkende, noe som er 
utrolig synd. UM Geir Hovind har tatt 
initiativ til å ta en gjennomgang på 
hvordan vi kan gjøre en ekstra innsats 
slik at vi får flere av brødrene våre til å 
møte oftere i logen. Vi vil se på form og 
innhold for ettermøtene, og vi vil også 
se på om vi skal legge opp terminlisten 
slik at vi kan skape rom for flere sosiale 
aktiviteter. Kom gjerne med innspill på 
hvordan vi kan gjøre ettermøtene mere 
attraktive. Håper å se flere av dere i  
tiden som kommer! 
 
Med broderlig hilsen i 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. 
 

Geir Nerbø 
OM  
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Ør merke oss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Godt utvalg av livkjoler - smokinger og 
mørke dresser.              Du finner oss  

innerst i Pollen vis a vis Nordea/Kanalplasen 
                      CORNER 

Kirkegaten 5           4841 ARENDAL 
TLF 37099941                           MOB 91797530 

 

 
 
                                                                        
                                                                      Solbakken 
                                                            v/Moltemyr skole 
                                                                       Arendal      
KÅRE    VATNE – TLF: 37 02 48 13 OLAV VATNE – TLF: 37 02 13 90 

Entreprenør 
 

BJØRN RØISELAND 

 

Tvedestrand 
Tlf. 37162412 

Ny skjorte 
 

Du ringer, jeg bringer 
 

Jan Stangeland 
 

Mob.: 93617613 
 

         BEDRE RÅVARER 
            BEDRE SMAK        
Vi lager og leverer ferdige måltider til: 
Stevner,turneringer og andre typer        
                  arrangementer 

         Tlf. 37015166         til:www.ferdigmatas.no 
      Lapskaus.Gryterett.Laksesuppe.Komper.Frokost.Lunch 

 

 
Terjenytt Vinter 2017 

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  
Vår 2017 kommer i april. 2017. 
Frist for innlevering av stoff fra 

enhetene er 20. april. 2017. 
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. 

«Eks.» er unektelig knyttet til Jan A. Nilsens navn, men da i en veldig positiv 
betydning. Når han nå er tildelt sin velfortjente 50års VeJu, så er det etter en 
meget aktiv karriere. Og for all del: Han er fortsatt meget aktiv og brenner for 
OFs idealer og arbeid. Hans Ordensvita sier følgende: 
Innvidd i Odd Fellow Ordenen: 17. februar 1967 i □61 Terje Vigen Tildelt Den 
Høye Sannhets Grad: 9. oktober 1968 
 Embeder i □61 Terje Vigen  Embeder i □107 Torungen 
CM    1970/1974 (2 perioder)  Fung. Eks OM 1983/1985       
Sekr  1974/1977 (2 perioder)  SR   1985/1989 
UM       1977/1979   Opptatt i Δ5 Klippen 
OM 1979/1981    11/2 - 1974 
Fung. Eks OM  1981/1983  DKP-grad 8/3 - 1976 
Embeder i Δ14 Sørland   Embeder i Δ22 Aust-Agder 
YP 1989/1991    Fung Eks HP 1995/1997 
HP 1991/1993    SR 1995/2003 (2 perioder) 
Fung Eks HP 1993/1995   Medlem i NOFA fra 30/1 - 2015 
Tildelt Rebekkatrinnene    13. mars 1982 i R□7 De Hvite liljer. 
Tildelt Storlogegraden      26. mars 1982. 
Distrikts Stor Sire   2005 til 2010. 
Tildelt 25 års Veteranjuvel   17. februar 1992. 
Tildelt 40 års Veteranjuvel   19. februar 2007. 
Tildelt Storlogens Hederstegn    3. november 2003. 
Tildelt Storlogens Erkjentlighetstegn 13. juni 2010. 
Tildelt Den Europeiske Storlogegrad 28. mai 2010. 
I tillegg har bror Jan A. Nilsen vært aktiv i valgte og utnevnte emb. i □ og Δ. 
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Bookkeeper Agder AS Olav Brottveit 
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   Bedriftsrådgiving       Tlf./Fax 370 12 244 
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Atl Grafisk  
AS 

 

Tlf 37 00 36 70 
Blødekjær 

Arendal 

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

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

         
 

 

Logeantrekk! 
Lagervare i Lillesand 

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

Livkjoler – Dresser – Smoking - Tilbehør 
 

Retur adresse: Furulunden 4, 4844 Arendal 

Til: 

Støtt våre annonsører 
De støtter oss 

Mandag – Fredag kl. 08.00-16.00     Lørdag stengt 
E-post: aksel@fjordsenteret.com      Fax: 37165430             

Storkiosk om sommeren                  
 

        Nils Terkelsen 
Bieveien 16, 4878 Grimstad 
Tlf: 37044402 
www.agdervet.no 

        

 Epost: harebakken@life.no    

 

Harebakken Senter 
4846 ARENDAL  

Telefon:   37015813           
Man–fre: 10.00–20.00                 

Lør: 10.00–18.00 
  
           


