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Fortelleren bak 
(Tom Schulz) 

OM til venstre 
(Jarle Christiansen) 

Fung EksOM til høyre 
(Anders Bjørnholmen)

 

N  NOFA engasjerer søstre 
  og brødre i Distrikt 22. 
  Les mer på side 2. 

Landssaken «fosser» fremover. Terjenytt 
oppfordrer alle logene til å sende inn 
situasjonsrapport til fremtidige nr av 
Terjenytt, slik at distriktet ser hvilke 
resultater som er oppnådd, og hvilke 
tiltak den enkelte loge iverksetter. 
Sammen kan vi få dette til! 

Arendalsuka 2017.
 
DSS Else Byholt rapporterer om et strålende engasjement for OF-standen fra 
distriktets søstre og brødre.  Les mere på side 2. 

Terjenytt trenger flere 
annonsører. Kan du, som 
søster eller bror, og som leser 
av vårt medlemsblad, skaffe 
til veie en annonsør så meld 
ifra til din loges UM. 



Odd Fellow turen 2017. 
Schleswig/Holstein 

9.-14. juni 2017. 
42 deltagere, reiseleder og sjåfør hadde 
noen herlige dager på busstur i regi av 
Dag Aasbø. Et ideelt opplegg vår reise 
komité hadde valgt med tur til et 
utmerket hotell i Neumünster i Nord –
Tyskland. Hotellet var rett og slett et 
nedlagt stålverk. Hver dag utflukter til 
henholdsvis Lübeck, Schleswig, Husum 
og en vingård. 
Turen var også en markering på at Odd 
Fellow Reiser, Aust Agder, var 30 år. 
Reiseleder var ikke guide, så guiden fra 
30 år tilbake, fikk ha ordet på reisen og 
fortalte en del om Danmark og 
Schleswig. 
På utfluktene hadde vi lokale guider. 
Da turen gikk til Schleswig, grep Wenche 
mikrofonen og fortalte om den spesielle 
kaffedrikken Fariseer. Den ligner på Irish 
kaffe, men med rum i stedet for whisky. 
Flere kjøpte drikken på kafé, og fikk den 
servert slik: 

På utflukten til Lübeck fikk vi på 
Niederegger, servert en nydelig marsi-
pankake. 
På vinsmakingen fikk vi bl.a. servert 
hvitvinen Engel nr. 1 
Hjemturen foregikk med Colorline fra 
Kiel, etter et nødvendig besøk på City 
Grossmarked for handling. 
Maten på turen var utmerket med buffé 
til hvert måltid. 
Da vi kom på båten, fikk vi servert et 
fantastisk måltid med følgende meny: 

 
Jubelen stod i taket. Servitører! 
En herlig tur, med topp avslutning. 

Ektepar som OM. 
Det er mange ektepar og også 
samboende par i Odd Fellow som hver 
for seg har vært OM i sine respektive 
loger. At de har vært til gjensidig støtte 
for hverandre er jo helt klart, selv om det 
for mange har gått år mellom deres 
bekledning av embedet. At to ektefeller 
bekler den rollen i sine respektive 
Rebekka- og Odd Fellow-loge på samme 
tid er dog mer sjeldent. Likevel, dette er 
tilfelle for instituert OM i Rebekkaloge 
104 Måken, Jannicke Hovind og 
påtroppende OM i Odd Fellow loge 152 
Fjære, Geir Hovind. Terjenytt ønsker 
dem lykke til i arbeidet de kommende 2 
år. 

NOFA
2 Nye prosjekter godkjent. 

Rådet i NOFA godkjente i sitt møte 24. 
august 2017 to nye prosjekter i vårt 
Distrikt: ” Loge nr. 51 Fortuna –  
Aust-Agders første Rebekkaloge” og 
«Statistikk som motiveringsfaktor». 

 
Loge nr. 51 Fortunas histories 
er skrevet av Kari E. Rose, Turid Ringvold 
Kaland, Bjørg L. Axelsen og Marie 
Ødegaard Olsen. 
De hadde et sterkt ønske om å 
dokumentere og bevare logens historie 
for dens etterkommere. 
Og ved hjelp av tekst, bilder og tabeller 
har de sannelig greid det. Resultatet er 
en nydelig PDF-fil som kan trykkes som 
hefte i A4 format på 48 sider. 
Eks DSS Jan A. Nilsen har vært veileder. 
 

Statistikk - som motiveringsfaktor 
Er gjennomført av Eks DSS Jan A. Nilsen  

ved bruk av tekst og tabeller. Excel 
regneark er et sentralt hjelpemiddel. 
2016 er valgt som statistikkår.  
Resultatet viser, i tillegg til hvordan 
statistikken er utviklet i Distrikt 22, hvor i 
landet det er oppnådd at 1 % av 
befolkningen er med i Odd Fellow 
Ordenen. 
Det vises også hvor mange medlemmer 
som mangler i de enkelte kommuner 
over hele landet, for at 1 % skal oppnås.  
Resultatet er en PDF-fil som er 
tilgjengelig på Epost, for dem som måtte 
ønske det. Det er bare å sende en Epost 
og be om det. 
Er dessuten plassert på leir nr. 22 Aust 
Agders nettsider under medlemmer, dog 
åpen for alle. 

Arendalsuka 2017. 
Arendalsuka 2017 er over. Den sjette 
utgaven hadde rekordmange 
arrangementer, stands og besøkende. 
Mer enn 200 stands. En av de sto Odd 
Fellow Ordenen for. I fire dager trådte 
søstre og brødre fra Distrikt 22 til for å 
synliggjøre og informere om vår Orden. 
Bare smilende ansikter å se. Menigmann 
vet lite om oss, og vi har et håp om, 
gjennom vår tilstedeværelse, å vekke 
nysgjerrigheten på hvem vi er. 
Anledningen er glimrende. Vår stand er 
blitt bygget over to år og anses nå som 
komplett. Informasjonsbrosjyrer er 
utarbeidet for alle distriktets loger, og er 
tilgjengelige sammen med materiell fra 
Storlogen. Mannskapet har forberedt seg 
gjennom å lytte til/lese David Skaufjords 
intervju med Stor Sire (høsten 2015). 
Anbefales. 

 
 
770 arrangementer i løpet av 6 dager. Et 
av dem sto Odd Fellow Ordenen for. På 
restauranten Mør, midt i hjertet av 
Arendal, holdt UM (påtroppende OM) 
Britt Eva Haaland fra Rebekkaloge nr 65 
Teresa sitt foredrag «Hva kan Odd Fellow 
Ordenen gi til yngre medlemmer?». Et 
friskt pust fra den yngre garde. Utrolig 
inspirerende! Og foredraget var, som alle 
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arrangementer under denne uken, åpent 
for alle. 
Etter foredraget ble det båttur «ront 
elva» for foredragsholder med følge, og 
OF DSS som skipper og engasjert guide. 
Dette er en båttur i god tradisjon som 
hører et Arendalsbesøk til. 
Fredag ettermiddag skulle alle rigge ned 
sin stand kl 15, og da åpnet himmelens 
sluser seg og sommerens heftigste regn 
skyllet ned over telt og mannskap. Det 

ble en våt avslutning på en fin 
uke. 
TAKK til alle som bidro på ulikt 
vis til at vår deltagelse i 

Arendalsuka 2017 kunne realiseres. 
TAKK til alle søstre og brødre som brukte 
av sin tid til å stå på stand! 
TAKK til Eks DSS Ingeborg Baust som 
gjestfritt åpnet sitt hjem for 
foredragsholder og sønn – i 2 døgn! 
TAKK til Storrepr. Nils Olav Stensrud og 
Str. Anne Gunn K. Stensrud som tok 
jobben med å vaske og tørke telt og 
utstyr! 
TAKK til R Leir 22 Viljen, OF Leir 22 Aust-
Agder og Storlogen som alle har bidratt 
til at økonomien er vel i havn. 
Til alle enheter: Distrikt 22 har nå en 
komplett stand som kan lånes av logene 
til liknende arrangementer. Bare ta 
kontakt med en av DSS’ene. 

Else Byholt 

DSS 

 

Rebekkaleir nr. 22 Viljen  
 

Valgte embedsmenn  2017 – 
2019. 

SR.         Else Salvesen            !"###$% 
EksHM  &''(#)*#+,-./,0#############!"#%12 
HM        3'4-''#5*#6*#&'0(7.('######!"#%12 
Dep.HM 3'4(89*#:;<=./7>?############!"#%12 
YP Inger J. Røisland             !"###$% 
Skm. Aud-@9>74#A('(4(7###########!"#%12 
Sekr. Marit Valland             !"#%%6 
Fører Marit Terkelsen             !"#%12 
 

Valgte nevnder  2017 – 2019. 

Nominasjonsnevnd. 

Anne Marie Gaustad !"#%12#
Jorunn Andsem  !"#%%B 
Solbjørg Berge  !"###CD  
Eva Werner  !"###$% 
Vara: 
Milrid Lyngstad  !"###$% 
Gerd Heen  !"###CD 
     

Nevnd for Styrkelse og ekspansjon. 
Storrepr. Else Salvesen !"###$% 
Thorunn Birkenes  !"#%12 
Inger Marie Sørensen !"###$% 
Ragnhild Bjellås  !"#%%B 
Vara: 
Ingeborg Baust  !"###CD 
 

Finansnevnd. 
Kari Rose  !"###$% 
Astrid Vaaga Pedersen !"#%%B 
Torhild Yttrelid  !"###CD 
 
Revisjonsnevnd. 
Anne G.L. Syvertsen !"###$% 
Inger Kristiansen  !"###CD 
Anne Marie B. Knutsen !"#%12 
 

Nevnd for anskaffelser. 
Inspektør (kommende Insp.) 
Emilie Terjesen  !"###CD 
Insp.ass. (kommende Insp.ass.)
 

 
 

Leir 22 Aust Agder 
 

Torsdag 11. mai 2017 ble det 
avholdt leirslagning i Arendal.  

 

Leiren ble åpnet på ritualmessig måte i 
Patriark grad. Det møtte i alt 48 
patriarker, noe som gir et fremmøte på 
26,37%. 

 

Valg av embedsmenn og 
nevnder. 

 

Valgte embedsmenn 
SR  Kåre L. H. Andersen      "# # # B% 
HP Kai Salvesen          "#%D$ 
1.HM Inge Kongsbakk          "#%EF 
Sekr. Ove L. Wroldsen          "#%1G 
YP Petter Wold          "###B% 
2.HM Dag B. Jensen          "#%D$ 
Skm. Olav Brottveit          "#%1G# 
 

Nominasjonsnevnd: 
Eks HP Karl-Pett er Even sen      "# %1G 
Eks OM Odd Holum          "#%EF 

Eks DSS Tom B. Schultz          "#%D$ 
Eks OM Lasse Svendsen          "###B% 
Vara: 
Patriark Dag Andersson          "#%1G 
Patriark Per Øystein Eik          "#%D$ 
 

Nevnd for Styrkelse og Ekspansjon: 
SR  Kåre L. H. An0(7.('#####"###B% 
Eks HP @9>7'#HI7(#!>;.J,'0#####"#%EF 
Eks OM Olav Halvorsen        "# %35 
K=.#L)#AM(;'#N,7,J0#A>'0(',,"#%1G 
Vara: 
Eks HP Arne Aas                         "# %EF 
 
Finansnevnd: 
Eks Skm Ivar Tønseth          "###B% 
Patriark Ole Pettersen          "#%EF 
Patr ;, 7 = # O' - / # L J, M# P/ / (7 0 , J# # # #  # # # # "# %1G 
 
 
Revisjonsnevnd: 
Patriark AM(;'#&7'(#K;=(MIJJ######"#%D$ 
Q,/7;,7=#!I4(7#A/(;'#K;J(7/.('####"###B% 
Patriark Arnt Eikheim        "# ## B% 
 
Nevnd for anskaffelser: 
2.HM Dag B. Jensen          "#%D$ 
Patriark Helge Lyngstad          "###B% 
Patriark &.8 9 > 7 ' # &' 4(J ./ , 0 # # #   # # # # "# %EF 
Patriark Robert Høyesen          "###B% 
 
Embedsmannsinstallasjonen vil finne 
sted på logehuset i Arendal torsdag 11. 
.(R/(?8(7#E1%G#=J#%CS11* 

 

 
. 

 Leir nr. 27 Homborside 
Terjenytt kommer med informasjon fra 

Homborside i neste nr etter EI 

 
Kurs for nyvalgte 

embedsmenn. 
Rebekka-søstre i distrikt 22: 
Gjennomført på logehuset i Arendal
J>70,4#C*#.(R/(?8(7* 
 

Odd Fellow-brødre i distrikt 22: 
Gjennomføres på logehuset i Arendal 
torsdag 28. september NB Logeantrekk. 
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Rebekkaloge nr 51 Fortuna 

25 års Veteran 
10.5.2017 ble søster Anna Larsen tildelt 
25 års Veteranjuvel. Etter en flott 
seremoni hadde vi et hyggelig 
søstermåltid der søster OM Merete 
Moen Johnrud, søster Annas fadder 
Marie Ødegård Olsen og veteranen selv 
holdt flotte taler. 

Veteranen sammen med sin fadder Marie Ødegård 
Olsen 

Søster Anna Larsens ordensvita: 
3''M;(/#1B*1$*%CCE#;#6I4(#'7*#$%#TI7/-',. 
Forfremmet til den Høye Sannhets grad 
01.1E*%CC$* 
Embeder i Logen: 
P/7(#M,=/#%CCC-2001 
Kappellan 2001-2003 
Ytre vakt 2005-2007 
OM høyre ass. 2013-2015 
Opptatt i leir nr. 22 Viljen 27.11.2003 
Opphøyelse i Barmhjertighetens grad 
05.12.2006 
Embeder i leiren: 
3'.R(=/>7#E11C-2011 
25 års Veteranjuvel 10.05.2017 
Vi gratulerer! 

Innvielse 
24.05.2017 ble May-Sylvi Reiersen 
opptatt i Loge nr. 51 Fortuna. Vi ønsker 
henne hjertelig velkommen og gleder oss 
til å bli bedre kjent med henne. 

 
Fadder Evy K. Johansen sammen med vår nye 

søster May-Sylvi Reiersen 

Dødsfall
Søster Aud H. Berge Salvesen døde 
EE*F*E1%GU#C1#V7 

 
Søster Aud H. B. Salvesen 

 
Ordensvita: 
LRR/,//#;#JI4(#'7*#$%#TI7/-',#%F*1E*%CGB*#
Forfremmet til Den Høye Sannhets Grad 
%F*%*%CGF 
Embeder i logen: 
W)#X>Y7(#,..*#%CFG-%CFC 
P/7(#M,=/#%CCD-%CC$ 
Opptat/# ;# J(;7# '7*F# &40(7# EG*C*%CC1*#
@,7?X9(7/;4X(/('.#47,0#EB*%%*%CCE 
Embeder i leiren: 
3. leirvakt/Dep.HMs 1. terne 
25 års Veteranjuvel 21.02.2001 
40 års Veteranjuvel 15.03.2016 
 
Søster Alfhild Gudny Olsen døde 
EE*F*E1%GU#C%#V7 
 

 
Søster Alfhild G. Olsen 

Ordensvita: 
Opptatt i loge nr. 7 De hvite liljer 
%1*12*%CGD*# TI7Z7(??(/# /;J# [('# N>Y(#
Sannhets grad i loge nr. 51 Fortuna 
EF*%*%CG$ 
Embeder i logen: 
3\#%CG$-%CGC 
W)#M('./7(#,..*#%CGC-%CF% 
L)#M('./7(#,..*#%CF%-%CFD 
L)#X>Y7(#,..*#%CFD-%CF$ 
&7=;M,7#%CFC-%CC% 
Opptat / # ;# J(;7 # ' 7 *# 1# Oslo# %1* D* %CF2* #
@,7?X9(7/;4X(/('.#47,0%%*D*%CF2 
Embeder i leiren: 
%*#/(7'(#XI.#N)#%CFG-%CFC 

O,..(7(7#%CFC-%CC% 
E*#/(7'(#XI.#PQ#%CCD-%CC$ 
P\#%CC$-%CCG 
E$#V7.#\(/(7,'9-M(J#%$*2*%CCF 
40 års Veteranjuvel 17.4.2013 
 
Aud og Alfhild var aktive søstre som tok 
på seg oppgaver og trofast kom i logen 
så sant helsa tillot det. Vi takker begge 
for alt de har vært for logen, og lyser 
fred over deres minne. 
 

Embedsinstallasjon 30.08.2017  
Seremonien ble flott gjennomført av 
søster Distrikts Stor Sire Else Byholt og 
hennes fungerende Stor Embedsmenn. 
Vi takker for en flott kveld sammen! 
Logens nye valgte embedsmenn: 
 
OM  Marit Myhre Auestad 
UM  Benedikte Muruvik Vonen 
Sekr.  Helene Vierli 
Skattm. Lilliann Andersen 
CM  Ragnhill Gabrielsen Tysseland 
 

 
Ny OM Marit Myhre Auestad 

 
Det nye embedskollegiet ser frem til en 
spennende embedsperiode og håper på 
god oppslutning på møtene!  
 
Terminliste for høsten: 
EG*1C*#%C*11#L]^ 
%%*%1*#%C*11#L#\(''(,Z/(' 
E$*%1*#%C*11#L#&78*?>/(#[(/#./I7(#
lotteriet 
1F*%%*#%C*11#L#)" 
EE*%%*#%C*11#L#_^ 
%D*1E*#%F*11#L^#`#5-J(?>/(#a@b#)(7=#
tiden! Galla 
%1*1%*#%C*11#L#]^ 
 

Vi gratulerer 

 
60 år 

05.10.57 – Helene Vierli 
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Rebekkaloge nr. 93 Kaprifol 
 
Mandag 8. 5. 17 
Fikk vi besøk av Dr. Lars Jacobsen fra 
luftambulansen. Han takket for 
pengegave som de fikk til innkjøp av en 
prematurdukke. Han demonstrerte 
hvordan de kunne kjøre øvelser på 
denne dukken som har akkurat den 
størrelse som en prematurbaby har. 
Flere av søstrene stilte spørsmål, som Dr. 
Jacobsen svarte velvillig på. En 
interessant kveld.

   
Storrepresentant Lisbeth Brune DR. Lars Jacobsen 

og Eks DDS Ingeborg Baust 

 
Veteranjuvel 

 
Marit Thorstensen 

 
Mandag 22.5 17 Ble søster Marit 
Thorstensen tildelt 25      års veteran- 
juvel. En høytidelig seremoni ledet av 
DDS Else Byholt. En minnerik kveld for 
veteranen og for alle søstrene for øvrig. 

 

     Sommertur til Frolands verk 
40 Kaprifolsøstre samlet seg på Frolands 
verk til sommeravslutning den 12. juni. 
Det ble en fin kveld med god 
kulturhistorie og sosialt samvær. 
Frolands verk – opprinnelig jernverk, ble 
etablert på 1760-tallet. Jernverket ble 
drevet under skiftende eiere frem til 
1876, da var det helt slutt. Området eies 
i dag av Froland kommune. Hovedhuset 
8J(#Z7(0(/#,JJ(7(0(#;#%CEGU#?('.#0(#,'07(#
bygningene på verket er klassifisert som 
verneverdige. Frolands verk har en 
historie som man er svært opptatt av å 
bevare.   
Etter en boblende mottakelse og 
omvisning, var det dekket til et hyggelig 
måltid i fjøset. Det ble servert kinesisk 
buffet, kaffe/kake til dessert. Praten gikk 
livlig og latteren satt løst. En fin 
avslutning på logeåret. Takk til Randi S. 
Ånonsen og Marit Håland for en meget 
vellykket kveld. 

 
             
Kjære søstre! 
Nå er valg og utnevnelser av nye 
embedsmenn og nevnder foretatt, og 
det er tid for å rette en takk til de søstre 
som har hatt oppgaver og verv de siste 
årene. 
Så er også jeg ferdig med mine to år som 
logens Overmester. Det har på mange 
måter vært utfordrende år, men også 
festdager som jubileum og mange 
veterantildelinger. Nå starter høsten 
med spente søstre i nye oppgaver. Ta 
godt imot ny Overmester og hennes nye 
embedsmenn Husk at oppmuntring og 
støtte gjør godt og skaper ringvirkninger. 
Vi ønsker et godt miljø i vår loge! 

Jeg ønsker det beste for vår loge og for 
hver enkelt søster idet jeg takker for 
meg. 

                    Anne Grethe Lofthus 

 
Dødsfall     

     
Vår søster og Storrepresentant Lisbeth H 
Brune døde 14/7-17 og ble bisatt fra 
Arendal Kapell 21/7 -17. Kapellet var helt 
fullt av familie, venner, søstre og 
losjebrødre som alle ønsket å ta farvel. 
Bisettelsen var høytidsstemt og vakker 
med sang taler og fine ord. 
Det sto så fint i hennes dødsannonse 
Gråt ikke over at hun er død, gled dere 
over at hun har levet. Sterke ord. 
Minnestunden etter bisettelsen gav tid 
til ettertanke om en kjær søster som har 
gått bort. Vi sender varme tanker til 
hennes mann Ivar og familie for øvrig i 
disse tunge dager 

 
 
Embedskollegiet 2017-2019. 
 
Storrepr. Elin Halvorsen 
Eks OM. Anne Grethe Lofthus 
OM. Janne Magelsen 
UM. Liv Torill Jacobsen 
Sekr. Marit Eik 
Skattm. Marit Friisø Holen 
CM. Adeleide Lund 

 
Veteraner i R Distr. 22 Høst 2017 

R"#%12  25 VeJu 23.11. 
Else Marie Høvik Moen 

!"###CD# 40 VeJu 11.12. 
Inger Marie Kaastrup Nielsen 

!"###CD# 25 VeJu 23.11. 
Anna Paulsen 
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Rebekkaloge nr 114 Måken 

Høsten er her, og med den en ny 
logetermin med nye muligheter! 
 
Vi har en spennende periode foran oss. 
Vi skal ha innvielse, gradspasseringer og 
venneaften denne høsten. Mye å glede 
seg til, og over. 
 
Vi håper at også i år skal venneaften bli 
starten for nye bekjentskaper for vår 
loge. Nye søstre som kan se verdien av 
det nettverket og søsterfellesskapet vi 
som logesøstre har! De verdier vi tar 
med oss fra logen. Verdier som respekt 
for våre medmennesker, likeverd i vår 
omgang med medmennesker og 
tilgivelse overfor våre medmennesker. 
Alle verdier vi møter i vårt Ordensliv, er 
med på å bearbeide oss slik at vi kan ta 
dem med i vår livsførsel. 
 
Jeg ønsker å oppfordre dere alle til å 
tenke på om dere kjenner aktuelle 
kandidater som kan inviteres til vår 
venneaften og som kan bli logesøstre i 
loge Måken! 
 
Med hilsen i Vennskap, Kjærlighet og 
Sannhet 
Jannicke Hovind, OM 
 

Minneord om søster  
Ruth Moy Hansen 

 

Det var med sorg vi mottok beskjeden 
om at vår kjære logesøster, Ruth Moy 
Hansen, døde 26.04.2017. 05.07.2017 
M;JJ(#X-'#X,#ZYJ/#C%#V7* 

 
Ruth fikk et langt og rikt loge- og leirliv. 
Hun ble innviet ;#JI4(#%B#W70#12*1C*%CGC#
og overført til loge 104 Måken 
1C*%%*%CCB*# 
Leirlivet hennes startet i 8 Agder i 
1C*%%*%CCB# I4# ZI7/.,//(# ;# EE# \;J9('# Z7,#
12.03.2005. 
I logen hadde Ruth følgende embeder: 
kasserer, UMs høyre ass. og Inspektør 
ass. I leiren var hun Indre Vakt, dep. HMs 
2. Terne i to perioder, 2. Terne og 1. 
Terne. Ruth var medlem av Nevnd for 
logens styrkelse og ekspansjon, Finans-
nevnd og Nominasjonsnevnd.  
 
Ruth var et varmt og omsorgsfullt men-
neske og er dypt savnet blant søstrene i 
logen vår. 

 
Redningsskøyta 
Odd Fellows landssak 2017-2019. 
 

 
 
11.05.17 hadde loge 104 Måken besøk 
fra Redningsselskapet under ledelse av 
Tommy Gjerland. Han holdt et 
interessant foredrag der han fortalte om 
driften av selskapet og om 
redningsskøyta som er ekstremt viktig å 
ha i ulike typer redningsoperasjoner.  
Alle loger i Norge er med og samler inn 
midler til ny redningsskøyte. 
Else S. 
 

Loge 104 Måken sin sommertur 
torsdag 8. juni 2017.
Årets opplegg var først kino i Grimstad, 
etterpå samling i logehuset. Spesielt for 
oss var satt opp «Kongens nei». Flere av 
oss hadde sett den tidligere, men mange 
valgte allikevel å se filmen en gang til. 
Det var en fantastisk film om de 
07,?,/;.=(#,R7;J0,4('(#;#aI74(#;#%C21*# 
Etter endt forestilling vandret vi til 
logehuset. En del av oss gikk over 
Vardehei og fikk en virkelig nydelig 
spasertur. 
Fremme på logehuset fikk vi forfriskende 
velkomstdrink m/friske jordbær. Det var 
dekket runde bord i salongen, og vi fikk 
forsyne oss rikelig av ost og kjeks samt 

spekemat. Alt smakte helt nydelig. Vi var 
mange fremmøtte den kvelden, og alle 
var fornøyde med årets sommertur. 
En stor takk til turnevnden for denne 
vellykkede kvelden. 
AMG 

 
 
Installasjon av nye embedsmenn 
torsdag 24.08.17 
Torsdag 24. august hadde loge 104 
Måken innsetting av nye embedsmenn. 
Til dette fikk vi hjelp av DSS Else Byholt, 
hennes fungerende Storembedsmenn og 
fungerende Stor Marsjall Kari Rose. De 
utførte seremonien på en flott og  
verdig måte. 
Etter embedsinstallasjonen, gikk vi ned i 
spisesalen, hvor vi, etter å ha blitt ønsket 
velkommen av UM Torunn Sandsdalen, 
ble servert nydelig indrefilet med 
tilbehør. Under måltidet var det taler av   
DSS Else Byholt og OM Jannicke S.  
Hovind    og    takketale   av   
søster Edle Gulløy Larsen. 
Kaffe og kaker ble servert i salongen. Det 
var sang av de "gærne jintene". Deretter 
fikk vi et” valgkampinnslag” av søster 
Torunn Sandsdalen og bror Knut Ribe og 
en leksjon i kreativt gjenbruk av 
Margaret og Ann Doris, spilt av søstrene 
Anne Trine Eia og Gro Tveita Clausen.                      
THH 
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Rebekkaloge nr. 116 
Navigare 

Møteplan 2 halvår 2017. 
Onsdag 
%D*1C##kl. 18.00     0 EI   Galla. 
EG*1C*#=J#*%C*11*####1#\(''(,Z/('* 
%%*%1#*=J#*%C*11#####1#&78?*T0 
E$*%1*#=J#*%C*11#####1#c^*##+,JJ,* 
1F*%%*#=J#*%C*11#####1#)#" 
22*%%##=J*#%C*11#####1#1^###+,JJ, 
13.12  kl. 18.00     0 Arbm/Julem.Nb: 
Merk tiden. Galla.   

Sommerturen onsdag 7 juni. 
Sommerturen i år gikk til vakre Furøya 
restaurant i Tvedestrand fjorden. Det var 
en våt fornøyelse. 
Det var 34 søstre som trosset værgudene 
og møtte opp på Lyngør brygga i 
Tvedestrand. Som alltid positive 
Navigaresøstre gikk det ikke ut over 
humøret at taxibåten var en del 
forsinket. 
På Furøya ble vi tatt imot av Mia og 
hennes ansatte, med fyr i peisen og 
hyggelig atmosfære. 
Vi fikk nydelig middag, og dessert for de 
som ønsket det. Vin i glasset hadde vi 
også. 
Etter mat var det avtalt med Tor 
Granerud at han skulle komme og vise 
oss den vakre øya, og hva som hadde 
blitt gjort der de siste årene. Men det var 
ikke vær til å ta omvisningen ute, så vi 
fikk en flott presentasjon av øya i 
restauranten. Han fortalte også historie 
om bygningene og hvilke familier som 
hadde bodd der og deres historie. 

Tor Granrud fortalte oss om øya. 

 Leiren 22 Viljen. 
02.03.2017 
Bjørg Gundersen og Aud Angelstad ble 
forfremmet til troens grad. 

Gradspasseringer. 
26.04.2017 
Helga-Brit Fjellheim fikk Den Edle 
Kjærlighetsgrad.   
 

 
Runde år. 
 
EB*1C#KJJ('#O7,-.#[,M;0.('#F1#V7 
28.10.Torunn Lundberg 70 år 
3.11 Kari Kristine Fredvik 70år 
 

Valgte embedsmenn. 
 
Perioden 2017-E1%C. 
OM         Aud Angelstad 
UM         Vigdis Sonesen Thorbjørnsen

 
SEKR.      Karianne Meland 
SKM   Gerd Norli Ruud 
CM Marit Valland. 
 

 
Bak fra venstre: CM Marit Valland, Sekr. Karianne 

Meland Skm. Gerd Norli Ruud og UM Vigdis S. 
Thorbjørnsen 

Foran fra venstre: SR Ragnhild Bjellås, OM Aud 
Angelstad og EksOM Bjørg Gundersen 

 
Utnevnte embedsmenn. 
Perioden 2017-E1%C 
Kapellan             Marit Marcussen 

 Inspektør                         Liv Aadne 
IV                        Hella Ina Sonesen 
YV                                Aud Knutsen 
Mus.ansvarlig      Solveig Rødland 

Arkivar                           Sigrid Nilsen 
OM H ass              Ingebjørg Lofstad 
OM V ass                         Kari Fredvik 
UM H ass Aslaug Hagane Loftesnes 
UM V ass               Randi Østebømyr 
CM V ass   Elizebeth Moen Mo nrad 
Insp.ass                          Line Kvast ad 
 

Valgte nevnder. 
Perioden 2017-E1%C 
Nevnd for styrkelse og ekspansjon. 
Ragnhild Bjellås 
Jorunn Andsem 
Bjørg Gundersen 
Wenche Monrad 

Vara: Ellen Aas 

Nominasjonsnevnd. 

Bjørg Gundersen 
Ellen Aas 
Liv Hagane 
Edle Johnsen 
Eldbjørg Mersland 
Vara: Else Margrethe Ramsdal 
Leder er Fung. Eks OM 
Finansnevnd. 
Liv Aadne 
Marit Marcussen 
Hella Sonesen 
Vara: Aud Bødker 
Nevnd for hjelp og støtte. 
Solveig Rødland 
Sigrid Nilsen 
Ingvild Beisland 
Gunhild Kvifte 
Marry Eriksen 
Revisjonsnevnd. 
Kari Fredvik 
Sissel Skagestad 
Else Margrethe Ramsdal 
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Loge nr 61 Terje Vigen 

Jubilanter 
Vel overstått:  
21.05: Rainer A. Domogalla 60 år 
24.06: Ivar Haaland, 85 år 
08.08: Joleif Olsen, 70 år 
25.08: Knut Øyvind Wahl, 75 år 
1F*1CS#N(J4(#6Y'4./,0U#G$#V7 
%2*1CS#&7'/#dYM;'0#K;=X(;?U#G1#V7 
Kommende: 
ED*1CS#NV=I'#LJ,M#6,7.('U#G$#V7 
11.10: Paul M. Paulsen, 85 år 
12.10: Ivar Tønseth, 70 år 
26.10: Karl-Fredrik Røed, 80 år 
28.10: Petter Stiansen, 65 år 
22.11: Robert Høyesen, 65 år 
30.11: Johnny Olsen, 80 år 
01.12: Jan-Oskar Kvist, 65 år 
%C*%ES#O7;./('#N(;?0,JU#G1#V7 
21.12: Gunnar Bernt Stormo, 70 år 
23.12: Kristian H. Eimind, 60 år 
 

Nye embedsmenn: 
Storrepr.  Jan Petter Røinaas 
OM   Bjørn Haagen Andersen 
UM   Rainer A. Domogalla 
Sekr.         Robert Høyesen 
Skattm.    Karl Gustav Thorkildsen 
CM   Torgeir Boye 

Møter 
03.05.2017 =+ G 
På dette møtet hadde vi besøk av vår 
danske vennskapsloge 56 Silkeborg. 
De stilte med 18 brødre. Vi forfremmet 3 
brødre til DEKG.

 
Jan Petter Jansen, Ole G. Fjellheim og Eivind Terje 

Bjelland. 

Underholdningen ble utført av «Østre 
Gab», et sangkor bestående av 
medlemmer fra Loge 107 Torungen. 
 

 
Østre Gab underholder før middag. 

 
De stod for øvrig for musikk under 
taffelet også. Takk skal dere ha! 
 
 
31.05.2017 Sommerfest 

Sommerfesten 2017 for loge 61 Terje 
Vigen ble i år avhold hos Torjus Siring. 
Han har en fantastisk flott plass for slike 
arrangementer og dette er ikke første og 
sikkert ikke siste gang vi besøker ham.. 
Den sedvanlige naturstien med innlagt 
quiz ble avsluttet på toppen med 
populær premie til dem som fullførte 
 

 
Et lite utsiktsbilde fra «akevitt toppen» 

 
 
31.05.2017 O+ G 

Endelig et opptak igjen. Vår nye bror 
Torgeir Ellefsen ble innviet i en flott 
seremoni og vi gleder oss over at 
gjennomsnittsalderen igjen sank med 
flere år. 
Dessverre så kan vi ikke oppdrive bilder 
fra seremonien men vi får presentere vår 
nye bror ved en senere anledning. 
 
 
06.09.2017 !+ G 
Første møtet i høstterminen. Vi 
gjennomførte en flott seremoni for å 
opphøye bror Geir Sigbjørnsen til DHSG 

 
Nye bror av DHSG Geir Sigbjørnsen. 

 
 

Nevnd for omsorg. 
Nevnda ønsker snarest navn på syke 
brødre eller brødre som er borte fra 
møter over lengre tid. 
 
Medlemmer 
KJ07-R#&#N,'.('#HJZ*#CFFEDEG% 
Q(//(7#A/;,'.('#HJZ*#CEEBEGE1 
!,;'(7#[I?I4,JJ,#HJZ*#2%E1%CF% 
HI7#),7/;'#!(;(7.>J?I('#HJZ*#C1G2F1$B 
A;4?-'0#[,J(#HJZ*#C%GC%$$$ 
L00M,7#\;./,0#HJZ*#C1$2BF2$ 
 
 
 

Møteprogram høsten 2018. 
Onsdag: 
1B*1C %CS11 c^#+ 
20*1C %CS11 O EI G 
EF*1C %CS11 O Kurs nye embetsm. 
04.10 %CS11 c^#+ Inst. nevnder 
18.10 %CS11 -^ 
01.11 %CS11 L^#+ 
15.11 %CS11 O Minneloge 
EC*%% %CS11 c^#+ 
 
Lørdag: 
02.12 %CS11 Julemiddag m/leds. 
 
Onsdag: 
06.12 %CS11 L^#+ 
03.01 %CS11 Nyttårsloge G 
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Loge nr 98 Henrik Ibsen 
Embedsinstallasjon 
Tirsdag 5.sept. ble nye embedsmenn for 
perioden 2017-E1%C# ;'./,JJ(7/#,M#[AA#I4#
hans Fung. Storembedsmenn i en stilfull 
og verdig seremoni. 
Valgte embedsmenn 
Storrepr.  Einar Berge 
Eks. OM Arne Solheim 
OM Harald Støyl 
UM Jarle Siring 
Sekr. Jan Olav Buarøy 
Skm Olav Inge Sandnes 
CM Johan Chr. Gundersen 
 
Utnevnte embedsmenn 
Kap Geir R. Tjemsland 
Insp. Anders Woie 
IV Salve H. Håland 
YV Geir Harald Solheim 
Org Viggo Trøftbråten 
Arkivar Arild Dypvik 
OMHA Ole Johan R. Tellefsen 
OMVA Kjell Kvinlaug 
UMHA Torbjørn Eskedal 
UMVA Allan Mathiesen 
CMHA Tormod Sandkjær 
CMVA Andreas Kleppe 
Insp. ass. Knut Seim 

 

Foto: Helges Studio 

Foran f.v: Fung. Eks OM Arne Solheim, 
OM Harald Støyl, UM Jarle Siring. 

Bak f.v.: Sekr. Jan Olav Buarøy, Skm Olav Inge 
Sandnes, CM Johan Christian Gundersen 

 
Under brodermåltidet kom DSS med 
velvalgte ord til logen og de nye 
embedsmenn. Vår nye OM Harald Støyl 
takket Logen for tilliten til 2 spennende 
år, og takket samtidig Privatnevnden og 

de avtroppende embedsmenn for det 
gode arbeid de siste to årene. 
 

Sommertur 11.juni 2017.  
I et herlig turvær med tunge regnskyer 
hengende over hodet, satte 30 brødre og 
ledsagere kursen mot Fyresdal, og årets 
sommerfest på Austre Nape gård. Vel 
framme ble vi møtt av en storslått natur 
og en praktfull gård langt på heia. Inne 
på låven stod bordene ferdig dekket, og 
grillene ble fort varme. 
UM Harald Støyl fortalte om gårdens 
interessante historie og restaureringen 
av 20 bygninger, hvorav den eldste er 

datert til år 1350. Med høy stemning og 
godt humør måtte til og med skyene vike 
og slippe fram en skinnende varm sol 
over den flotte gården. Etter et 
fortreffelig måltid med medbragte 
godsaker, og mange gode prater rundt 
bordene, ble det tid til utforsking av 
gården som bl.a. har eget småkraftverk. 
 
6I4(#CF#N('7;=# 38.('#7(//(7#('#./I7# /,==#
til eier Johan Benad Ugland som velvillig 
stilte gård og serverings-lokale på låven 
til vår disposisjon.   

 
Dødsfall 
Det var med sorg vi mottok melding at 
bror Eks OM Thorleif S. Knudsen hadde 
gått ut av tiden 22.juni 2017. 

Vi minnes vår gode bror Thorleif 
med savn og gode tanker. 

@7I7#HXI7J(;Z#8J(#GC#V7U#I4#M,7#('#.=,//(/#
bror med høyt engasjement og et varmt 
hjerte for Logen i mer enn 37 år. Bror 
Thorleif var et typisk ja-menneske med 
mange verv, og en ivrig dugnadsarbeider 
på logehuset.  
 
Ordensvita 
Innviet i ordenen  06.05.80 
Den Høye Sannhets Grad  17.11.81 
CMHA  %CFD#- %CF$ 
CM        %CF$#- %CFG 
Sekr  %CFC#- %CC% 
Kap.  %CC%#- %CCD 
UM  %CCD#- %CC$ 
OM  %CC$#- %CCG 
Fung Eks OM  %CCG#- %CCC 
Storepr 2003 – 2007 
 
Storlogegraden  1%*1%*CF 
25 års Veteranjuvel 24.05.05 
Chartermedlem Leir 27 Homborside 
 
Patriarkgraden 06.11.87 
Den Kongelige Purpurgrad  1E*1D*C1 
YP 2001 - 2003 
Sekr. 2005 - 2007 
1.HM/Dep.HM 2011 - 2012 
 

Fødselsdager runde år 
55 år Geir Dokkedal   04.11.17 
60 år Jan Oddbjørn Bakke 1D*1C*%G 
75 år Ove Gerhard Olsen   16.10.17 
80 år Harald Kvikstad  17.11.17 
80 år Andreas Kleppe  23.11.17 
Vi gratulerer! 
 

Terminliste 2. halvår 2017 
1$*1C*# O EI G 
%C*1C*# Venneaften 

E$*1C* Arbm. Fd. Felles m. ! 152 
Fjære. NB! Mandag. 

EF*1C*# Kurs nyvalgte EM, kl.18-22 i 
Arendal. Møteplikt. 

03.10.   

17.10.   

07.11.  Minne ! felles med 

 !127 Gabriel Scott og  

 ! 152 Fjære. 
21.11.   

05.12.  e G 

%C*%E*# c G 

1C*1%* Nyttårs!G 
16.01. Arb. møte 

 
Gradspassering 
Den Høye Sannhets Grad  
23.05.17      Bror Geir Harald S 
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Loge nr. 107 Torungen 

Logemøte 6.4.17 Besøk til "57 
Fidelitas 

13 brødre reiste østover til Skien. Det var 
vår tur til å besøke vår vennskapsloge 
"57 Fidelitas. Vi ble godt mottatt av UM 
Rolf Magne Nyheim, og servert kaffe og 
kake ved ankomst. En bror ble 
forfremmet til Det Gode Vennskaps 
Grad.  Logemøtet ble stilfullt 
gjennomført, og til brodermåltidet ble 
det servert Wienersnitsel. På ettermøtet 
underholdt vår visegruppen Østre Gab til 
stor glede for mange brødre. 
 

Besøk i "22 Thomas Wildey 
25.4.2017 

11 brødre og to ledsagere reiste til Oslo 
for å overvære et fellesmøte med Loge 
22 Thomas Wildey og Loge 10 St. Halvard 
i Stortingsgaten 28. Reisen startet fra 
Arendal kl. 08:00 om morgenen. Reisen 
gikk til Thon Hotell Slottsparken, hvor vi 
sjekket inn. Ankom logehuset kl. 13:00. 
Ble møtt av bror Bjørn Jahr som viste oss 
logesalene og øste av sin kunnskap om 
bygget, salene og museet. Der møtte vi i 
også SS Morten Buan. Hyggelig at han 
ville ta imot oss. Så tilbake til hotellet for 
omkledning til kvedens logemøte, som 
var tilegnet en forfremmelse til Det Gode 
Vennskaps Grad. Møtet ble gjennomført 
med stil i stilfulle omgivelser. Måltidet 
ble servert i en staselige matsal. Godt 
tilberedt og velsmakende. Ettermøtet 
var ute i salongen, som med bilder og 
møbler viser en lang historie 

Logemøte 15.5.2017, Opptagelse  

  
Rolf Markus Nordlund og Per Olsbu. 

Fadder for resipientene er bror Frido 
Josepha. 57 brødre overvar seremonien. 
På menyen sto   lett saltet torsk med 
tilbehør. Første taler var bror OM som 
gratulerte dagens resipiender. Han takket 
også brødre, som til høsten trer ut av 
sine verv, for innsatsen og godt utført 
arbeid. Han ønsket de som skal bekler 
vervene fra høsten lykke til i arbeidet. 
Vår bror og kokk, Bjørn Willy L. Carlsen, 
hadde fylt 70 år, og OM gratulerte og 
overrakte blomster. Storrep. Christian 
Grundesen overrakte OF-nålen til våre 
nye brødre. Fadder bror Frido Josepha 
talte til resipientene, og la vekt på at det 
viktigste de kan gjøre for å få mest ut av 
logelivet, er å møte så o fte d e kan. Bror 
Per Olsbu takket på vegne av 
resipiendene. Bror UM Per Rosmo 
informerte kort om den kommende 
sommerfesten 25.5.17. Bror Kåre Vatne 
tale varmt om Nevnd for Omsorg, og 
anbefalte brødrene som kan om å delta 
her. Bror John Heien takket for et 
utmerket brodermåltid og avsluttet med 
en av sine gode historier. 
 

Sommerfesten lørdag 25.5.2017 
Sommerfesten var lagt til Smelteverks-
messa, Buøya, Eydehavn. Et staselig hus 
med en spesiell historie. Tilsammen 60 
brødre og ledsagere deltok. Været var så 
flott at vi var ute hele kvelden.  

 
Vi startet opp med fiskesuppe kl. 17:00 
for å være klare til at redningsskøyta 
skulle komme kl. 18:00. Det viste seg at 
den ble forhindret, fordi den måtte ut på 
oppdrag. Bror Ole Tom Tjuslia fortalte 
om husets historie. Privatnevnda disket 
opp med grillmat og tilbehør. Østre Gab 
underholdt med viser og sjantis. UM Per 
Rosmo spilte på saksofonen. Loddsalg for 
landssaken innbrakte kr. 7.127,- til 
redningsskøyta!  

 
Logemøte 15.9.2015, EI 

DSS Åge Munch Olsen med sine funger-
ende storembedsmenn sørget for en 
stilfull seremoni ved installasjon av 
embedsmenn for perioden 2017 – E1%C*#
Etter seremonien, og etter lettsaltet 
torsk, holdt DSS Åge Munch-Olsen en fin 

tale. Der oppfordret han logens valgte 
embedsmenn om å arbeide med målene 
i handlingsplanen og følge målene. Han 
siterte blant annet også den tyske 
filosofen Friedrich Wilhelm Nietzsche: 
«Det er viktigere med ros, - enn kritikk».  
OM Karl Otto Berntsen takket DSS, og 
takket for tilliten med velvalgte ord. Bror 
Hans Carlsen avrundet taffelet med en 
lun takk for maten tale. Vi takker. 
 

 
Valgte embedsmenn for 2017-2019 er:  
Storrep.   Ole Skjævestad  
Fung. Eks OM  Per Jetlund Jørgensen  
OM     Karl Otto Berntsen      
UM  Ove Louis Wroldsen              
Sekretær  Vidar Josephsen  
Skattmester  Lars Reidar Yttrelid 
CM   Aksel Tønnevold  
 
 

Fødselsdager – runde tall: 
%G*1C*E1%G#&=.(J#H>''(MIJ0############60 år  
E2*1C*E1%G#T7;/f#A/(JJ(7#               80 år 
1C*%1*E1%G#LM(#6I-;.#:7IJ0.('######65 år 
26.11.2017 Odd Konrad Pedersen   80 år 
 

Veteraner: 
16.03.2017 Bernt Finckenhagen      25 år 
05.10.2017 Olav Brottveit                25 år  
 
 

Møteprogram høsten 2017:  
Alle logemøter åpner i O-47,0#=J*#%CS11 

12*1C* EI G    Galla 
%F*1C*# _#^# 
EF*1C* Obligatorisk kurs NYVALGTE  
 Embm. 18:00-22:00, Arendal 
02.10. c#^#+#   Galla 
16.10. 25 Ve.Ju. G   Galla 
06.11. – ^# 
20.11. )" 
04.12. L^#+#   Galla 
1C*%E* Julefest m/damer. Lørdag!  
18.12. 25 Ve.Ju. G   Galla 
15.01. Arbm. Instr.  
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Loge nr. 127 Gabriel Scott 

Logemøte den 23.8.17  
Installasjon av embedsmenn 

2017 - 2019 
Storrepr         Helge Haldorsen                                                                       
Eks. OM         Torstein Wille             
OM         Torbjørn Thorsen                                                        
UM         Harald Tvedt                                                                        
Sekr.          Knut Egil Anonsen                 
Skattm.          Thomas Danielsen                                                        
CM         Thomas H. Drangsholt               
Kapellan      Svein Eide                                                        
Inspektør Atle Kirkeng                                                                                
IV  Eivind Gjesdal            
YV      Ove Thomassen                  
Arkivar/lys.ansv. Atle Auby Hagen                                          
Organist                 Arnt G. Thorkildsen                       
OM h.ass Johnny Christensen                       
OM v.ass               Tore A. Jensen                                
CM h.ass                Installeres senere                  
CM v.a ss                                Installeres senere                       
Insp. Ass  Svenn H. Svendsen   
UM h. ass Kurt Ellingsen          
UM v. a ss Dag Folkvord 

Jubilanter 
E2*1C*# Tore Frøyna       50 år 
31.10. Yngvar Kortner       75 år 
14.11. Oddmund Nicolaisen 60 år 
15.11. Jan Sandven       85 år 

Logemøte den 6.9.17   
Forfremmelse til 

Den Edle Kjærlighets Grad 
Vi gratulerer: 

 
      Jan Terje Arnesen 

 
Jan Andersen 

 
Minneord                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                     
                      
                        
          

 
Hans Johan Henriksen 

Vår gode bror Hans Johan Henriksen, 
=,'.=9(# ?(7(# =9('/# .I?# N,'.;U# Z>0/# C*#
.(R/(?8(7# %C2GU# 0>0(# Z7(0Z-JJ/# 0('# G*#
juni 2017 etter et lengre sykeopphold på 
lindrende avdeling på Sørlandet sykehus 
Kristiansand.  
Vår loge betydde svært mye for Hansi 
som var en trofast bror og alltid stilte på 
møtene så ofte han kunne. Hansi var en 
ja-mann med godt humør og mange 
venner. Han sa aldri nei når han ble spurt 
om hjelp. Hansi har bl.a i en årrekke på 
vegne av vår loge og helt til det siste 
stått i bresjen og vært en drivkraft, også 
administrativt, for Pasient-kafeen i 
Stråleavdelingen  på Sørlandet sykehus 
Krs. Hver tirsdag når han hadde «vakt», 
tok han med seg karbonader og løk som 
han selv betalte for og kunne med det 
også servere varm mat til pasientene. 
Hansi var umåtelig populær så vel blant 
sykesøstrene som pasientene.    

Begravelsen fant sted i Vestre Moland 
Kirke tirsdag 20. juni 2017. Vår loge stilte 
ved begravelsen med æresvakt og 
minnetale ble avholdt av vår Overmester 
Torstein Wille. Det var en meget fin 
begravelse med fullsatt kirke og et 
strålende fint sommervær med mange 
av våre logebrødre til stede. Bror Hansi 
vil være sterkt savnet.  Vi lyser fred over 
Hans Johan Henriksens gode minne.   
 
Bror Hans Johan Henriksens  Ordensvita  
Logen:      
Innviet i Loge  nr. 127 Gabriel Scott 
C*1%*1F# I4# ZI7Z7(??(/# /;J# [('# N>Y(#
A,''X(/.#+7,0#%2*%1*1C* 
Indre Vakt 31.08.11 – 28.08.13               
g(7(?I';?(./(7.#N*,..#1E*1C*%$#I4#Z7(?#
til sin død. 
Leiren:                      
OpR/,//#;#6(;7#'7*#EG#NI?8I7.;0(#2*1C*%2#
og opphøyet i Den Kongelige Purpur 
Grad 26.10.16.  

 
Overmester takker av.         
Et nytt embedskollegie er inst allert i lo ge 
127 Gabriel Scott. Jeg vil ønske OM 
Torbjørn Thorsen og hans nye 
embed smenn lykke til i den perioden de 
er valgt for. Samtidig vil jeg takke det 
embedskollegiet jeg har hatt den gleden 
av å ha ledet i den foregående 
valgperioden. Alle som en har skjøttet 
sine verv på en svært god måte. Det har 
derfor vært en enkel oppgave å være 
OM i logen vår. Jeg vil også rette en takk 
til brødrene som trofast har møtt på våre 
møter, og som har gitt oss gode innspill 
og veiledning i forbindelse med 
logearbeidet vårt. Sist, men ikke minst, 
vil jeg takke de som har deltatt i 
gradsspillene de to foregå ende årene. 
De har bidratt med å berike logemøtene 
på en flott måte. 

Vennlig hilsen i  V, K og S             
Torstein Wille, Fung. ExOM 
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Loge nr. 128 Lyngør 

Vi gratulerer: 

1G*1C*#A/(;'#6>M0I=#G1#V7 
%%*1C*#5I'#O*#6>M0,J#B1#år 
EE*1C*#5I'#K*#5IX,'.('#G1#V7 
EC*1C*#KJ0,7#&*#&,.#$$#V7 
06.10. Thor Pedersen 65 år 
17.10. John A. Nor 70 år 
21.11. Tore Eikeland 80 år 

Installasjon av nye embedsmenn 
07.09 loge 128 Lyngør for 
perioden 2017/19 
 
Vi fikk besøk av bror DSS Åge Munch-
Olsen med fungerende Storembedsmenn 
som stod for installasjon og som ble 
gjennomført på en verdig og flott måte. 

Ny embedsmenn er: 
 
OM: Martin Sandtrø 
Eks OM: Jan Ivar Beisland 
UM: Dag Øvernes 
Sekretær: Eldar Aas 
Kasserer: Karl-Arthur Huseby 

 
 
 

Noen ord fra vår nye 
Overmester: 
 
Da er en sommer over, et nytt semester 
er i gang og nye embedsmenn er 
installert. 
Vi har hatt et år med stor aktivitet, fått 
flere nye brødre og hatt et veldig godt 
frammøte på våre logemøter. 
Det nye embedskollegiet vil bestrebe seg 

for at den gode trenden skal fortsette, 

bygge videre på den gode plattformen 
som er bygget, og for at alle skal glede 
seg til møtene i logen og føle seg 
hjemme der. Logen skal være et godt 
sted å være. 

Det er viktig at alle som har fått nye 
oppgaver tar disse alvorlig og gjør sitt 
beste. Da vil oppgavene også føles 
lettere. Forbereder seg til møtene, da 
blir alt mye enklere. 

Vi gleder oss til å ta tak på et nytt år med 
spennende utfordringer. 

OM Martin Sandtrø 
 

 
 

Sommerfest 17/6 
Lørdag 17/6 var det igjen duket for loge 
Lyngørs sommerfest på Egil-Arnt og Aud 
sin praktfulle eiendom på Gjeving. 
Mange festglade brødre med følge var 
samlet til festlig lag til grilling og felles 
hygge. 
Til sammen var vi over 50 stykker. 
Etter en velkomstdrink ønsket UM alle 
velko mmen, og så samlet alle seg rundt 
bordene i det strålende været. Det ble 
servert helstekt lammelår og svinenakke 
som ble fortært sammen med medbrakt 
tilbehør og drikke.  
Aud hadde også i år laget natursti med 
innlagt stasjon, for å kunne leske strupen. 
Alle gikk til verket med liv og lyst, og 
diskusjonen om de forskjellige 
spørsmålene gikk høyt. Noen lesket seg 
mer enn andre på Egil-Arnt sin ”Pit stop”. 
Det ble servert kaffe og kaker og praten 
gikk livlig utover i de små timer. 

Det var en vellykket avslutning på et flott 
år i logen. 
 

 
Stor stemning og god mat. 

 
 

 
Nyttig diskusjon mellom brødre. 

 
 Hvis noen av våre brødre er syke eller 
det er andre ting så snakk med: 
 
Nevnd for omsorg: 
John Are Nor på tlf 95946379/37165291 
 
 
 

Terminliste for høsten 2017 
 
1B*1C#K3#+ 
E1*1C#1^#+ 
28.09 Kurs for nye embedsmenn i 
Arendal fra 1800 – 2200. 
12*%1#_#^ 
18.10 Arbeidsmøte felles/m Colin Archer 

 i Tvedestrand 
01.11 Veteran juvel 
15.11 Minneloge 
1B*%E#_#^ 
20.12 Julemøte felles m/Fjære 
03.01 - ^ 
 
&JJ(#JI4(?>/(7#VR'(7#=J#%CS11#;# 
O-grad. 
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Loge nr. 135 Mærdø 
Møte 2 Mai. 

Det Gode Vennskaps Grad ble på en 
verdig måte tildelt Lars Kristian Ødegård 
og Øystein Hansen 

På møtet 23. mai.
Følgene ble innviet på en verdig måte: 
Thomas Liane Stokka, Fadder Stian 
Evensen  
Trond Berli, Fadder Øyvind Mossing Finn 
Aage Tjøstolvsen Fadder Arne Martin 
Thorbjørnsen 
 

Sommermøte med følge. 
Sommeravslutningen ble avholdt på 
Seilerhytta den 10 Juni. 
Vi møttes 43 personer på brygga til 
Pelleren som fraktet oss ut til Seilerhytta 
kl 18:00 
På seilerhytta var det ferdig dekket bord 
og menyen denne kveld var reker med 
tilbehør og medbrakt drikke etter ønske. 
Dette ble en veldig koselig kveld med 
masse sang og gode historier. 
Kvelden ble avsluttet da Pelleren hentet 
oss kl 11:00. 
 

 
Velkommen 

 
Velkomstsangen 

 

 
OM Tom Espedal 

 

 
Eks OM Leif Arild Sell 

 

Embedsmenn 2017-2019 
Følgende er valgt: 
OM: Per Øystein Eik,  
UM: Tom Arild Sell,  
Sekr.: Edgar Larsen  
Skm: Arne Martin Torbjørnsen.  
CM: Øyvind Mossing. 
 

Valgte Nevnder 2017-2019 
Finansnevnd 
Geir Skyttemyr, Leder.  
Odd Jacobsen.  
Svein Arne Slokvik.  

 
Nevnd for hjelp og støtte. 
Geir Skyttemyr, 
Øyvind Mossing  
Tom Espedal  
Edgar Larsen Arne Martin Thorbjørnsen  
 
Nevnd for styrkelse og ekspansjon. 
Tom Benkestok Schulz  
Kasserer Kai Salvesen,  
Varamedlem Alf Jørgensen.  
Medlem Nils Olav Stensrud,  
Leder Olav Halvorsen  
 
Nominasjonsnevnd 
Roar Gunnar Heen, Sekret ær.  
Kai Salvesen, Varamedlem.  
Rune Sørensen.  
Svein Arne Eikevoll.  
Tom Esp edal, Leder.  
Dag Bjørn Jensen. 
 
 Revisjonsnevnd.  
Oddbjørn Jensen. 
Torleif Nordmyr.  
 Kjell Jacobsen. 
 

Terminliste Høst 2017: 
Tirsdag: 
%C*1C#%CS11#KJ#+,JJ, 
Torsdag: 
28.09 18:00 Obligatorisk kurs nyvalgte 
Embedsmenn 
Tirsdag: 
1D*%1#%CS11 
%G*%1#%CS11#+,JJ, 
E2*%1#%CS11#+,JJ,U#T`) 145 i Bamble 
1G*%%#%CS11#+,JJ, 
E%*%%#%CS11#) 
1$*%E#%CS11 
Lørdag: 
%B*%E#%CS11#5-J(?>/(#QV#L00#T(JJIh#
Huset. 
 
Generell møteinformasjon: 
Møter hver 1. og 3. tirsdag i måneden. 

Alle møter åpnes i O-grad kl. %CS11. 
 
 
Møt så ofte du kan så styrkes samholdet 
i våres loge. 
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Loge nr. 152 Fjære 

Nytt fra Sekretæren: 

Gradspasseringer:

Per Gerhardt Stensholt mottok Den 
Høye Sannhets Grad den 8. mai 2017.  

 
Per G Stensholt 

UMs spalte: 
[('#%%`C# ZI7(/I=#[AA#i4(#)-'<h Olsen 
og hans fungerende Storembedsmenn 
en høytidelig og flott embedsmanns-
installasjon hos Loge 152 Fjære. 

Følgende er embedsmenn for perioden 
E1%G#/;J#E1%CS 
SR  Steinar Christoffersen 
Fung Eks OM Geir Nerbø 
OM  Geir Hovind 
UM  Tore Wickstrøm 
Sekr.  Kurt Værholm 
Skm  Arild Opdahl 
CM  Bjørn Tellefsen 
 
 

Brygging av logeøl: 
Fredag den 11. aug hadde vi brygging av 
ny batch med logeøl til hhv Loge 152 
T9j7(# I4# CF# N('7;=# 38.('*# [(/# 8J(#
brygget ca 100 liter av vår egen Jørgen 
Bangs Pale Ale. Til stede var til sammen 
13 brødre, samt 2 søstre fra 104 Måken. 
Vi hadde også smaking av 10 forskjellige 
øl denne kvelden, med stort spenn fra 
helt lyse til mørke øl. Noen fikk nok en 
aha-opplevelse og erfarte at øl er mer 
enn bare industri-pils. 
 
Neste bryggedag er planlagt til fredag 6. 
oktober. En invitasjon vil bli sendt ut til 
logene i Grimstad. Om a ndre loger 
utenfor Grimstad er interessert i å bli 
med, eller få vite mer om ølbrygging til 
egen loge er det bare å ta k ontakt med 
undertegnede. 
 

 
 
 
Fellesmøte med foredrag: 
Jeg minner om at vi mandag den 25. sept 
X , 7 # / ;JJY ./ # T) # ?(0 # l I 4(# CF# N (' 7 ;= # 3 8 .(' * #
Denne kvelden skal det holdes et 
foredrag om «Skipper» (Mogens Frohn 
Nielsen).  
 

 
Tore Wickstrøm 
UM

OMs hjørne 
Gode brødre! 
 
Da har høsten kommet for alvor, og en 
ny embedsmannsperiode har startet. 
Som loge 152 Fjære sin valgte OM tar 
jeg fatt på oppgaven med iver, men 
samtidig respekt når jeg nå skal bygge 
videre på fundamentet som er lagt av 
tidligere embedsmenn. 
 
Våre loge har sid en institueringen fått 
flere nye medlemmer, men vi har 
samtidig hatt flere utmeldelser og noen 
overganger, slik at netto tilvekst er 1 
bror, totalt 33 brødre. 
 
Jeg ser det derfor som min viktigste 
oppgave fremover å jobbe for økt trivsel, 
både på logemøtene og - sammen med 
UM – på ettermøtene. Vårens 
spørreundersøkelse er tydelig i sine svar 
om at logens brødre ønsker mer 
informasjon om både etikk og etikette, 
samt mer sosial aktivitet som del av 
ettermøtene. Dette legger vi en plan for, 
slik at vi får dette inn som del av 
møteplanen fremover.   
 
Så er det svært hyggelig som ny OM å få 
lov til å starte denne perioden med 
opptak av hele 5 – fem – nye brødre på 
MV7/#?>/(#0('#C*#I=/I8(7*#[(//(#M;J#4;#MV7#
loge et løft som vi skal bygge videre på. 
Og allerede den 23. oktober har vi 
høstens venneaften, hvor vi allerede nå 
har mottatt signaler om flere mulige 
reflektanter som vil komme. Likevel vil 
jeg minne våre brødre på at de fortsatt 
må tenke på om det kan være andre 
aktuelle kandidater som også bør 
inviteres med.  
 
Som logens nye OM opplever jeg at jeg 
«treffer bakken løpende» og jeg ser frem 
til en spennende tid fremover, med både 
trivsel og vekst i vår loge. 
 
 
Med broderlig hilsen i 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. 
 
Geir Hovind 
OM  
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Ør merke oss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

innerst i Pollen vis a vis Nordea/Kanalplasen 
                      CORNER 

Kirkegaten 5           4841 ARENDAL 
TLF 37099941                         MOB 91797530 

 
 

                                                                        

                                                                      Solbakken 

                                                            v/Moltemyr skole 

                                                                       Arendal      
KÅRE    VATNE – TLF: 37 02 48 13 OLAV VATNE – TLF: 37 02 13 90 

Entreprenør

BJØRN RØISELAND

Tvedestrand
Tlf. 37162412 

Ny skjorte 
 

Du ringer, jeg bringer 
 

Jan Stangeland 
 

Mob.: 93617613 
 

         BEDRE RÅVARER 
            BEDRE SMAK        
Vi lager og leverer ferdige måltider til: 

Stevner,turneringer og andre typer        

                  arrangementer 

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

 

Terjenytt Høsten 2017 
45. årgang 

Medlemsbladet for  

Odd Fellow Ordenen  

 Motta vennskap fra våre søstre 

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 

Eks OM Per Jetlund Jørgensen. 
 

Neste Terjenytt  

Julenr. 2017 kommer i nov. 2017. 

Frist for innlevering av stoff fra 

enhetene er 15. nov. 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. 

 Ny valgtermin har startet og nye «koster» er klare for sine oppgaver. 

Når Terjenytt kommer ut er EI gjennomført i flere av logene og 

distriktets leire, men noen venter på at de nye embedsmennen skal 

installeres. Parallelt skal nye nevnder i gang med sitt viktige arbeid: 

Logelivet er på nytt i gang. 
 

Hvilke utfordringer står kollegiene overfor? 

1. Rekruttering. 

2. Gradspasseringer. 

3. Aktivisering av medlemmene med meningsfylte oppgaver. 

Dette er 3 viktige områder å arbeide med, men vi må heller ikke 

glemme at vi er søstre og brødre og at det er viktig at vi sørger for at 

alle trives. 

Lever vi opp til: Det du vil at andre skal gjøre mot deg, må du gjøre 

mot dem, for å omskrive den gyldne leveregel en smule, eller kan vi bli 

bedre på dette området. Dette gjelder ikke bare for embedskollegiene, 

men skal være en gylden leveregel for alle søstre og brødre, men vi, 

som er valgte embedsmenn må gå foran som gode eksempler. 

 

Terjenytt vil også takke de embedsmenn som nå trekker seg tilbake, 

med en spesiell takk til de som har vært UM de to siste år. Takk for de 

bidragene dere har levert. Uten fungerende UM vil det være vanskelig å 

utgi Terjenytt 4 i året. Støtt derfor opp under våre nye UM. 
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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

Nils Terkelsen
Bieveien 16, 4878 Grimstad

Tlf: 37044402

www.agdervet.no

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

Storkiosk om sommeren                 


