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Redaksjonen i TERJENYTT vil med dette 

ønske sine lesere en God Jul og et riktig 

Godt Nytt År. 

Vi håper alle Rebekkalogene og Odd Fellow- 
logene i distrikt 22 vil ha fremgang og at alle 
søstre og brødre møter så ofte de kan, og at 
vi derfor får mange gode tilbakemeldinger i 
TERJENYTT i året vi nå snart går inn i. Nye 
embedsmenn har begynt å kjenne sitt ansvar 
på kroppen og vi ønsker lykke til. 

LANDSSAKEN 2016 – 2019. 
Det jobbes godt i alle enhetene, og slik det ser ut nå vil alle logene nå 
sine mål om minimum kr 1 000,00 pr medlem i innsamlede midler. 
Aksjonslederne i de respektive loger rapporterer direkte til Terjenytt. 

Se mer på side 3. 



 
R-leir nr 22 Viljen 

Kurs for nye embedsmenn – 
Rebekka distrikt 22 
Lørdag 9.9. samlet nye embedsmenn seg 
til kurs, under ledelse av DSS Else Byholt 
og distriktets Storrepresentanter 

Installering av Internett på Odd Fellow-
huset i Arendal gjør det nå mulig å samle 
alle embedsmennene til kurs under 
samme tak. Åtte grupper fordelte seg på 
husets tre etasjer, og både Skattmestere 
og Sekretærer kunne bl.a. få sin 
opplæring i Focus. Dette har vi savnet 
tidligere, nå er det på plass. Instruktører 
var Storrepresentantene, Eks DSS og 
andre kompetente Eks Embedsmenn, 
alle meget godt forberedt.   
Søstrene ga uttrykk for at de opplevde  
kurset som svært nyttig, i tillegg ble det 
knyttet kontakter på tvers av logene. 
Undertegnede hadde tidvis anledning til 
å gå rundt til gruppene for å observere 
og lytte, og det var en sann glede å 
registrere engasjementet hos alle. Dette 
lover godt for den nye embedsperioden. 

Else Byholt 

DSS 

 
Leir nr. 22 Aust-Agder 

Leirslagning  !22 Aust-Agder 

Torsdag 12. oktober 2017 ble det 
avholdt leirslagning i Arendal. Leiren ble 
åpnet på ritualmessig måte i Patriark 
Grad. Det møtte i alt 49 patria rker hvorav 

2 gjester, noe som gir et fremmøte på 
27,09 %.  
1 HM Inge Kongsbakk hadde fremmet 
forslag til endring av «Lov for leire» og 
det ble stemt over dette. Forslaget 
sendes vid ere til Storlogen for videre 
behandling. 
Brødrene Per Asbjørn Liane !61 Terje 
Vigen og Carl Petter Launer !107 
Torungen ble befordret til DGL-Grad. 
 
Torsdag 9. november 2017 ble det 
avholdt leirslagning i Arendal. Leiren ble 
åpnet på ritualmessig måte i Patriark 
Grad. Det møtte i alt 51 patria rker hvorav 
1 gjest, noe som gir et fremmøte på 
28,33 %.  
Brødrene Norman A. Årsbog, !61 Terje 
Vigen, Bjørn Egil Johansen og Torjus 
Siring, begge !107 Torungen, Kjetil 
Rødland !128 Lyngør, Tom Espedal og 
Frode Sell, begge !135 Mærdø ble alle 
tildelt DKP-grad med tilhørende ring. 

 
Brødre på turne i Vesterled. 
 

Grytidlig om morgenen 11/11-17 (kl 
06:30) satt 15 brødre fra distrikt 22 nesa 
vestover mot Sandnes. 
Anledningen var «skuespillet» «OF 
1748» som tidligere er spilt i Grimstad, 
Arendal og Kristiansand ved forskjellige 
anledninger. 
Årsaken til Rogalandsturen var en 
«bestilling» fra NOFA Rogaland på 2 
forestillinger (totalt nesten 180 søstre og 
brødre var publikum). 
Vi ankom Stavangers fantastiske logehus, 
og samtlige brødre i «Lodge no 9, 
Aristarcus» var meget imponert over 
fasilitetene. Vi gledet oss til å spille, og 
etter å ha rigget salen og øvd på et par 
bevegelses-scener, var vi klar for første 
forestilling. 

 
Alle brødrene i full mundur i logesalen. 

 

Etter ytterligere en forestilling var vi alle 
klar for et julemåltid på restauranten 
«Bevare meg Vel» i Stavanger sentrum. 
Hva som videre skjedde, er en annen 
historie som ikke vil bli referert i 
Terjenytt.
Med på turen var: 

Tom B. Schulz 
Anders Bjørnholmen 
Jarle Kristiansen 
Bjørn Røisland 
Arne Solheim 
Tom Ruud 
Per J. Jørgensen 
Leif Sell 
Steinar Christoffersen 
Willy Kristiansen 
Eldar Aas 
Karl Dagfinn Fossum 
Inge Kongsbakk 
Kai Salvesen 
Øyvind Mossing 
 

Søstre og brødre er klar for en 
innsats for Frelsesarmeen. 

 
Arendals søstre og brødre er igjen klar 
for å rekke en hjelpende hånd for 
Frelsesarmeen. Grytevakttjenestene er 
fordelt med 4 vakter på hver loge, og i 
skrivende stund er hver enkelt loge i 
gang med å sette opp vaktlister for sine 
vakter. 
Stafettpinnen for ledelsene av denne 
hjelpeøkta er overlevert fra brødrene 
Henry Nicolaisen og Frank Liltved, begge 
!"#$% &'()*+,*% -./% 0(12(,*,% 34(.5-.6*%

Grundesen og Per Jetlund Jørgensen 
'+57%!"#$%&'()*+,*8 
Som vanlig er det små problemer med å 
fylle opp lista 
Vi oppfordrer våre søstre og brødre til å 
ta turen ovenom Harebakken Senter i 
tidsrommet 1.12 – 23.12 der gryta vil bli 
«passet på» mellom kl 11:00 og 19:00 (kl 
17:00 på lørdager). 
Terjenytt vet at andre søstre og brødre i 
distriktet også rekker ut en hjelpende 
hånd til FA i adventstida. 

 
Kjære alle brødre i Distrikt 22! 
 

2017 er i ferd med å renne ut, og det er 
med stolthet jeg konstaterer at arbeidet 
som legges ned i hver enhet er av svært 
god kvalitet. Pr 20.11.17 er Distrikt 22 
det 3. beste distrikt i landet når det 
gjelder tilgang av nye brødre. 
 

På vegne av Storlogen retter jeg en 
hjertelig takk til hver enkelt enhet for 
den flotte innsatsen dere gjør for 
Ordenen vår. 
 

Idet jeg ønsker hver enkelt bror med 
familie En Riktig God og Fredfylt Jul, og 
et Fremgangsrikt og Godt Nytt År, vil jeg 
samtidig takke dere alle for imponerende 
innsats i 2017. En varmtfølt takk også til 
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de der hjemme som må unnvære han 
som er på møte. Jeg håper Odd Fellow 
Ordenen, gjennom ham, også kan bringe 
gode verdier til dere. 

La oss gå det nye året i møte med hevet 
hodet og oppbrettede armer, for å spre 
Odd Fellows budskap til enda flere av 
våre medmennesker. Kanskje sitter en 
nabo eller en du kjenner bare litt, - og 
venter på at nettopp du skal ta et 
initiativ! Det kunne jo bli årets 
nyttårsgave.......... 
 

Mbh i V K og S 
Åge Munch-Olsen 

DSS 
 

 

Leir 27 Homborside 

Ord fra 1. HM 

Dette er siste nummer for året og det 
første som 1. HM. 
Det er mye en kunne skrevet ned og 
tenkt litt på. Nå nøyer jeg meg med å 
sende en hilsen til alle søstre og brødre, 
som også omfatter matriarker og 
patriarker - 

God jul og Godt nytt år! 
 
Hilsen i T, H og B 
Tom Rud 
 

Gradspasseringer 

Opphøyet til DKP 26.04.17 
152 Fjære: 
Bjørnar Birkedahl 
 
Befordret til DGL 25.10.17 
98 Henrik Ibsen: 
Bjørn Olav Thorbjørnsen 
127 Gabriel Scott: 
Knut Helmer Kristensen 
152 Fjære: 
Nils Arild Henriksen 

Opphøyet til DKP 22.11.17 
127 Gabriel Scott: 

 

Landssaken 2017 – 2019 
Under denne fanen vil vi i de kommende 
nummer av Terjenytt forsøke å gi en 
samlet oversikt over hvordan distriktets 
loger ligger an. Ikke alle loger har meldt 
inn sine resultater pr 15/11, men alt 
tyder på at logene er godt i gang. 
R51 Fortuna har samlet inn 82 000  
R116 Navigare 27 400 
98 Henrik Ibsen 72 700 
107 Torungen 52 500 
127 Gabriel Scott 78 075 
135 Mærdø 31 750 
152 Fjære 16 000 
Felles for alle våre loger er at alle har 
satset på en ekstra «kontingent/-
medlemsinnbetaling» pr halvår. I tillegg 
er lotterier brukt. Blant mange ekstra 
tiltak som er satt i verk kan nevnes 
Fortunas bruktmarked i vår og Kaprifols 
julemarked. Det som har varmet mest er 
gaven som ble gitt ved bror Thorbjørn 
Lykres båre kr 24 400,00. En hjertelig 
takk sendes til Kirsti Lykre! 
 

 
NOFA Agder 

Møtet på logehuset i Arendal 
torsdag 19.10.2017. 

På den ekstraordinære general-
forsamlingen kl. 18.30 ble Eks OM 
Thormod Larsen, Nr. 125 Ryvingen valgt 
til nytt medlem i Rådet i NOFA Agder i 
perioden 2017-2018. Han går inn i rådet i 
stedet for Eks DSS Ole-Johan Bay 
Gundersen som måtte, av helsemessige 
årsaker, dessverre trekke seg med 
umiddelbar virkning. 
Til møtet som fulgte deretter, møtte det 
godt over 40 deltagere. 
Lederen, DSS Selle Marie Horntvedt, 
ønsket velkommen og overlot ordet til 

Inge Kongsbakk orienterte om NOFAs 
nettsider med spesiell vekt på NOFA 
Agders sider. Disse ville etter hvert bli 
oppdatert. 
Kveldens foredragsholder ble så 
presentert, nemlig bror Nils Bernt 
Sørbotten fra Odd Fellow Loge nr. 127 
Gabriel Scott, som hadde gitt sitt 
foredrag tittelen:  
«En Odd Fellow, eller medlem av Odd 

Fellow Ordenen». 
Han stilte følgende spørsmål: 
Hvem er vi som blir medlemmer, og 

hvorfor? Når blir vi «En Odd Fellow»?  
Hva betyr møtene for oss? Gir ritualene 

oss noen svar? 
Kan det å være tatt opp i Odd Fellow 

Ordenen være med å gjøre en forskjell 

for oss? Hva sier våre lover om dette? 

Han presenterte seg selv og bygget 
deretter sitt foredrag opp på det han 
opplevde med logemøtene. Grunnlaget 
var først og fremst Infomappa. Deretter 
vandret han på en klar og reflektert måte 
gjennom gradene i logen, uten 
selvfølgelig å ta noe fra ritualene. 
Dette var et tankevekkende foredrag 
som han avrundet med ordene: Jeg er 

ikke en sann Odd Fellow, men jeg er 

medlem av Odd Fellow Ordenen og håper 

på en utvikling av meg selv, slik at jeg blir 

en sann Odd Fellow, om mulig. 

Møtet ble avrundet med hyggelig prat 
medfølgende kaffe og kake. 

 

 
Under denne logoen vil vi i de 
kommende nummer presentere NOFA 
og NOFA Agder. 

 
Norsk Odd Fellow Akademi

ble instituert på Odd Fellow huset i Oslo 
den 18. juni 2011. Dessuten ble de 11 
medlemmene i Det Akademiske Råd 
innsatt. 
87 søstre og brødre var til stede og blant 
disse var påtroppende HM Bjørg Kling og 
HP Arne Aas fra vårt Distrikt. Dessuten 
var også EksDSS Jan A. Nilsen til stede 
som medlem av Nevnd for 
Kunnskapsløftet.  
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Rebekkaloge nr 51 Fortuna 

Gradspassering 
Søster Inger Johanne Thorsdahl ble i 
møtet 27.9.2017 forfremmet til Det Gode 
Vennskaps Grad.  Gratu lerer og 
velkommen til aktivt logearbeid! 

Inger Johanne Thorsdahl med fadder Lisbeth 
Holthe Malvik 

Venneaften 
Loge nr. 51 Fortuna arrangerte 
Venneaften 11.10.2017. Vi hadde 10 
gjester denne kvelden. Matgruppen 
hadde dekket et flott høstbord og vi fikk 
servert deilige smørbrød og kringle. Vi 
retter en stor takk til DSS Else Byholt som 
ga god og nyttig informasjon om 
ordenen under ettermøtet! 
Underholdningsnevnden stilte med quiz 
på ettermøtet, og praten gikk livlig. Nå 
har vi allerede mottatt de første 
søknadene fra gjestene våre, og vi vil 
følge opp de som ønsker det tett i tiden 
som kommer. 
 

Det store lotteriet
Etter vårt møte 25.10. hadde vi Det store 
lotteriet. Kveldens matgruppe satte oss 
alle i god stemning med deilige snitter og 
pent dekket bord. En stor takk til nevnd 
for utadvendt og sosialt arbeid for godt 
gjennomført lotteri, og til lotterinevnden 
som hjalp til med loddsalget. Alle 
søstrene bidro gjennom sine grupper 
med flotte gevinster. I god tradisjon sang 
vi Basarvisa før trekningen, og som alltid 
ved slike anledninger, satt både latteren 
og pengene løst hos søstrene denne 
kvelden. Vi gleder oss til å gi alle 
pengene til et godt formål! 
 

 
 

Blomsterpynting
Hyggelige ettermøter bidrar til godt 
samhold mellom søstrene. Etter møtet 
onsdag 22.11. hadde 
underholdningsnevnden sørget for et 
både fargerikt og flott foredrag med 
Irmelin Aas. Hun jobber til daglig hos 
Slaattene Blomster, og hun ga oss mange 
tips og en flott demonstrasjon av 
blomsterdekorering. 
 

 
En av de flotte dekorasjonene til Irmelin Aas 

 

Loge nr. 51 Fortunas historie 
I høst har Loge nr. 51 Fortunas historie 
etter de 40 første år blitt utgitt! Fire 
driftige søstre har jobbet flittig med 
prosjektet, som er godkjent som prosjekt 
i Norsk Odd Fellow Akademi. Under 
søstermåltidet 22.11. hedret OM Marit 
Myhre Auestad de flittige søstrene med 
blomster, noe de satte stor pris på! 
Historien er nå til salgs hos Fung. Ek s OM. 
 

 
OM Marit Myhre Auestad med forfatterne Bjørg 

Axelsen, Kari Rose, Marie Ødegård Olsen og Turid 
Ringvold Kaland 

 

Terminliste 
13.12. 18.00 O 0+/Julemøte NB! Merk 
tiden! Galla 
"#8#"8%"98##%:%;< 
24.01. 19.00 O Arbm./regnskap, rapp. 
nevnder/komiteer, foredrag 
14.02. 19.00 O 25 VeJu Galla 
28.02. 19.00 O 0+ Galla 
 

Vi gratulerer 
 

 
 

Veteranjuveler våren 2018 
25 år 

14.02. Berit Fosse 
14.02. Vigdis Duus Carlsen 

40 år 
11.04. Rannveig Steller 
 

Runde år 
60 år 

07.02.58 Merete Moen Johnrud 
 

Julehilsen fra OM 
Kjære søstre! 

Nå er det snart gått et halvt år siden jeg 
tok fatt på arbeidet som nr. 51 Fortuna 
sin OM. Det var med ydmykhet, 
spenning og takknemlighet jeg startet på 
oppgavene. Sammen med et 
embedskollegium som viser iver og 
engasjement, er vi godt i gang med å 
ivareta Ordenens grunnsetninger og ikke 
minst opprettholde og videreutvikle 
logens arbeid. Denne høsten har vært 
preget av arbeidsmøter og vi avslutter 
året med julemøte der vi skal ha 
opptakelse for 4 søstre. En vellykket 
venneaften bærer også frukter. Det ser 
ut som vi får minst 4 opptakelser til 
våren. Vi har også en 40 års og to 25 års 
veteranjuveltildelinger å se frem til i 
vårterminen. 
 
Det er mange søstre som er med på å 
skape den gode stemningen vi opplever 
på logemøtene, søstermåltidene og på 
ettermøtene. Jeg vil derfor benytte 
anledningen til å rette en stor takk til 
embed skollegiet,  embedsmenn, 
skuespillere, nevnder, privatnevnd, 
matgrupper og alle søstre for flott 
innsats i 2017. Vi er alle med på å skape 
en god stemning mellom søstrene. 
 
Siden dette nr. av Terjenytt er det siste 
før jul, vil jeg benytte anledningen til å 
ønske alle søstre og brødre en god 
advent, en fredelig jul og et godt nytt år.  
 

Marit Myhre Auestad, OM 
 

 
Dekorasjon av Irmelin Aas 
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Rebekkaloge nr. 93 Kaprifol 
Installasjon                              

Eks OM Anne G. Lofthus, OM Janne 
Magelssen, UM Liv T. Ja cobsen, CM 
Adeleide Lund,Skattm. Marit Friisø, Sekr. 
Marit Eik, Storrepr. Elin Halvorsen.  

   
28.8 2017 ble vårt nye embeds-kollegie 
installert Det ble en stilig og korrekt 
installasjon utført av DSS Else Byholt og 
hennes storembedsmenn. Vi var alle 
takknemlige for denne fine kvelden vi 
fikk sammen 
 
Her er vår OM Janne Magelssen og 
Skipper Tommy 
Gjerland.

 
Mandag 11/9-2017 fikk vi besøk av 
skipperTommy Gjerland og hans 
besetning fra redningsselskapet. Tre 
flotte karer fortalte oss om hvordan 
deres arbeidsdag fungerte.De fortalte 
oss historier som vi alle ble veldig berørt 
av. Var spennende å få bli med disse 
gutta på tokt. For innlevelsen og 
respekten for deres jobb ble veldig 
forsterket når det blir fortalt på en slik 
måte.Vi ønsker at vi får se dem igjen i vår 
loge.Stolte er vi over å få være deres 
støttespillere. Takk for et storartet 
besøk.  
 

 
Åremålsdager 
15/9-17 Torill T. Knutsen       70 år 
2/10-17 Tone Hatten              55 år 
24/10-17 Astri A. Andersen   70 år 
4/11-17 Asti M Wold              60 år 
9/11-17 Else M Fossnes         75 år 
12/11-17 Solbjørg Berge        75 år 
16/11-17 Randi Ånonsen       50 år 
26/11-17 Olaug H Sell            80 år 
 
Opptak  

 
Mandag 25/9-17. Hadde vi opptak. 
Tenk fem flotte søstre fikk vi til vår loge, 
det var en storartet dag. Det var en 
spesiell stidlig sermoni og en fantastisk 
kveld i sin helhet. Navnene på disse er: 
Lise Ydsle Lindås 
Gudrun Braatlund, Anne Grethe 
Matiesen. Faddere til disse tre er, Søster 
Gunn Berg. 
Trine Aanonsen og Unni Aanonsen 
Faddereren til disse to er, Søster Brit 
Terjesen. 
 

Terminliste høst 2017 
Mandag 
11/9 kl 19.00 0 Arbm 
25/9 kl 19.00 0 0+        Galla 
09/10 kl 19.00 0 Venneaften 
=>?"#% @ /% "98 ##% % A <% % % % % % % % % B6 //6 
">?""%@/"98##%%%#%C! 
27/11 kl19.00   0-+ 
11/12 kl18.00   0 40 Ve.Ju og 25 Ve.Ju  
julemøte/Galla NB mrk tiden 
08/01-2018 kl18.00  0 Nyttårsloge NB: 
merk tiden   Galla 
 

Venneaften. 
Mandag 9/10 hadde vi vår venneaften. 
Det var tre gjester hos oss denne 
kvelden. Et fint møte i salen, ledet av OM 
Janne Magelssen 
Fremmøte var bra, vi var 53 søstre 
tilstede. Det ble en fin kveld, så nå er det 
bare å håpe at denne kvelden gav noe til 
våre gjester slik at medlemstallet vårt 

stiger, noe vi hadde satt veldig pris på. 
Venneaften er virkelig et fint tiltak.  
 
Veteraner i vår Loge høst 2017 
25 Ve.Ju 11/12-17  Anna Paulsen 
40 Ve.Ju 11/12-17 Inger Marie Kaastrup 
Nilsen. 
 

Våre nye 3. grads 
søstre

 
Elin Synnøve Pedersen. Sanny A. 
Hammervold. Anna Lisa Johannessen 
Reidun Ottersland. 
Fire nye 3 grads søstre fikk  vi i 
93.Kaprifol denne kvelden. Vi var mange 
stolte søstre som  ønsket å få gratulere 
de alle fire. Det ble sagt mange fine ord 
til de alle fra OM Janne Magelssen, fra 
Storrepresentant Elin Halvorsen, fra 
faddere som er, Live Jetlund, Helga 
Olsbu, Kari Holm og Tone Hatten. Det var 
Live Jetlund som representerte fadderne. 
Søster Lisa johannessen holdt en fin tale 
fra seg og de andre tre søstrene, hun 
takket for alt det fine  de hadde opplevd 
gjennom de forskjellige gradene. Gjester 
fra Fortuna hadde vi også denne kvelden. 
OM Marit Myrhe Auestad, CM Ragnhild 
G. Tyssland og Søster Sissel Øymoen, 
som også var skuespiller for oss denne 
aftenen. 
Tenk så heldige vi er som kan bruke 
hverandres skuespillere, når det er 
behov for det en flott festkveld ble det. 
 

           Minneloge 

 
Mandag  13/11-17  hadde  vi  vår 
minneloge. Vi var 51 søstre i salen. 
Det var stort at vi ble så mange og veldig 
spesielt  fordi vi skulle  minnes to av 
våre egne søstre.OM Janne Magelssen 
holdt en gripende tale, hvor 
likeverdighet sto i sentrum 
En høytidsstemt og en givende kveld for 
oss alle. 
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Rebekkaloge nr. 114 Måken 
Ny søster i 104 Måken 

Søster Torunn Margrethe Skjæveland med 
fadderen sin, Elin Håland. 

 

14. september blei Torunn Margrethe 
Skjæveland ny logesøster i 104 Måken. Vi 
ønskjer henne lykke til med logelivet og 
håpar ho vil trivas hos oss. 
 
Etter ein fin og høgtidleg seremoni i 
logesalen, fortsette vi med ettermøte i 
spisesalen. Der var det pynta med rosa 
lys, serviettar og roser – og tradisjonen 
tru blei det servert laks med tilbehør. Det 
var eit utsøkt måltid. 
 
På ettermøtet var det fleire taler, og 
Venke Lyshaug Larsen las dikt for vår nye 
søster. Til slutt takka Anne Haugland for 
maten – ei takketale som blei mottatt 
med smil og latter blant søstrene. Vi 
avslutta i spisesalen og fortsette kvelden 
i salongen med kaffe, kake,  avec og ivrig 
prat rundt borda. 
 

Den Edle Kjærlighets Grad 
28. september fekk vi ei ny, erfaren 
logesøster i det det ble markert 
overgang til 104 Måken for søster 
Elisabeth Leistad Heggen frå loge 
Andalucia nr. 1.  

Etterpå blei søstrene Vigdis Ørum 
Pettersen og Rita Lundemo forfremma til 

Den Edle Kjærlighets Grad gjennom ein 
flott seremoni. 
 

 
 
Etter seremonien fortsette vi i spisesalen 
som var nydeleg pynta med høstfargar, 
og det blei servert smørbrød, lefser og 
bjørnebær ved matgr. 1.
Randi Gran las dikt for våre to nye søstre 
i Den Edle Kjærlighets Grad, og etterpå 
heldt Elisabeth Leistad Heggen ei tale der 
ho fortalde om logelivet i Spania og gav 
uttrykk for at ho var glad for å ha blitt 
måkesøster.  
Anne Grethe Ruhaven hadde til slutt eit 
fint program der ho las ulike 
kjærleiksdikt. 
 

Den Gode Vennskaps Grad 
12. oktober blei Eva Elisabeth Bringaker 
forfremma til Det Gode Vennskaps Grad.  
 
Spisesalen var også denne gongen pynta 
med blad og frukter i flotte høstfargar, 
og matgr. 2 serverte nydeleg fiskesuppe - 
og munkar til kaffen, Etterpå las søster 
Bjørg Torkildsen dikt for fadderbarnet 
sitt. 
 

 Søster Eva Elisabeth Bringaker med fadderen sin 

Bjørg Thorkildsen

 
Siste delen av logekvelden hadde Inger 
Margit Carlsen ansvaret for. Ho laga 
fargerike blomsterdekorasjonar mens ho 
forklara kva ho gjorde og kvifor. Søstrene 
fylgde ivrig med, og fleire stilde 
spørsmål.
Etterpå var det minst ti søstre som var så 
heldige å vinne ein dekorasjon, noko dei 
tydeleg sette pris på.

 
 

Venneaften 
26. oktober hadde vi Venneaften med 
fem gjester.  
Søstrene hadde først eit kort logemøte, 
og deretter blei gjestene inviterte inn i 
logesalen. Stjernehimmelen blei tent, og 
gjestene fekk orientering om sjølve 
logesalen og litt om kva det inneber å 
vera logesøster.  
Ettermøtet var denne gongen i salogen 
der fargeglade orange roser på borda 
ønskte oss velkommen inn til nydelege 
snittar og kaker servert av matgr. 3. OM 
Jannicke Hovind hedra tre søstre som 
nyleg hadde feira 70 og 75 år før 
Elisabeth Ording og bror Knut Ribe heldt 
ein fin konsert for oss. 
 

Før vi avslutta med lotteri, tok søster 
Else Sætra oss med på ein musikk-quiz 
der vi skulle koma fram til kven som sang 
i dei ulike låtane. Det var god stemning 
og full aktivitet rundt borda Vi avslutta 
kvelden med å danne søsterkjeden og 
synge Måkens avslutningssang.  

!

Vi nærmar oss advent og jul. For mange 
av oss er jula ei høgtid vi gler seg til heile 
året. Vi bakar,  pyntar i huset og finn på 
mange koselege ting. Andre føler at 
denne tida av ulike årsaker er krevjande.  
La oss glede oss over alle gode øyeblikk 
og  ønskje kvarandre  

 
God Jul og Godt Nytt År! 
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Rebekkaloge nr. 116 
Navigare 

Dødsfall 

 
Søster Kirsti Grensen  

Døde 06.09-2017       71 år 
Ordensvita 
Opptatt i logen nr 116 Navigare 
14.12.2005.Forfremmet til den Høye 
Sannhets Grad 13.02.2008 
Embeder i logen: 
CMs høyre ass.2009-2011. 
CMs venstre ass.2011-2013 
CMs venstre ass..2015-2017 
 

 

 
Søster Laila Zøllner 

Døde 30.09-2017      67 år 
Ordensvita 

Opptatt i logen nr 116 Navigare 
22.10.2008.Forfremmet til den Høye 

Sannhets Grad 13.04.2012. 
Embeder i logen: 

UMs venstre ass.2012-2013 
 

Kirsti og Laila var aktive og positive 
medlemmer gjennom mange år. Var 
alltid villige til å ta på seg oppgaver. Ved 
Kirsti og Lailas begravelser var mange av 
logens søstre til stede. Kirkene var fulle 
av familie og venner som ønsket å ta 
farvel. Både Kirsti og Laila var 
korsangere, og korvenner sang nydelig 
sanger for dem. Det ble en verdig og fin 
avskjed stund.  Vår   OM,  Aud  Angelstad, 
holdt nydelig tale til dem  begge, før hun 
la ned kran s fra logen nr. 116 Navigare. 

Et hjerte kan slå. Et hjerte kan briste. En 
venn kan man ha. En venn kan man 
miste. Men i våre hjerter er dere gjemt. 
For en som dere blir aldri glemt. 
Vi lyser fred over Kirsti og Lailas minne. 
 

Venneaften den 27.09-2017 
Til venneaften møtte det 8 gjester vi 
syntes det var veldig hyggelig at så 
mange ville besøke oss. 
Møtet starte på vanlig måte før vi hentet 
gjester inn i salen. Det ble en fin 
presentasjon av logen, og etterpå var det 
kos, med snitter og kaffe. Oppe i 
salongen var det Quiz og lotteri. Mange 
av gjestene gikk hjem med flere 
gevinster. Vi håper at kvelden inspirerte 
dem til å søke opptak. 

 
 
 

Foredrag: 
På arbeidsmøte den 11.10 2017 hadde vi 
fått Espen Tegdan som har jobbet på 
vinmonopolet i Tvedestrand til å holde 
foredrag om vin. 

 
Han hadde med seg 4 forskjellige typer 
vin. Det var vin fra Italia, Spania og 
Australia. Logens søstre smakte seg 
gjennom alle fire, så stemningen ble 
munter etter hvert. Vi måtte ta biter 
med Brie ost til hvert glass, og det var 
utrolig hva det gjorde med smaken på 
vinen. 
Søstre var aktive med sp ørsmål  ang. 
rødvin som vi fikk servert. Vi lærte mye 
om dette den kvelden. Søstrene ønsket 
hvitvinsmaking til sommeren, så det 
spørs om han ikke må tilbake da. 

Leiren 22 Viljen 

05.10- 2017 
Karianne Meland forfremmet til 
Barmhjertighetens Grad 
 

Gradspasseringer. 
25.10-2017.To søstre fikk den Den Høye 
Sannhets Grad. Liv Clausen og Siri K. 
Bertelsen. 

 
Liv Clausen og Siri K. Bertelsen 

En hyllest til Siri og Liv, 
og ønsker dere hjertelig til lykke!   
En festdag for logen med to søstre til, 
som har Sannhetens Grad som sin styrke. 
 
Julen står snart for døren og nok et 
logeår er snart til ende. Takk til alle mine 
søstre for et godt logeår. God og fredfylt 
jul til alle søstrene med familier. 
UM 
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Loge nr 61 Terje Vigen 
Jubilanter 
Vel overstått:  
28.10: Petter Stiansen, 65 år 
30.11: Johnny Olsen, 80 år 
22.11: Robert Høyesen, 65 år 
 
Kommende: 
01.12: Jan-Oskar Kvist, 65 år 
19.12: Kristen Heimdal, 70 år 
21.12: Gunnar Bernt Stormo, 70 år 
23.12: Kristian H. Eimind, 60 år 
 

Embedskollegiet:2017 til 2019 
Storrepr.: Jan Petter Røinaas 

 
 
OM.: Bjørn Haagen Andersen 
UM.: Rainer A. Domogalla 
Sekr.: Robert Høyesen 
Skattm.:  Karl Gustav Thorkildsen 
CM.: Torgeir Boye 

Embedskollegiet Loge 61 Terje Vigen 2017-2019 

Vår Loge har en positiv utvikling og er i 
vekst. En av mange oppgaver 
embedskollegiets har tatt fatt i er 
planleggingen av 60 års jubileet til Loge 
61 Terje Vigen som skal feires den 
10.10.2019.  

Møter 

20.09.2017 Embedsinstallasjon 
I en stilfull vakker seremoni ble  de nye 
Embedsmennene i loge 61 Terje Vigen 
installert av DSS Åge Munch-Olsen. 

 

04.10.2017 " #    $%&' () * * +,- - ,. + ,(

av nevnder 
Brødrene Jan Petter Jansen og Johannes 
Mjaaland ble forfremmet til den Høye 
Sannhets Grad. 
Videre ble nevnden e utnevnt.  

Nye brødre av Den Høye Sannhets Grad 
Jan P. Jansen og Johannes Mjaaland

 

18.10.2017 -#($'/' 
Vår yngste bror Torgeir Ellefsen har 
allerede rukket å bli forfremmet til Det 
Gode Vennskaps Grad før vi fikk 
presentert han i Terjenytt 

Bror Torgeir Ellefsen ved sin Innvielse 31.mai 2017 

 
 

 
 
 

 

0121123014(5# 
På dette møtet kunne vi hilse en ny bror 
velkommen. Bror Magne Askland ble 
innviet i Odd Fellow Ordenen som 
medlem av Loge 61 Terje Vigen.  

 
Magne Askland nye bror av Troskapsgraden 

 
Nevnd for omsorg. 
Meddel gjerne navn på syke brødre som 
ønsker besøk til nevnda. På melding til 
samarbeidsprosjektet med Frelses-
armeen sendes til  
Eldrup A Hansen Tlf. 98823271 
Medlemmer 
Eldrup A Hansen Tlf. 98823271 
Tor Martin Reiersølmoen Tlf. 90748056 
Sigmund Dale Tlf. 91791555 
Håkon Larsen Tlf. 91169673 
Rainer Domogalla Tlf. 41201981 

 
Møteprogram våren 2018 
Lørdag: 
02.12 19:00 Julemiddag m/leds. 

 
Onsdag: 
06.12 19:00 3+G 
03.01 19:00 Nyttårsloge G 
17.01 19.00 Arbm. Regnskap 
07.02 19.00 Instruksjon 
21.02 19.00 O+G 
07.03 19.00 Venneaften 
21.03 19.00 3+G felles ! med  

!128 Lyngør i Arendal 
04.04 19.00 =+ 
18.04 19.00 -+ 
03.05 19.00 Arb.møte 
30.05 19.00 O+G  
09.06 17.00 Sommerfest      

m/Ledsager 
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Loge nr. 98 Henrik Ibsen 
 
Venneaften 
Tirsdag 19.september hadde 98 Henrik 
Ibsen gleden av å ta i mot 3 gjester til 
Venneaften, og i logesalen ble det 
gjennomført en god informativ 
orientering om bl.a. Odd Fellow 
Ordenens historie, verdier, forhold rundt 
medlemskap og Ordenens utadrettede 
virksomhet. 
Kvelden utviklet seg videre med en 
fortreffelig middag, og ble avsluttet med 
en hyggelig stund i salongen. To av 
gjestene leverte søknad om opptak, og 
den siste gjesten er fremdeles reflektant. 
Det var en svært hyggelig aften hvor 
mange brødre ønsket å vise gjestene hva 
det betyr å være en Odd Fellow. En 
Venneaften bør være et av de best 
besøkte møtene, så neste Venneaften 
håper vi på en fullsatt sal av brødre.    

 

Dødsfall 
Det var en trist melding å få at vår gode 

bror Torbjørn Lykre var gått bort den 2. 

oktober 2017. 

Bror Torbjørn har hatt flere embeder og 

funksjoner i vår loge i sine nesten 35 år 

som logebror, og vi sitter igjen med en 

solid følelse at han ønsket logen og sine 

logebrødre - alt bare vel – alltid! 

Fra sist vinter forsto vi at Torbjørns helse 
ble mer og mer sviktende, og han kunne 
ikke lenger komme på møtene. Vi savner 
hans lune væremåte, den gode samtalen 
og det varme smil som han pleide å dele 
med oss. 
Torbjørn og Kirsti Lykre ønsket å støtte 
Landssaken i Odd Fellow. I stedet for 
blomster til begravelsen uttrykte 
familien et ønske om heller å gi en gave 
til Landssaken. Det kom da inn 25 000 
kroner, noe som er helt fantastisk!  
Vi lyser fred over vår kjære Bror Torbjørn 
Lykre sitt minne! 
Ordensvita 
Innviet i ordenen  16.11.82 
Den Høye Sannhets Grad  16.04.85 
Indre Vakt 1997 – 1999 
Kasserer  1999 – 2001 
Musikkansvarlig 2005 – 2007 
Arkivar  2009 – 2011 
25 års Veteranjuvel 18.12.07 
Patriarkgraden 07.11.91 
Den Kongelige Purpurgrad  05.01.95 
 

Gradspassering 
Det Gode Vennskaps Grad  
Tirsdag 17. oktober ble logesalen gjort 
klar for gradspassering av hele 5 brødre 
til Det Gode Vennskaps Grad. Det var en 
spennende utfordring med så mange 
resepiender på en gang, men 
seremonien ble gjennomført på en 
glimrende flott og stilfull måte.   
 
Nye brødre av DGVG: 
Bror Geir Martin Stien Thorsen 
Bror Kjell Håkon Bjornes Kvinlaug 
Bror Jan Steinar Degn 
Bror Torgeir Skodde 
Bror Tor Helge Olsen  
 
Terminliste 1. halvår 2018 
09.01.  O Nyttårsloge ! 
16.01.  O Arbeidsmøte/regnskap 
06.02. O Arbeidsmøte /Instruksjon 
20.02. O Venneaften 
06.03.  :%A%< G 
20.03.  :%A%< G 
03.04.  O + 

17.04.  D%#%<%B%Fellesm.!152 Fjære 

15.05. O +  Lotteri 
17.05.  17.mai treff på huset 
29.05.  O 40 Ve.Ju. G 
10.06. Sommertur. Søndag 
04.09. :%A< G 

 

Fødselsdager runde år 
40 år Tor Atle Stagersnes   22.02.18 
75 år Oddvar Vik 13.03.18 
40 år Rolf Lorentzen Bie 18.03.18 
60 år Tronn Gundersen   22.03.18 
75 år Einar Berge  15.04.18 
Vi gratulerer! 

 
Oi, så fort 2017 har gått! 
Gode brødre. Vi er ved årets siste 
måned, og gjennom et godt år har vi i vår 
loge hatt gleden av å møte nye brødre, 
mottatt nye impulser, og gitt oss i kast 
med nye utfordringer. 
Som ny Overmester vil jeg på vegne av 
brødrene få takke Fung. Eks. OM Arne 
Solheim, for en kjempejobb i årene som 
OM for Loge 98 Henrik Ibsen. Det blir 
”store sko å fylle” for den nye OM.  
Arbeidet i Logen er et omfattende 
gruppearbeid som er avhengig av mange 
gode krefter som alle jobber «til det 
beste for Logen”. En stor takk til ALLE 
brødre for dette. 
Vi har også i 2017 hatt gleden av å ta i 
mot nye brødre. Dessverre har vi også 
opplevd at noen av våre gode brødre har 
gått bort, og noen medlemmer har av 
ulike årsaker valgt å gå ut av Logen. 
Antall medlemmer i Logen har allikevel 
vært stabilt, men det siste året viser 
dessverre at fremmøteprosenten har 
sunket litt. På dette feltet må vi 
mobilisere i tiden fremover, og jeg har 
tro på at det skal vi få til! 
Våre sinn og tanker går snart inn i 
”førjulsmodus” med de gleder og 
forventninger som ligger der. Det er en 
tid til ettertanke, og kanskje familier 
samles etter noe tids fravær fra 
hverandre.  
Jeg vil få ønske alle en riktig god og 
fredfylt jul, og i tillegg ønske et riktig 
godt nytt år til alle som ikke lenger 
klarer, eller er forhindret i å komme på 
logemøtene.  
Med broderlig hilsen i V, K og S 
Harald Støyl  
OM 98 Henrik Ibsen 
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Loge nr 107 Torungen 
 

Utnevnte Embedsmenn 2017-2019 
Følgende utnevnte embed smenn ble 
installert på møtene 4.9.17 og 18.9.17:  
Kapellan Hans-Magne Tysseland 
Inspektør  Ole Kristen Johannessen 
Indre Vakt Henry Eilif Nicolaisen  
Ytre Vakt  Kurt Asbjørn Hellevik 
Arkivar  Finn Kristiansen  
OM HA  Carl Petter Launer  
OM VA  Dag Andersson  
UM HA  Frido Josepha  
UM HA  Harald Odd Arvid Rindal  
CM HA  Bernt Egil Taraldsen  
CM VA  Ole Tom Tjuslia  
Inspektør ass. Hans Carlsen 
 

678,9:-,(1;2<23014=(># 
Bror Thor Kristian Hustveit ble for-
fremmet til DEK-grad. Det var en verdig 
seremoni med 41 brødre til stede i 
salen. Til ettermøtet ble det servert en 
smakfull svinestek med riktig tilbehør. 
Første taler var SR Ole Skjævestad som 
hadde info om at NOFA inviterte til 
foredrag av Br. 19/10. Bror Thor Brekke 
talte til resipienden og avru ndet talen 
med et sitat av professor i sosialmedisin 
Per Fugelli: «Nestekjærlighet er den 
største kapital et menneske kan ha!» 
Resipienden takket for tillit en. 
 Bror John Heien fortalte om senior-
treffet «Nidelva rundt». Bror Kjell F. M. 
Aanonsen takket kokk og privatnevnd 
for en utmerket gris, og avrundet 
måltidet med en munter historie. 
  

678,9:-,(321023014=("#( 
Brr. Reidar Mosfjeld og Jan G. Vehusheia 
ble forfremmet til Den Høye Sannhets 

Grad. Det var en fin og verdig seremoni 
med 40 brødre til stede. Til ettermøtet 
var det lettsaltet torsk. OM gratulerte 
resipiendene og overrakte Br. Ak sel 
Tønnevold blomster i forbind-else men 
hans 60-årsdag. Bror Odd K. Pedersen sa 
noen ord til Reidar Mosfjeld som han er 
fadder for. Br. Svein Harald Søndenaa 
holdt så en fin tale til resipien dene. Jan G. 
Vehusheia holdt talen fra resipiendene. 

Storrepr. Ole Skjævestad hilste fra Leiren 
og overrakte Leirens brosjyre. Bror Olav 
Brottveit takket muntert for et utmerket 
måltid.   
 

RS147 «Inge Steensland», 14.10. 
 

 
Bror og skipper Tommy Gjerland. 

Brødre og pårørende møtte opp på 
Havstad for omvisning på rednings-
skøyta lørdag 14.10.2017. Det var lotteri 
til inntekt for landssaken. Premien var en 
tur med RS147. Fire Brødre med sine 
bedre halvdeler fikk en uforglemmelig 
tur da Bror Tommy Gjerland dro skøyta 
opp i 32 knop. Våre åtte lotterivinnere 
besøkte bl.a. Knut Mørland på Torungen 
fyr og var innom Pollen. Lotteri og pins 
innbrakte kr. 2400. 

 

Logemøte 16.10.2017, 25 Ve.Ju. 

 
Dagen var tilegnet våre to nye 25-års 
Veteraner, Brr. Olav Brottveit og Bernt 
Finckenhagen. Det ble en verdig og 
stilfull markering med 56 til stede. Her er 
veteranene flankert av Storrepr. Ole 
Skjævested og OM Karl Otto Berntsen. 
Før seremonien ble «Privatnevnd 2017-
2019» installert med Hans-Magne 
Tysseland som leder og tre medlemmer 
som fortsetter fra forrige periode: Kurt 
Hellevik, Thor Hustveit, Ole Tom Tjuslia, 
og fire nye: Rolf Markus Nordlund, Per 
Olsbu, Rune Vindvik og Jan Tore Lunde. 
Til taffelet ble det servert finnbiff. Bror 
OM Karl Otto Berntsen gratulerte 25-års 
veteranene. Eks OM Per Jørgensen 
informerte om turen med rednings-
skøyta. SR Ole Skjævestad overrakte 
diplom og 25 års Veteran-nål i miniatyr. 
Bror Sigurd Ledaal holdt en flott tale til 

veteranene; med fokus på ord som 
raushet og det å i hverdagen leve opp til 
det en har lært i ritualer og tekster. Bror 
Odd W. Werner hilste sin bror Bernt som 
han er fadder til. Bror Olav Brottveit 
holdt talen fra veteranene. Bror John 
Heien brakte info om Seniorsaken. Besøk 
til Arkivet, Kr.sand, 26/10. Bror Christian 
Grundesen gratulerte veteranene og 
takket for maten, med spesiell takk til 
kokk, privatnevnd og serverings-
personell. 

Logemøte 6.11.2017, – # 
Denne mandagen mottok Brr. Jan Tore 
Lunde og Rune Vindvik DGV-grad. Det 
var 50 Brr til stede. Det var fårikål på 
menyen. DSS Åge Munch-Olsen takket 
for skuespillernes flotte prestasjon. OM 
Karl Otto Berntsen talte om vennskap og 
gratulerte resipiendene.  St orrepr. Ole 
Skjævestad minnet om at to av våre 
brødre ville få sin DKP-grad i Leiren 9/11. 
Br. Carl Petter Launer holdt talen til 
resipiendene. Br. Jan Tore L unde takket 
for tilliten. Eks OM Per Jørgensen minnet 
om premier til lotteri til inntekt for Kirke-
kjelleren 4/12. Br. Harald Rindal takket 
for maten. 

Minneloge, 20.11.2017 
Det møtte 35 brødre som mintes våre 
avdøde på en fin og verdig måte.  
 

Fødselsdager – runde tall: 
26.11.2017 Odd Konrad Pedersen  80 år

 
25.12.2017 Fred Egil Hansen           65 år

 
15.01.2018 Finn Kristiansen             70 år

Veteraner: 
07.12.2017 Hans Carlsen    25 år 
 
 

Møteprogram våren 2018  
Alle logemøter åpner i O-grad kl. 19:00 

15.01. Arbm. Instr.    
05.02.  Venneaften  
19.02.  – +     
05.03.  A%+    Galla 
19.03.  = + Besøk av !57 Fidelitas  
16.04.  25 års Ve.Ju.   Galla 
07.05. O+ G    Galla 
28.05.  40 års Ve.Ju.   Galla 
02.06  18:00 Sommerfest. Lørdag 
03.09.  O + G   Galla 
 

God Jul! 
og Godt Nytt År! 
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Loge nr. 127 Gabriel Scott 

Valgte og utnevnte nevnder  
2017 - 2019:  
Nevnd for Styrkelse og Ekspansjon:     
Helge Haldorsen                
Torstein Wille         
Vidar Tobiassen                                        
Hans Eide                                       
David B. Knudsen  (Vara) 
Nominasjonsnevnd:                  
Torstein Wille                   
Anstein Nørsett          
Carl Jon Hansen           
Rolf Normann Østerås                       
Vidar Tobiassen        
David B. Knudsen  (Vara) 
Finansnevnd:        
Helge Røed            
Jan Sandven         
Kjell Helmer Fosseli      
Petter A. Olsen (Vara) 
Nevnd for Hjelp og Støtte:                        
Atle Auby Hagen                    
Dagfinn Hildebrandt                                  
Jørn Thore Solås                                
Rolf Åge Heimdal                 
Sigmund Johnsen 
Revisjonsnevnd:          
Knut Olav Birknes                    
Anders Bjørnholmen                     
Trygve Birkeland 
Nevn for utadvendt arbeid:      
Tore Asbjørn Jensen     
Eivind Gjesdal          
Jørn Thore Solå s           
Karl  Kristian Walle          
Rolv  Normann Østerå s 
Nevnd for omsorg:       
Toralf Aas           
Kurt Ellingsen            
Alf Oddmar Hæstad       
Bjørn Harald Pedersen         
Arnt Gunnar Thorkildsen 
Nevnd for anskaffelse:          
Atle Kirkeng           
Per Kåre Ro ssn es                        
Svenn Helge Svend sen 
 

Vi gratulerer følgende jubilanter 
20.12 Helge A. Haldorsen       70 år      
12.01 Øystein Børresen          70 år 
26.01   Nils Johan Larsen           70 år     

 
Den Høye Sannhets Grad. 
Den 20. september ble brødrene Viggo 
Stein Berntsen og Rolf Morten Fauske 
forfremmet til den Høye Sannhets Grad 

 
 Viggo Stien Berntsen 

 
Rolf Morten Fauske 

 

 
40 års Veteran Tore Andersen  

 

                        Tore Andersen 

Onsdag den 4. oktober ble bror Tore 
Andersen tildelt 40 års Veteran juvel. 
Den høytidelige seremonien ble ledet av 
DSS Åge Munch-Olsen sammen med 
Fungerende Stor Marsjall Steinar 
Kristoffersen. Seremonien ble 
gjennomført med stil og verdighet og 
ærestegn ble avgitt for Veteranen. 
Ordens vitae for bror Tore Andersen: 
Han ble innviet i Ordenen (Loge 61 Terj e 
Vigen) og fikk Troskapsgraden den 
25.5.1977 og den Høye Sannhets Grad 
den 25.10.1978. 
Overgang til Loge 98 Henrik Ibsen den 
10.11.1979 og overgang til Loge 127 
Gabriel Scott da denne ble instituert. 
Embeder i Logen:                     
Inspektør       1979 -1981 98  
Henrik Ibsen  
Undermester           1989 -1991   
Leirgrader mm:   
Opptatt i Leir nr. 14 Sørland den 
6.4.1984 og opphøyet i Den Kongelige 
Purpurgrad den 3.4.1987.  
Overgang til Leir 22 Aust-Agder den 
21.9.1995 og til Leir 27 Homborside ved 
dens instituering. 
Tildeling av Storlogegraden den 1.1.1994 
og 25 års Veteran Juvel den 28.8.2002. 

 
Opptagelse Leif Magne Andersen 

 
Leif Magne Andersen

I møte den 18.10.17 ble Leif Magne 
Andersen innviet i vår Loge. Fadder for 
resipienden er bror Ove Thomassen. 52 
brødre overvar seremonien som ble 
gjennomført på en stilfull og verdig 
måte. 
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Loge nr 128 Lyngør 

Vi gratulerer 
Loge 128 Lyngør vil gjerne få lov til å 
gratulere bror Tore Eikeland med 80 års 
dag den 21.11.17 

Det er også installert 2 nye 
embedsmenn siden sist: 
Skattmester Karl – Arthur Huseby 
Ceremonimester Ketil Rødland 

Loge 128 Lyngør hadde på sitt første 
møte for høstterminen gleden av å 
innvie 3 nye brødre i Troskaps-graden. Vi 
gratulerer. 

Fra v. til h. Bror Geir Byvold, bror Mindaugas 
Majauskas og bror Svein Schøgren. 

Gradspassering  
Den 04.10 hadde vi igjen en 
gradspassering og denne gangen var det 
bror Bjarne Nilsen som fikk Den Edle 
Kjærlighet s Grad. Vi gratulerer. 

 
 
Fellesmøte 
Loge 128 Lyngør har fellesmøter med 
loge Colin Archer fra Larvik 2 ganger i 
året.  Nedenfor ett knippe bilder da Colin 
Archer var på besøk hos oss og spiste salt 
torsk med tilbehør. 

 

 

25 års veteranjuvel 

 
Den 01.11 var bror Aslak Løvdal klar til å 
motta sin veteranjuvel og dette skjedde i 
en meget trivelig ceremoni. Veteranen 

hadde valgt lammestek som sin middag 
og denne smakte fortreffelig.  

 
Terminliste Våren 2018 

 3.1 -#    6.1
 Nyttårs loge m/følge   N.B. 
Lørdag 
17.1 Arb.m. Regnskap, instr. 
 7.2 ?(#('   
21.2 Arb.m.     
 7.3 Venneaften 
21.3 ?(#'(@,..,+(9AB1(C,DE,(/)8,*()(

Arendal   
 4/4 F#   
18.4 Arb.m.  Felles m/ Colin Archer 

(Larvik) 
 2.5 5#('G..G 
16.5 -#    
16.6 Sommeravsl. 
 5.9 F# 
Alle møter begynner kl. 1900 i O grad. 
 
Nevnd for omsorg: 
John Are Nor på tlf 95946379/37165291 

 

Gradspassering I leiren 

 
Bror Torleif Rueness fikk Den Kongelige Purpur 

Grad i leiren 22.11. Vi gratulerer. 

Det går nå raskt mot jul og ett nytt år 
med mange muligheter både for logene 
og leiren. La oss nyte denne høytids 
stund som vi nå går inn i og prøve å legge 
fra oss alt mas og jag. La oss spørre oss 
selv- trenger vi flere ting som vi kan sette 
i skapet eller skal vi gi litt til de som 
trenger det?  
Loge 128 Lyngør vil ønske alle brødre og 

søstre i logene en riktig god jul og ett 
godt nyttår. 
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Loge nr. 135 Mærdø 

Installasjon av nye embedsmenn 
19. Sept. 

 

Eks OM Tom Espedal,  OM Per Øystein Eik. 
UM Tom Arild Sell, Sekr. Edgar Larsen. 

Skm Arne Martin Thorbjørnsen, 
CM Øyvind Mossing. 

 

Vi fikk besøk av bror DSS Åge Munch-
Olsen med sine fungerende 
storembedsmenn som stod for 
installasjon i vår loge. 
Seremonien ble foretatt på en verdig å 
fin måte. 

Logemøte 3. Okt. 
Bror Arne Jenssen ble forfremmet til den 
Edle Kjærlighets Grad. 
Det ble en flott seremoni med våre nye 
embedsmenn. 
 

Logemøte 17. Okt 
Opptagelse av ny bror. 

 
Ny bror: Nils Inge Øyna 
Fadder: Erik Sørensen 

Fellesmøte i Høgenhei 24. Okt. 
 
14 brødre reiste med minibuss til 
fellesmøte med loge 145 Høgenhei i et 
forferdelig regnvær, Det ble foretatt en 
gradspassering til Det Gode 
Vennskaps Grad for 2 brødre, en bror fra 
Loge 145 Høgenhei og en bror fra Loge 
24 Gregorius Dagsønn som også var til 
stede på dette møtet. Det ble servert 
fårikål som vanlig tradisjon på våre 
fellesmøter. 
 

Logemøte 7. Nov.
 

4 brødre fikk Den Høye Sannhets Grad og 
seremonien ble gjennomført på en 
verdig og fin måte.  
 

 
Thor Arvid Thorsen, Kurt Eckholt. 

Åge Hanstad, Henrik Lund Sørensen. 

 
Noen ord fra vår nye OM 

 
Kjære brødre! 

  
Den 19. september 2017 hadde vi  
installasjon av de nye embedsmenn i 
Loge 135 Mærdø.  
Den høytidelige seremonien ble 
gjennomført på en fin og verdig måte av 
DSS Åge Munch Olsen og hans fung. 
Storemb edsmenn.  
Som ny OM i Loge 135 Mærdø vil jeg 
benytte anledningen til å takke alle 
brødrene for den tillit som er vist meg, 
og jeg skal gjør mitt ytterste for å vise 
meg tilliten verdig.  
Jeg vil også gratulere alle de nye 
embed smennene, både valgte    og 
utnevnte, og ser frem til et godt 
samarbeid med dere alle.  
Det er mange oppgaver å ta fatt i for det 
nye kollegiet, men jeg er sikker på at vi i 
felleskap skal klare å løse de på en 
tilfredsstillende og god måte. Vi skal 
gjøre vårt ytterste for at logen skal bli et 
enda bedre sted å være, og at 
vennskapen skal få utvikle seg videre.  

Vi må alle prøve å bidra på en positiv og 
god måte, til beste for logen. Nå må vi 
alle fortsette det gode arbeidet som er 
gjort i forrige periode, og ha som mål å 
få en god vekst i antall nye brødre. 
Samtidig må vi alle gjøre en innsats for å 
få til et godt fremmøt e på våre logemøt er. 

Til slutt vil jeg få takke alle avgåtte  
embed smenn for en god og lærerik  
periode, og et godt samarbeid.  
Jeg vil også rette en stor takk til  
privatnevnda so m har lagt ned mye  
arbeid for at våre ettermøter skal bli bra.  
 
På vegne a v embedsmenn ene vil jeg  
takke bror Tom Espedal for en  
stor innsats som OM i loge 135 Mærdø.  

Hilsen i V. K og S  
Per Øystein Eik 

OM  
 

Invitasjon til julemøte. 
 

Julemøte med ledsager i 135 Mærdø er 

Lørdag 16. Desember kl.19.00. 

Det er sendt ut invitasjon på e-post, 

Menyen i år er ribbe, medisterpølse og 

medisterkaker, og tradisjonen tro med 

riskrem til dessert. 

Kuvertpris er kr. 300.- pr pers 

Påmelding innen 6.12. til UM Tom Arild 

Sell på Tlf 948 88 903 eller  

e-post tomarild@online.no 

 

Hjertelig velkommen til julemøte. 

 

 

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

Hilsen i V.K. og S.  
UM Tom Arild Sell  
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Loge nr. 152 Fjære 

Nytt fra Sekretæren: 

Jubilanter: 

50 år: 
20/01/2018 Knut Lindtveit 
29/01/2018 Bengt Hangeland 

 
Vi gratulerer  

 
 

Innvielser: 

Følgende brødre ble innviet i vår Orden 
den 9. oktober 2017 

 
Ivar Schlanbusch 

 
Bengt Hangeland 

 
Jan Ivar Vevle 

 
Tom Fiksdalstrand 

 
Morten Åsen 

 

UMs spalte 
Gode brødre,  
 
Nå er det igjen på tide å planlegge 
brygging av neste batch med logeølet 
Jørgen Bangs Pale Ale. Vi har pleid å 
være 12-15 ordensmedlemmer som har 
deltatt, med smaking av ulike øl, fra lyse 
til mørke øl og hvor mange nok har fått 
noen overraskelser.   
 
Neste bryggedag er planlagt til fredag 12. 
januar. 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.  

OMs hjørne 
Gode brødre! 
 
Tiden flyr, straks er det adventstid og jul 
igjen. Er det bare meg, eller har denne 
høsten gått usedvanlig raskt? Jeg synes 
ikke det er lenge siden vi ble installert, 
og nå er vi allerede nesten ferdig med 1. 
termin.  
 
Med tanke på logens st yrkelse og 
ekspansjon har dette vært en flott start 
for det nye e mbedskollegiet. Den 9. 
oktober innviet vi 5 nye brødre, med 
godt oppmøte fra flere loger. Takk til 
alle brødre som kom på b esøk fra loge 1 
Costa del Sol, loge 98 Henrik Ibsen, loge 
127 Gabriel Scott, loge 128 Lyngør og 
loge 135 Mærdø.  
 
Like gled elig er det å kunne melde at vi 
på vår Venneaften den 23. oktober 
mottok hele 4 søknader. Jeg håper og 
tror dette nå viser at vi nå er inne i en 
positiv trend som vil innebære 
ytterligere vek st for vår loge i tiden 
fremover. Samtidig skal vi arbeide videre 
med tiltak for å øke trivselen blant 
brødrene.  
 
Vår terminliste for våren 2018 er nå klar, 
og her er det lagt inn 3 fellesmøter. 
Denne gangen er det kun hos loger med 
tilhørighet i Grimstad, men vi ønsker å 
utvide «området». Dette kommer vi 
tilbake til når høsten 2018 skal 
planlegges.   
 
Status Landssaken: 
Vi anser oss for å være i rute i forhold til 
å oppnå målet om å samle inn 1.000,- pr 
medlem og vil overføre kr 16.000,- til 
konto for Landssaken før 1. desember. 
 
Til slutt vil jeg ønske hver og en av dere, 
og deres nærmeste en 
Riktig God Jul & et God Nytt År 
 
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 Julen 2017 
46. 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  

Vinternr. 2018 kommer i februar..  

Frist for innlevering av stoff fra 

enhetene er 15. feb. 2018. 

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. 

 Det stunder mot jul, og det er på tide å tenke over hva som har skjedd 

det siste året, og hva som skal skje i de dagene som er igjen av året. 

Sett fra et OF synspunkt, der vi ønsker å bli målt opp mot: Vennskap, 

Kjærlighet og Sannhet, så har året hatt mye å by på, både for den 

enkelte søster og bror, men også for den enkelte loge og for hele Odd 

Fellow. 

Mange har, etter tidligere landssaker, et SOS-barneby fadderskap, der 

vi bidrar med vår lille skjerv til dette viktige arbeidet. 

Den enkelte loge har fellesarrangementer i lokalmiljøet, som for 

eksempel !107 Torungen sitt opplegg for de vanskeligstilte i 

kirkekjelleren 2 ggr årlig i samarbeid med blant andre 

Trefoldighet Menighet. 
Felles for oss alle er det engasjement som for tiden legges ned for 

Redningsselskapet. Landssaken 2017 – 2019 kan resultere i en ny 

Redningsskøyte, «Odd Fellow III», dersom vi når vårt mål med 

innsamlingen: kr 25 000 000,00. 

Ovenstående eksempler er målbare eksempler for hvor «vellykket» vi 

er og har vært som Odd Fellows, og alt tyder på at vi kommer til å nå 

våre mål. 

Da gjenstår det bare for hver enkelt søster og bror å gå i seg selv, og 

sette av litt tid til å tenke gjennom følgende: «Har jeg alltid vært tro 

mot de løfter jeg har avlagt som en Odd Fellow?» 

Dessverre, og kanskje heldigvis, må nok de fleste svare: NEI! 
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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                 


