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Støtt Landssaken og bli en 
bedre sjåfør. Se side 12 . 

(Lyngørs side) 

Godt Nytt År! 
Nok en gang har vi hatt et årsskifte, og er godt i gang med 2018. Aktivitetene i logen går sin 
gang og embedsmenn på alle nivåer i distriktet har fokus på å gjøre sin jobb så godt som mulig. 
Landssaken vil også i år være i fokus og det er en glede å se at alle loger i vårt distrikt ligger godt 
an til å nå sine mål; minimum kr 1 000,00 pr medlem. Via Venne-aftener ser det også ut til at 
alle loger vokser med stadig flere søstre og brødre, og det er meget gledelig. Vi må imidlertid 
huske på å legge til rette for aktivisering av nye søsken. 

Vår bror, Jan A. Nilsen, har atter en gang produsert statistikk for distrikt 22. Se side 2 

Søster Tone Hatten har sørget for at logene i Arendal nå har eget utstyr for å gjennom-føre 
Nyttårsloge. Tone har snekret, sydd og limt i månedsvis, og Terjenytt fikk en smug-titt på 
utstyret før 2 av våre loger har tatt det i bruk. Se mer på side 3 

Gryta på Harebakken ble fylt med ca  
kr 176 000,00. 

Terjenytt trenger nye 
annonsører. Bring gjerne dette 
budskapet videre og ta 
kontakt med redaksjonen. 

Storlogemøte i Arendal 9/2 – 2018 
Se side 8 (Terje Vigens side) 
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Medlemsstatistikk  -  2017  -  22 Aust Agder 
Inn Over- Over-   Rebekka Loge Antall 

01.01. viet fra  til  
Gjen-

opptatt 
Døde Av-

gang 
Antall 
31.12 

Al-der Netto 
tilgang   

51 Fortuna 96 8 0 0 0 2 7 95 68 -1   
93 Kaprifol 95 7 0 0 0 2 4 96 65 1   
104 Måken 82 3 0 0 1 1 0 85 69 3   
116 Navigare 63 3 0 0 1 2 5 60 69 -3   
Sum: 336 21 0 0 2 7 16 336 68 0   
                  Over- Over-  Odd Fellow Loge Antall 

01.01. 
Inn-
viet fra  til  

Gjen-
opptatt 

Døde Av-
gang 

Antall 
31.12 

Al-der Netto 
tilgang    

61 Terje Vigen 80 2 0 0 0 2 5 75 67 -5   
98 Henrik Ibsen 99 4 0 0 0 5 5 93 63 -6   
107 Torungen 85 4 1 0 0 0 1 89 66 4   
127 Gabriel Scott 89 6 0 0 1 3 2 91 64 2   
128 Lyngør 85 5 0 0 0 0 1 89 65 4   
135 Mærdø 65 5 0 2 0 0 0 68 59 3   
152   Fjære 33 5 1 0 0 0 0 39 57 6   
Sum: 536 31 2 2 1 10 14 544 63 8   
              
Logeanalyse 31.12.2017 - Rebekkasøstrene   
Rebekka Loge         
Aust-Agder 

An-
tall  

Aren-  
dal 

Fro-
land 

Åmli Grim- 
stad 

Lille- 
sand 

Birke-
land 

Risør Gjerstad Tvede-
strand 

Vegårs-  
hei 

An-
dre 

51 Fortuna 95 77 4   5         6   3 
93 Kaprifol 96 80 4   4 1   5   2     
104 Måken 85 2     58 23 1         1 
116 Navigare 60 3           24 1 27 1 4 
Sum: 336 162 8 0 67 24 1 29 1 35 1 8 
Logeanalyse 31.12.2017 - Odd Fellow brødrene   
Odd Fellow Loge   
Aust-Agder 

An-
tall  

Aren-  
dal 

Fro-
land 

Åmli Grim- 
stad 

Lille- 
sand 

Birke-
land 

Risør Gjerstad Tvedestra
nd 

Vegårs-  
hei 

An-
dre 

61 Terje Vigen 75 67   4 1     1   1   1 
98 Henrik Ibsen 93 6 1   83 1 1         1 
107 Torungen 89 84 1   1 1 1     1   0 
127 Gabriel Scott 91 2     3 75 7         4 
128 Lyngør 89 7           36 6 36 2 2 
135 Mærdø 68 65 2   1             0 
152 Fjære 39 7 1   23 2       1   5 
Sum: 544 238 5 4 112 79 9 37 6 39 2 13 
              
Fordeling mellom kommunene i Aust Agder 
Kommune-
analyse 

Aust-
Agder 

Aren-  
dal 

Fro-
land 

Åmli Grim- 
stad 

Lille- 
sand 

Birke-
nes 

Risør Gjer-
stad 

Tvede-  
strand 

Vegårs-  
hei 

An-
dre 

Odd Fellows 880 400 13 4 179 103 10 66 7 74 3 21 
Innbyggere * 117114 44637 5788 1850 22953 10845 5168 6899 2455 6062 2084 X 
% OF i kom. 0,75 0,90 0,22 0,22 0,78 0,95 0,19 0,96 0,29 1,22 0,14 X 
Antall personer 292 47 45 15 51 6 42 3 18   18   
* Innbyggertallene i kommunene er hentet fra SSB 1. oktober 2017       
Nå er det slik at Tvedestrand kommune i vårt distrikt har oppnådd det høye mål      
om at minst 1 % av befolkningen tilhører Odd Fellow Ordenen.       
Antall personer: Grønne tall angir antall nye medlemmer vedkommende kommune må ha for å få 1%  
Merk at Lillesand(som mangler 6) og Risør(som mangler 3) er veldig nære 1 %     
 
 



2018 Vinteren 46. årgang 

 3

Kurs for nye embedsmenn – 
Rebekka distrikt 22 

Lørdag 9.9. samlet nye embedsmenn 
seg til kurs, under ledelse av DSS Else 
Byholt og distriktets Storrepr. 

 

Søstre i arbeid på kurset 
 

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 

Seniortreff 30/11-2017 
25 søstre og brødre var samlet på 
Logehuset i Arendal for å høre Stig 
Thorbjørnsen fortelle om sine 
opplevelser i arbeidet med Flyktninge-
situasjonen i Middelhavet i 2015 og 
2016. 
Stig Thorbjørnsen jobber til daglig ved 
politikammeret der han i 
sommermånedene bemanner politi-
båten i den sørlandske skjærgård. 
4 perioder à 1 mnd. tjenestegjorde han 
om bord i »Siem Pilot» der han gjennom 
Kripos, som leverandør og koordinator, 
arbeidet for FRONTEX, det 
kontrollerende organ for EUs ytre 
grenser. Spesielt et tokt 29.03.2016 (3. 
tur ute) var en sterk opplevelse, der 
flyktningebåter, redningsbåter og 
piratbåter var samlet i et sant kaos. 

 
Stig Thorbjørnsen 

Her ble ca. 7 000 mennesker reddet, 
mens tallene på døde var vel så stort, 
selv om man ikke kjenner dødstallene.  
Til sammen ble ca. 35 000 mennesker 
reddet på de 4 toktene der Stig 
Thorbjørnsen deltok på. 
 

Nytt utstyr til Nyttårsloge 
Søster Tone Hatten i loge 93 Kaprifol 
har sørget for at logene i Arendal nå har 
komplett utstyr for gjennom-føring av 
Nyttårsloger. Tidligere utlån fra 
Grimstad er nå «en saga blott» takket 
være et godt stykke arbeid utført av 
søster Tone. 

 
Nyttårsalter 

 

 
Nyttårsoverstol 

 

 
Søster Tone sammen med «manequiner» fra □61 

Terje Vigen og □107 Torungen. 
 

Utstyret har allerede blitt brukt i □61 
Terje Vigen og □93 Kaprifol. 
Odd Fellowlogene og Rebekkalogene i 
Arendal er skyldig Tone Hatten en stor 
takk for det arbeidet som er utført. 
 
Arendalsuka 2018 
Odd Fellow skal for 3. gang delta i 
Arendalsuka, og etter å ha høstet 
erfaring fra de 2 foregående år har våre 
to DSS og SR fra logene i Arendal funnet 
at nye koster bør slippe til i den 
kommende uka. 
Hver loge i Arendal har nominert sine 
representanter i den nye ledelsen av 
arrangementet og disse var samlet til 
konstituerende møte på logehuset i 
Arendal 18.01.18. der oppgavene ble 
fordelt og det kommende arrangement 
ble diskutert.  
Terjenytt vil komme tilbake til detaljer i 
neste nr, men følgende ble klargjort på 
møtet: 
Leder: Benedikte Vonen, 51 Fortuna 
Bemanning: 
 Live Jetlund,        93 Kaprifol 
 Per Monsen,      135 Mærdø 
Utstyr og rigg: 
 Kåre L. Andersen,  

61 Terje Vigen 
 Per J. Jørgensen  

107 Torungen 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Årets logetur går i år til 
Bodensjøen 13/6 – 18/6. 

 
Påmelding skjer 27/2 kl 10:00 
til en av følgende telefoner: 

918 01 658, 
908 79 194 eller 

480 51 115. 
Førstemann til mølla……. 
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Loge nr 51 Fortuna 
Opptak og julemøte 

I møtet 13.12.2017 fikk vi hele 4 nye 
søstre i Loge nr. 51 Fortuna! Vi ønsker 
dere velkommen til vår Loge og gleder 
oss til å bli kjent med dere! Gratulerer 
også til våre flotte søstre som velger å 
være faddere, med det ansvaret og den 
gleden det innebærer. Det er et viktig 
arbeid dere gjør for vår loges fremtid! 
 

 
Astrid Pedersen (t.v.) og fadder Torhild Marcussen 

Olsen 
 

 
Grete Raknes (t.h.) og fadder OM Marit Myhre 

Auestad 
 

 
Liv Marith Thorsvik (t.v.) og fadder Lisbeth Holthe 

Malvik 
 

 
Tove Elisabeth Josephsen (t.v.) med fadder Anna 

Broch Pedersen 
 
Etter opptaket hadde vi tradisjonelt 
julemøte med juleevangeliet og 
historien om Den fjerde vismann. På 
ettermøtet spiste vi deilig julemat, og 
privatnevnden, kokken og servitørene 
ga oss en flott opplevelse. I kjellerstua 
etterpå kom Marte Svenneru’ på 
tradisjonelt besøk. En flott kveld med 
god julestemning! 
 

Gradspassering 
I møtet 10.1.2018 ble hele 4 søstre 
forfremmet til Det gode vennskaps 
grad. Disse var: 

 Lisbeth Simonsen 
 Beate Lauvland Solvei 
 Evy Ann Pedersen 
 Annette Rose 

Gratulerer og velkommen til aktivt 
logearbeid! En takk også til matgruppen 
som hadde laget et flott bord for 
kvelden, som laget en fin ramme rundt 
arrangementet. 
 

Arbeidsmøte med foredrag 
På ettermøtet vårt 24.1.2018 hadde vi 
besøk av seksjonsoverlege ved 
gynekologisk og fødeavdelingen ved 
Sørlandet Sykehus Arendal Astrid 
Helene Liavaag. Hun ga oss viktig 
kunnskap om underlivskreft hos 
kvinner. Det er nyttig å kjenne til 
symptomer og behandlingstilbud, og 
hun ga oss et innblikk i livet videre for 
de som er blitt rammet. Vi takker for et 
hjertevarmt foredrag om et vanskelig 
tema! 
 

 
 

 

Terminliste 
28.02. 19.00 O 0+ Galla 
14.03. 19.00 O =+ 
11.04. 18.00 O 40 VeJu. NB: Merk 
                        tiden! Galla 
25.04. 19.00 O 0+ Galla 
07.-09.05. Møte i Loge nr. 36 Karen 
Jeppe, Silkeborg 
17.05. 11.00 Sammenkomst 
23.05. 19.00 Arbm. Instr. 
06.06.            Sommertur 

Vi gratulerer 
 

 
 

Veteranjuvel våren 2018 
40 år 

11.04. Rannveig Steller 
 

Runde år 
70 år 

29.03.48 Else Bakke 
 
 

 
Vinterstemning 

 
Vinteren kan være en krevende tid for 
mange. Vi har opplevd sterke snøfall og 
glatte veier opptil flere ganger denne 
vinteren. Likevel møter søstrene så ofte 
de kan, og det er bra for å styrke 
samholdet og logens arbeid! Kanskje 
kan du spørre en søster om hun trenger 
hjelp til å komme seg til et møte? 
 
 

 

 



2018 Vinteren 46. årgang 

 5

 
 
 
 
 
 
 
 
    Loge nr. 93 Kaprifol 
 
Gradspasseringer 
 
Det Gode Vennskaps Grad. 
27/11-2017 fikk vi to nye søstre i denne 
graden. Søster Ellen Lillevik og Søster 
Annelin B Salvesen 
 

 
 

s 

 
Terminliste Vår 2018 
8/1-2018 kl 18.00 O Nyttårsl. Galla 
22/1-2018 kl 19.00 O Arbm 
m/rapporter/nevnder/komiteer, 
regnskap 
12/2-2018 kl19.00 O+ Galla 
26/2-2018 kl19.00 O=+ 
12/3-2018 kl19.00 OArbm/instruksjon 
9/4-2018 kl.19.00 OArbm m/lotteri 
23/4-2018 kl 19.00 O-+ 
14/5-2018 kl 19.00 O+ Galla 
11/6-2018 kl 18.00 Sommertur NB merk 
tiden 
27/8-2018 kl 19.00 O Arbeidsmøte 

 
 
 
 
 

 
Tirsdag 11/1-2018 ble søster Inger 
Marie K. Nielsen tildelt 40 års 
veteranjuvel Privat på Bellevue. DSS Else 
Byholt sto for tildelingen. De andre som 
var tilstede var Eks DSS Ingeborg 
baust.OM Janne Magelssen. Søster 
Turid Olsbu, Søster Åse M Granerud og 
Søster Olaug Sell 
 

 
Til 
Anne G Terjesen 75år 9/1-2018 
Gudrun Braatlund 60 år 7/1-2018 
Else K Simonsen 50 år 5/2-2018 
Liv Cecilie Byholt 65 år 6/3-2018 
 
Landssaken 
Lørdag 18 nov. 2017 hadde vi marked 
på logehuset. Noen fine timer ble det, 
med mange hyggelige folk som handlet, 
kjøpte lodd, spiste og virkelig koste seg. 
En vellykket dag for oss alle. 
 

 
Kafedamene i full sving. 
Her var det fint å sitte ned, med noe 
varmt i koppen. Og kake var jo også 
godt det gir jo speed til kroppen. Så 
kjøpelysten den ble stor, og alle var 
fornøyde, vi søstre takket veldig pent, 
tror faktisk at vi neide. 

Julemøte 11/12 
2017

  
Vi hadde vårt julemøte slik vi pleier, 
med sang og masse levende lys. En blir 
både ydmyk og takknemlig for å ha en 
slik fin juletradisjon. Hadde også gjester 
fra Loge Fortuna denne kvelden. 
 

Søster Anna Paulsen 

 
Mandag 11/12-2017 
Ble søster Anna Paulsen tildelt sin 
veteranjuvel. En verdig og fin seremoni 
ledet av Storrepr. Elin Halvorsen. En 
kveld som søster Anna Paulsen og vi 
søstre sikkert kommer  
til å minnes lenge. 
 
Bøtteballetten!!    
Nå har vi vaska kjøkkenet så fint vi 
bare kan.  
Vi gikk i sammen åtte stykk, seks 
kvinner og to mann.  
Vi jobba noen timer med tempoet på 
topp,  
så nå er husets kjøkken blitt rent og det 
er flott.  

Hilsen seks søstre fra Kaprifol og to 
brødre fra Mærdø. 
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Loge nr. 104 Måken 
 

Veteranjuveltildeling 
23. november 2017 fekk Else Margrethe 
Høvik Moen tildelt 25 års veteranjuvel 
med ein høgtidleg seremoni i logesalen. 
Her med Storrep. Ingunn Andersen. 
Privatnevnda hadde pynta spisesalen i 
flotte adventsfargar og serverte roast-
beef med fløtegratinerte poteter og 
salat. OM og veteranen heldt kvar si 
tale, og søster Torunn Birkenes takka for 
maten. 
I salongen blei det servert kaffe, kake og 
avec. Det var både sang av Gærne jinter  
og allsang. 

 
Høgdepunktet var ei mannekengopp-
visning der Gro Tveita Clausen viste 
fram ein flott bunad som Inger Margit 
Carlsen hadde sydd av plastposar og 
diverse søppel. Det var eit fantastisk 
kreativt og artig innslag som utløyste 
mykje latter. 
 

Julemøtet  
Årets julemøte som var 14. desember, 
samla 65 søstre og 3 gjester. Vi hadde 
først eit kort arbeidsmøte. Etterpå blei 

logesalen pynta med flotte glasfigurar 
frå juleevangeliet og mange lys. Så blei 
søstrene inviterte inn att til eit 
stemningsfullt julemøte. 
Stjernehimmelen var tent, og det blei 
framført eit julespel med fine tekstar og 
musikk. Det var ein god start på ein 
hyggeleg kveld og sette søstrene i 
julestemning.  
Spisesalen var pynta i rødt og grønt, og 
når så ribbe, medisterkaker, pølser og 
riskrem blei servert, var det nesten jul. 
Mildrid Stangeland las Legenden om 
juletreet og DSS Else Byholdt heldt tale 
og dela ein tankevekkjande historie om 
ekte omsorg med oss.  
Etterpå blei fleire jubilantar hedra med 
blomster av søster OM. 
Søster Bitti Wickstrøm takka for nydeleg 
mat og gav Privatnevnda velfortent ros 
for flott festbord. 
 

 
 
Vi avslutta kvelden i salongen med 
kaffe, kake og avec. Inger Dypfest las 
historien om Lucia før vi fekk det 
tradisjonelle Luciaopptoget og sang av 
Gærne jinter. Gro Tveita Clausen, 
utkledd som Ann Doris, gav oss nok ein 
gong oppskrifta på si spesielle Fruktkake 
og til stor latter kalla opp «Oversøster” 
og ”Avdelingsleiar”  (OM og UM) og 
med sine humoristiske kommentarar 
overrekte ei smaksprøve til kvar. 
Kvelden blei avslutta med trekning i 
årets julelotteri. 
 

Arbeidsmøte  
11. januar 2018 starta Måken det nye 
logeåret med arbeidsmøte. 
På ettermøtet var bordet dekt med 
vårlege primulaer, og vi fekk servert 
flotte og velsmakande smørbrød. 

To søstre gledde oss med opplesing. 

Kirsti Lykre las Legendene om julerosa 
og grantreet, og Venke Lyshaug Larsen 
forteljinga: «Gromjinta på golve» av Alf 
Prøysen. 
 

25. januar hadde vi arbeidsmøte 
med instruksjon  
Vi hadde hjelp av DSS Else Byholt. Ho 
gjekk gjennom m.a. rutiner, tiltale, tegn, 
vandring i salen, kleskode og etikette – 
nyttig repetisjon for alle. Else 
sammenfatta målet for vårt logearbeid 
slik: «Vårt mål er å bli mer 
menneskekjærlige. Å arbeide med oss 
selv – hver dag for å bli en bedre utgave 
av oss selv. Vi tror ikke at vi er noe 
bedre enn andre, slett ikke, men vårt 
mål er at alle for egen del prøver å bli 
litt bedre. Ikke bedre enn andre, men 
bedre enn det man selv – var eller er. 
Litt bedre, dag for dag.» 
 

Jubilantar våren 2018 
80 år 
Anne M. Haugland 17. juni 
70 år 
Toril Erna Eskedal 24. mars 
Torunn Birkenes 25. april 
Vigdis Ørum Pettersen  25. juli 
60 år 
Anne Grethe Støyl 18. mai 
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LOGE nr.116 NAVIGARE 

 

 
Møteprogrammet  
1.halvår 2018  
10.01   O Arbm. Rapp. Nevnder Instr. 
24.01.  O ≡ + Galla 
14.02    O. Arbm, Regnskap, Fd 
28.02    O = + 
14.03    O F    Galla 
11.04    O O + Galla 
25.04.   Sosialaften. 
09.05    O - + 
23.05    O Arbm, Fd 
06.06    Sommertur                                
 
----------------------------- 
Høsten 2018 
22.08    O.Arbm 
------------------------------------ 
Torsdagstreff 
På torsdagstreffene møtes søstre til et 
uformelt møte mellom kl.12.og kl.14.00. 
Møtene er 18.1, 22.2, 22.3 og 19.4.Det 
serveres kaffe og formiddagsmat. Ta 
gjerne med et håndarbeid. Vel møtt. 
Leiren 22 Viljen 
04.01 2018 ble Hella Ine Sonesen 
forfremmet til Barmhjertighetens grad. 
Gratulerer til deg. 
Losjemøte 22.11 2017 
Vi hadde denne kvelden innvielse av ny 
søster Anne Lise Brandal. Det ble en fin 
kveld. Privatnevnda hadde dekket et 
vakkert bord og serverte deilig oksesteik 
med tilbehør. Søster Sigrid Romseland 
ønsket vår nye søster velkommen med å 
lese diktet Velkommen søster. Det ble 
også servert deilige kaker og kaffe opp i 
salongen etter måltidet. Takk til 
Privatnevnda.. 
 

V
år nye søster Anne lise Brandal, med sin fadder 

Karianne Meland 
  

Julemøte 13.12 2017 
På jule møte vårt i år var det veldig godt 
oppmøte av søstrene, tross dårlig vær, 
og veldig glatt føre. Det ble servert 
ribbe med tilbehør, og riskrem med 
fruktsaus til dessert. Nytt av året var at 
vi har fått et KOR. Det var så flott, og vi 
håper å få mange fine stunder og sanger 
på møtene framover. 

 
Nye koret i logen Navigare. 

  
Runde år 
70 år.10.01 Aud Irene Bødker. 
Gratulerer 
 
 

 

Gradspassering. 
24.01.2018 fikk søster Helga Britt 
Fjellheim Den Høye Sannhets Grad. 
                                       
Frelsearmens julegryte julen  
2017 

 
Ingebjørg og Tormod Lofstad 

Resultatet av innsamlingen av 
Frelsearmens julegryte på Grisen 
Storsenter ble kr 39320,00. En stor takk 
til søstre og brødre, som utførte jobben 
som grytevakt.   
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Loge nr. 61 Terje Vigen 
 
Nemnd for Omsorg 
I Terje Vigen er vi i nevnd for Omsorg, 
opptatt av hva vi kan gjøre og hvordan 

vi gjør det. Som 
leder av nevnden 
vil jeg først si:  

Julens budskap 
ligger nå bak oss 
og som gode 
logemedlemmer, 
er vi nå 

motiverte for ett godt Odd Fellow 
arbeid i 2018. Med året 2017 bak oss 
med all den lidelse og terror mennesker, 
barn, unge, kvinner, og menn har 
måttet oppleve, slo følgende tanker 
meg: Det er menneskene her på gjorda 
som forfekter Guds vilje. Med dette 
stiller jeg meg selv følgende spørsmål: 
HVILKE MENNESKER..  

Slik jeg ser det, er det ikke hva 
menneskene sier og hevder. Guds vilje 
skjer ved menneskenes (våre) 
handlinger. Med dette vil jeg gi oss alle 
aktive utfordringer. Vi er mange og gjør 
vi litt hver, blir da ganske mye. 

Hjelp til Frelsesarmeen 2018. 

1) Vil du kunne skaffe en 
gebursdag gave som ett barn 
kan ta med seg i gebursdag? 

2) Vil du kunne hjelpe med klær 
til noen som trenger det? 

3) Vil du være bestefar/bestemor 
til en som trenger det? 

4) Vil du hjelpe til med å servere 
for Frelsesarmeen i huset deres 
i Vestregate? 

5) Vil du kunne hjelpe til med 
ulikt arbeid, vedlikehold o. l. i 
Frelsesarmeens hus? 

Hvis dere kan gi en håndstrekning så 
tar dere kontakt direkte med Kari 

Tellefsen på tlf 922022054 eller 
37021813 eller ring med på tlf 

98823271. Jeg føler at en direkte 
kontakt er det lureste.                                                                        

GODT NYTT ÅR.  

Eldrup A Hansen 

 
Loge 61 Terje Vigen 
Jubilanter 
Vel overstått:  
19.12: Kristen Heimdal, 70 år 
21.12: Gunnar Bernt Stormo, 70 år 
23.12: Kristian H. Eimind, 60 år 
Kommende:  
17.02 Ole Sverre Haugen 65 år 
06.03 Otto Baust 70 år 
25.03 Reidar H. Granerud 75år 
29.03 John Friis Jacobsen 80 år 
 
Møter vi har hatt 
02.12.17 Julemiddag 
Julemiddagen i □61Terje Vigen var dlig 
i advent i fjor. Det var en feststemt 
forsamling av brødre med ledsagere 
som hygget seg med tradisjonell 
Juleribbe samt riskrem med mandel. 
Senere på kvelden var det dans til 
levende musikk i salongen i kjelleren.  
En stor takk til brødrene fra □107 
Torungen og □135 Mærdø som 
serverte, og til Privatnevnda som gjorde 
kvelden til fest.  

 
06.12.17 19:00 3+DHSG 
Eivind Terje Bergland og  
Ole Georg Fjellheim ble forfremmet til 
Den Høye Sannhets Grad 

 
 
03.01.18 Nyttårsloge 
For andre gang har vi i Loge 61 Terje 
Vigen gjennomført en Nyttårsloge. 

Dette er en veldig stilfull seremoni som 
gir impulser til refleksjon og ettertanke 
på grunnleggende verdier i vår 
Ordensliv. 
Det påfølgende brodermåltid bar preg 
av en noe nyere tradisjon med kalkun 
på menyen og feststemte brødre som 
hilste det nye året velkommen. 
 

 
Møteprogram våren 2018 
Onsdag: 
07.02  19.00  Instruksjon 
21.02 19.00  Venneaften 
07.03 19.00 O+ Galla 
21.03 19.00 3+ G fm/□128 Lyngør 
04.04 19.00 2+  
18.04 19.00 1+ 
02.05 19.00 O+ Galla 

 
Storlogemøte 090218 
 

Fredag 9/2-2018 var det Storlogemøte i 
Arendal. På møtet ble_ 
EksOM Petter Wold           61 Terje Vigen 
EksOM Arne Solheim       98 Henrik Ibsen 
EksOM Per J. Jørgensen     107 Torungen 
EksOM Torstein Wille   127 Gabriel Scott 
EksOM Jan Ivar Beisland         128 Lyngør 
EksOM Tom Espedal               135 Mærdø 
EksOM Geir Nærbø       152 Fjære 
tildelt Storlogegraden i nærvær av flere 
av distriktets EksOM i en seremoni ledet 
av DSS Aage Munch Olsen. 

 
 
SS hadde gitt spesialtillatelse til at våre 
ledsagere fikk være til stede på 
ettermøtet. 
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Loge nr. 98 Henrik Ibsen 
 
Dødsfall 
Det var trist å få melding at vår gode 
bror Kåre Arild Pettersen var gått bort 
11.desember 2017. 

Bror Kåre hadde flere embeder og 
arbeidskrevende roller i vårt broder-
skap, og vi sitter igjen med en stor 
takknemmelighet for hans virke og 
arbeide for Logen i alle disse årene. Bror 
Kåre trivdes i Logen og hadde stort 
fokus på vennskapet, neste-
kjærligheten og oppriktighet i all sin 
tilstedeværelse blant brødrene. Vi har 
alle de gode minnene om bror Kåre vel 
bevart i vårt sinn, og våre tanker går til 
hans kone Tordis og de nærmeste. 
Familien ønsket et bidrag til Landssaken 
2016-2019 i stedet for blomster. 
 
Innviet i ordenen  02.12.80 
Den Høye Sannhets Grad  16.03.82 
UM Venstre Ass. 1983 – 1985 
Skattmester 1987 – 1989 
Arkivar  1989 – 1993 
UM Høyre Ass. 1993 – 1995 
Undermester 2001 – 2003 
Overmester 2003 – 2005 
Overmester 2005 – 2007 
Fung Eks OM 2007 – 2009 
25 års Veteranjuvel 20.12.05 
Patriarkgraden 06.11.87 
Den Kongelige Purpurgrad  02.03.90 
Skattmester Leir 22 2007 – 2009 
 
 

Dødsfall 
Den 9. november 2017 fikk vi det triste 
budskap at vår gode bror Nils Ivar Stad 
var gått bort.  
Som Ordensbror nr. 11 var bror Nils Ivar 
med å danne Loge 98 Henrik Ibsen i 
Grimstad. Han var sterkt delaktig i 
arbeidet med å danne felleskapet, 
vennskapet og alt som logen står for. 
Han har en sentral rolle i historien til vår 
loge.  

Vi vil alltid minnes tiden da han var med 
på møtene, og han var en bror som 
etterlater seg varige minner som vil 
fortsette å leve blant oss. Våre tanker 
går til hans nærmeste.  
 

Innviet i ordenen  25.05.77 
Den Høye Sannhets Grad  25.10.78 
Musikkansvarlig 1979 – 1981 
Kapellan  1981 – 1983 
UM Høyre Ass. 1983 – 1985 
Kasserer  1985 – 1987 
Arkivar  1997 – 2001 
25 års Veteranjuvel 03.09.02 
Patriarkgraden 06.04.84 
Den Kongelige Purpurgrad  03.04.87 
 

Dødsfall 

Lørdag 20. januar fikk vi den triste 
beskjed at bror Einar A. Gaard var gått 
bort. Det hersker ingen tvil om at bror 
Einar syntes det var trivelig og godt å 
komme på logemøtene. Han var 
særdeles opptatt med å bidra til det 
gode felleskapet, vennskapet og alt det 
som logen har som fundament og virke.  

Vi minnes tiden da bor Einar var med på 
møtene, og vi sitter tilbake med stor 
takknemmelighet og gode minner for alt 
han bidro med. 
Våre tanker går til hans kjære kone 
Bodil og den nære familie. 
 

Innviet i ordenen  06.12.88 
Den Høye Sannhets Grad  02.10.90 
25 års Veteranjuvel 17.12.13 
 

Gradspasseringer 
Det Gode Vennskaps Grad  
21.11. Svein M. Korssund 
21.11. Gunnar E. Fredriksen 
21.11.  Patrick Kolstø 
Den Høye Sannhets Grad 
19.12. Per Martin Strand 
19.12. Arve Kolstø  
 

Opptak 
Den 5.desember 2017 hadde vi gleden 
av å ta opp Steinar Rørvik som ny bror i 
vår loge. Han ønskes hjertelig 
velkommen, og vi ser fram til å bli bedre 
kjent med ham. 

 
Terminliste 1. halvår 2018 
09.01.  O Nyttårsloge ☐ 
16.01.  O Arbeidsmøte/regnskap 
06.02. O Arbeidsmøte /Instruksjon 
20.02. O Venneaften 
06.03.  O ≡ + G 
20.03.  O ≡ + G 
03.04.  O ＝+ 
17.04.  Ο 0 + G 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. O ≡+ 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 T Gundersen   22.03.18 
75 år Einar Berge  15.04.18 
Vi gratulerer 
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Loge nr.107 Torungen 
 

Logemøte 4.12.2017, Arbm. 
Det møtte 45 brødre til arbeidsmøtet. 
På ettermøtet ble det servert lettsaltet 
torsk med baconfett. Bror Eks OM 
Frank Liltved takket kokk og 
privatnevnd for det flotte måltidet. Det 
var så lotteri til inntekt for vår loges 
julearrangement for vanskeligstilte i 
«Kirkekjelleren». Det var mange 
premier som brødre hadde gitt til 
saken. Lotteriet innbragte 10 120 
kroner.  
 

Julemøte med damer 9.12.2017 
Klokken 19:30 inntok 63 feststemte 
brødre og ledsagere sine plasser rundt 
et flott dekket og dekorert julebord. 
UM Ove L. Wroldsen ønsket 
velkommen, og overlot ordet til 
aftenens toastmaster; Eks OM Karl-
Petter Evensen som med ro og lun 
humor ledet gjestene gjennom 
kveldens program. Den tradisjonelle 
menyen med ribbe, medisterkaker og 
medisterpølse ble servert to ganger.  

 
Etter en kort pause tok OM Karl Otto 
Berntsen ordet og ønsket «God Jul!». 
UM Ove Wroldsen hilste så OM 
m/fam.,  
og takket privatnevnd, kokk, hjelper og 
åtte serveringshjelpere fra andre loger. 
«Julekveldsvisa» ble så sunget. Riskrem 
med mandler ble servert, og sju heldige 
fant mandel og mottok marsipangris i 
gevinst. Bror Ole Tom Tjuslia framførte 
en fin takk-for-maten-tale, og taffelet 
ble avrundet ved at vårt kor «Østre 
Gab» fremførte fire julesanger, før alle 
reiste seg og alle sang med på «Deilig er 
jorden». 

 Logemøte 18.12.2017, 25 Ve.Ju. 
Vår gode bror Hans Carlsen ble hedret 
for sin innsats i Logen gjennom 25 år. 
OM Karl Otto Berntsen kunne ønske 45 
brødre velkommen. SR Ole Skjævestad 
var presiderende embedsmann og sto 
for tildelingen. Det ble en fin og verdig 
seremoni.  

 
Her er 25 års veteran bror Hans Carlsen 
sammen med SR Ole Skjævestad og 
OM Karl Otto Berntsen. På ettermøtet 
ble det servert Lettsaltet Torsk etter 
ønske fra veteranen. Det ble en av de 
lune og minneverdige aftener. OM Karl 
Otto Berntsen gratulerte veteranen og 
ønsket alle en riktig god jul. SR 
overrakte veteranen diplom på vegne 
av Storlogen og miniatyr av juvelen. Eks 
OM Karl-Petter Evensen holdt talen til 
veteranen, og bror Hans Carlsen 
besvarte med sin tale. To flotte taler 
med historiske tilbakeblikk og muntre 
anekdoter i relasjon til deres vennskap i 
over 25 år. Taffelet ble avsluttet med at 
Eks OM Olav Brottveit takket kokk og 
serverings-personell for et utmerket 
måltid, og fortalte en knakende god 
historie. 
 
Logemøte 15.1.2018, Arbm. Instr. 
36 brødre møtte til Arbeidsmøte med 
Instruksjon. Br. Terje Lillejord ble flyttet 
fra Loge 135 Mærdø til vår loge. DSS 
Åge Munch-Olsen orienterte blant 
annet om   medlemsutviklingen i Odd 
Fellow, og instruerte. På ettermøtet ble 
det servert Hjemmelaget Lapskaus av 
vår gode bror og kokk Bjørn Willy L. 
Karlsen. OM Karl Otto Berntsen ønsket 
bror Terje Lillejord velkommen tilbake, 
opplyste om påmelding til venneaften 
var forlenget til 22/1. Br. Terje Lillejord 
takket for velkomsten. Br. John Heien sa 
at: «Mi é bære kjente hér», og 
underrettet om Seniorsaken. Film om 
Churchill 25/1 og busstur tur-retur 
Strømstad med ferge Sandefjord-

Strømstad 22/2, og avrundet med en 
munter historie om Simen i Vika. Br. 
Frido Josepha takket for maten med en 
vits om «øyendråper».    
 

Venneaften 5.2.2018 
Det møtte 38 brødre og 6 venner. Etter 
et kort logemøte ble vennene ført inn 
og ble ønsket velkommen av OM Karl 
Otto Berntsen. Vennene fikk så en fin 
informasjon i grunnleggende ting om 
Logen av OM og UM. På ettermøtet ble 
gjestene anvist sine plasser ved bordet. 
Det ble servert nydelig lettsaltet torsk 
med baconfett. Etter at Torungen-
sangen var blitt sunget - holdt Eks OM 
Per Jetlund Jørgensen en tale der de 
fremmøtte fikk mer nyttig informasjon. 
Blant annet om landssaker, og at vår 
gren av Odd Fellow Ordenen blir 200 år i 
april neste år. På vegne av Br. John 
Heien minte UM om påmelding til 
sverigeturen den 22/2. Br. Skattmester 
Lars R. Yttrelid takket kokk og 
privatnevnd for maten, og fortalte en 
artig historie. Forsamlingen trakk seg så 
ned i underetasjen der «Østre Gab» 
underholdt med fine sanger. Blant dem 
en flott pumpe-sjanti. Mange glade smil. 
Våre nye venner blandet seg fint inn. En 
vellykket aften! 
 

Fødselsdager – runde tall: 
24.04.2018 Henry E. Nicolaisen  75 

år  
 

Veteraner:  
10.05.2018 Odd Werring Werner 40 år 
13.12.2018 Fritz Steller              40 år 

 
Møteprogram våren 2018  

Alle logemøter åpner i O-grad kl. 19:00 
15.01. Arbm. Instr.    
05.02.  Venneaften  
19.02.  – +     
05.03.  ≡ +   Galla 
19.03.  = + Besøk av □57 Fidelitas  
16.04.  25 års Ve.Ju.  Galla 
07.05. O+ G   Galla 
26.05.  18:00 Sommerfest. Lørdag 
03.09.  40 års Ve.Ju.  Galla 
 
«Det vesentlige ved lykken er ikke 
rikdom og nytelse, men aktivitet, den 
frie utfoldelsen av evner, samt vennskap 
med gode mennesker.» Aristoteles. 
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Loge nr. 127 Gabriel Scott 
 
Logemøte den 15.11.17          
25 års Veteraner Hans Eide, John Olsen 

og Leif Torbjørn Ribe 
Onsdag den 15. november 2017 ble 
brødrene Hans Eide, John Olsen og Leif 
Torbjørn Ribe tildelt 25 års Veteran 
Juvel. 
Storrepresentant Helge Haldorsen 
foresto seremonien for tildeling av 25-
års Veteranjuvelene. Seremonien ble 
gjennomført med stil og verdighet og 
avsluttet med ærestegn med 54 brødre 
til stede. På ettermøte holdt bror 
Anstein Nørsett tale for jubilantene med 
overrekkelse av blomster og 25 års 
merker til logedressen.  

           
Hans Eide               Leif T. Ribe   John Olsen   
 
Ordens vitaer for: Bror Hans Eide  
Innviet i Ordenen (Loge 98 Henrik Ibsen) 
og fikk Troskapsgraden den de 6.10.92 
og den Høye Sannhets Grad den 
15.2.94. Overgang til Loge 127 Gabriel 
Scott skjedde den 17.9.94. 
Embeder i Logen:        
CMs høyre ass 2003-2005            
IV 2005-2007                 
Kapellan 2007-2009         
Kasserer 2009-2011      
CMs høyre ass i inneværende periode 
Leirgrader:            
Opptagelse i Patriarkgraden den 14.4.05 
og opphøyelse i Den Kongelige 
Purpurgrad den 25.11.15 
 
 
 
 

Ordensvita for: Bror John Olsen 
Innviet i Ordenen (Loge 98 Henrik    
Ibsen) og fikk Troskapsgraden den 
19.5.92 og den Høye Sannhets Grad den 
2.11.93. Overgang til Loge 127 Gabriel 
Scott skjedde den 17.9.94. 
Embeder i Logen:                  
Kasserer 1995-1997                
Kapellan 2001-2003       
OMs høyre ass 2009-2011 
Leirgrader:              
Opptagelse i Patriarkgraden den 
17.12.98 og opphøyelse i Den Kongelige 
Purpurgrad den 14.12.2000. 
Embeder i Leiren:           
2. teltvakt hos 1. HM 2015-2017 
Ordensvita for : Bror Leif Torbjørn Ribe 
Innviet i Ordenen (Loge 98 Henrik Ibsen) 
og fikk Troskapsgraden den 19.5.92 og 
den Høye Sannhets Grad den 2.11.1993.  
Overgang til Loge 127 Gabriel Scott 
skjedde den 17.9.94. 
Embeder i Logen:           YV 
1995-1997           
CM 1997-1999          
UM 1999-2001           
OM 2001-2003        
Fung EksOM 2003-2005  
Storlogegraden ble tildelt den 6.2.04 
Leirgrader:            
Opptagelse i Patriarkgraden den 
18.2.1999           
Opphøyelse i Den Kongelige Purpurgrad 
den 10.5.2001.                
Embeder i Leiren:      
Yppersteprest 2015-2017 samt i 
inneværende periode. 
 

Korreksjon vedr. nevnd for 
omsorg 2017 – 2019     
Svein Eide          
Kurt Ellingsen            
Alf Oddmar Hæstad                 
Dagfinn Hildebrandt         
Arnt Gunnar Thorkildsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opptagelse Bjørn Holter 

 
I møte den 6.12.17 ble Bjørn Holter 
innviet i vår Loge. Fadder for 
resipienden er bror Jørn Thore Solås. 56 
brødre overvar seremonien som ble 
gjennomført på en stilfull og verdig 
måte.   
              Minneord  

 
Vår kjære og gode bror Sigmund Harald 
Hansen født 4.6.1947 forlot vår verden 
etter lengre tids sykdom den 23. 
november 2017 bare 70 år gammel. 
Begravelsen fant sted i Vestre Moland 
kirke den 12. desember.  Vår 
Overmester Torbjørn Thorsen holdt 
minnetale og vår loge stilte med 
æresvakt. 
Sigmund ble tatt opp i Odd Fellow 
ordenen og vår loge 14.1.2009. Logen 
betydde svært mye for Sigmund og han 
for oss. Vi er mange som fylles med 
takknemlighet og gode minner for det 
fellesskap som vi fikk dele med 
Sigmund. Vi lyser fred over Sigmund 
Harald Hansens gode minne.                                   
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Loge nr 128 Lyngør 

Vi gratulerer 
Loge 128 Lyngør vil gjerne få lov til å 
følgende brødre med dagen 
08.01 Ivar Akselsen 65 år 
01.03 Jan Ivar Beisland 70 år 
01.04 Harald Åsmund Andersen 
Gradspassering logen 
Den 6.12. 17 fikk bror Roar Mads Olsen 
og bror John Terje Langemyr Den Edle 

Kjælighetgrad 

 
Bror Håkon Nipe og bror Dag Øygarden 
fikk Det gode vennskaps gard den 03.01. 
18 
Bror Gunnar Hurv fikk Den Høye 
Sannhets grad den 07.02.18 

Gradspassering i leir 22 Aust 
Agder 

Bror Thor Pedersen fikk Den Gyldne 
Leveregels Grad den 08.02.18 

Endringer i Terminliste Våren 
2018 

 3.1 -+    
 6.1 Nyttårs loge m/følge   

N.B. Lørdag 
17.1 Arb.m. Regnskap, instr. 
 7.2 Ξ + G 1.N  
21.2 Arb.m.  2. N   
 7.3 Venneaften 
21.3 Ξ +G Felles m/61 Terje Vigen i 

Arendal   
 4/4  Ξ + G V   
18.4 Arb.m.  Felles m/ Colin Acher  

(Larvik) 
 2.5 O+ Galla 

16.5 -+    
16.6 Sommeravsl. 
 5.9 =+ 
Alle møter begynner kl 1900 i O grad. 
 
Nemnd for omsorg: 
John Are Nor på tlf 
95946379/37165291 
 
Den 20.12 hadde Loge 128 Lyngør 
julemøte og da fellesmøte med Loge 
Fjære. Her hadde privat nemda dekket 
ett vakkert bord som virkelig slo an. 

 

    
Den 06.01 hadde loge 128 Lyngør 
nyttårsloge med mange glade 
festdeltagere. Det ble spist deilig 
roastbiff med tilhørende drikke. 

 

 
  
 

Eks OM Jan Ivar Beisland hadde laget 
nydelige borddekorasjoner som etter 
middagen ble auksjonert ut til inntekt 
for landssaken. 
 

 
Bror George Lindtveit bidro med vakker sang og 

musikk 
 

 
 
Støtt opp om landssaken og din egen 
trafikksikkerhet. Meld deg på kurs og 
føl deg sikrere både på land og på sjø. 
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Loge nr. 135 Mærdø 
Julemøte 16 desember 

 
Totalt 34 stk. med ledsagere deltok på 
vårt julemøte. Det ble servert smakfull 
ribbe med tilbehør og riskrem til 
dessert. Hyggelig taler til både damer og 
herrer sørget Olaug Sell og Tom Schulz 
for. Det ble en hyggelig kveld som varte 
ut i de sene nattetimer. 
 

25 Års Veteran Juvel  

 
På vårt møte 06.02.2018 ble vår bror 
Eks Om Kai Salvesen tildelt sin 25 års 
veteranjuvel. Det kom gjester fra flere 
andre losjer for å overvære seremonien, 
som ble gjennomført på flott og verdig 
måte.  
 
 

 
Seminar med fordypning i 
Logens innvielsesritual – 
Troskapsgraden. 

 
Lørdag 13. og Søndag 14. Januar 2018 
deltok OM Per Øystein Eik, CM Øyvind 
Mossing og Kapellan Jon Martin Stene 
på seminar på Odd Fellow Odenshus i 
Sandefjord. Leir nr. 8 Vestfold sto som 
teknisk arrangør og til seminaret ble det 
invitert brødre fra 46 loger. 
Seminarleder var Stor Redaktør Kjell 
Henrik Hendrichs.Kunnskap og 
selvutvikling vil alltid være viktig i vår 
Orden for å oppnå optimal kvalitet i vårt 
logearbeide. Seminaret var ment som 
en vitamininnsprøytning for nye 
embedsmenn som skal møte 
morgendagens brødre. Det er også et 
ledd i Ordenens arbeid med 
kvalitetssikredet rituelle arbeidet. I 
dette seminaret gikk det i dybden, ja, 
helt inn i til det innerste av hva vi tror 
våre Ordensfedre tenkte og mente da 
de skrev våre ritualer. Dette er også et 
ledd i Ordenens arbeid med å øke 
forståelsen for våre ritualer, og at vi 
som embedsmenn skal være troverdige 
i vår formidling. Odd Fellow Ordenen 
ønsker å holde et høyt nivå i 
framføringen av våre ritualer og ikke 
minst vår forståelse av tekstene. Vi må 
ikke glemme at innvielsesritualet er 
resipientens første møte med vår 
Orden, og som vi vet, første-inntrykket 
får vi aldri gjort om igjen. Alle fikk nok 
en ny innsikt i hva Troskapsgraden 
virkelig handler om, også at vi kan legge 
mer i dramaturgien i fremførelsen. 

 
Invitasjon til møte 15.03 

NOFAs Agder inviterer til møte med 
foredrag av Prof. dr. philos Janne 
Haaland Matlary, «Et dannet og 
anstendig menneske. Hva er det og 
hvem læreross etikk idag?» Hun er 
meget god, og det er en unik mulighet  

 
til å høre denne nasjonale kapasitet i 
Kristiansand, 15.03 kl. 19.00 Møtet er 
åpent for ALLE SØSTRE OG BRØDRE. 
Påmelding innen 01. 03, søstre til DSS 
Else Byholt, brødretil Tom Schulz, SMS 
til 916 25 964 eller 
eposttomschulz@online.no 
 
The European Odd Fellow Youth 
Tour 2018 (tidl. UNP) 
Loge 135 Mærdø hadde denne gang 
ansvar for å finne deltager til The 
European Odd Fellow Youth Tour 2018 
på vegne av distrikt 22 Aust Agder 
gjennom en konkurranse med 
utgangspunkt i: Den Gyldne Leveregel i 
vår tid. Deltagerne skulle lage en 
presentasjon/ multimedia-opplegg. Vi 
innledet sommeren 2017 ett samarbeid 
med Sam Eyde vgs, om gjennomføring 
av konkurransen. Finalen be 
gjennomført fredag 26.01.2018. Sam 
Eyde vgs hadde valg ut 4 finalister. 
Dessverre møtte ikke en av finalistene 
opp. De tre finalistene var: Bendik Berås 
Pedersen, Zavier Masdalen Stewart og 
Vid KarsrudGreksa. De imponerte stort, 
og det ble en vanskelig jobb for juryen 
som bestod av OM Per Øystein Eik og 
Storrepresentant Nils Olav Stensrud fra 
Loge 135 Mærdø, samt Rektor Nils Inge 
Øyna og Bibliotekar Line Folkedal 
Trondsen fra Sam Eyde vgs. I tillegg var 
DSS Åge Munch Olsen tilstede under 
presentasjonene, sammen med 
ansvarlig ved Sam Eyde vgs. Studie-
rektor Liv Charlotte Bjørnson. 
En enstemmig jury kåret vinneren: Vid 
KarsundGreska. Vi gratulerer vinneren 
så mye og ønsker han en flott 
tur/opplevelse. Vinneren vil komme på 
besøk i Logen til høsten for å presentere 
sin vinneroppgave samt fortelle fra 
turen. Vi takker Sam Eyde vgs skole så 
mye for vel gjennomført konkurranse, 
og da spesielt Studierektor Liv Charlotte 
Bjørnson 
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Loge nr. 152 Fjære 

Nytt fra Sekretæren: 
 
Innvielser: 
 

Følgende brødre ble innviet i vår Orden 
den 22. januar 2018 
 

 
Arne August Larsen 

 
Fredrik Hammerø Eriksen 

 
Jan Ellingsen 

UMs spalte 
Gode brødre,  
lørdag den 10. februar hadde vi invitert 
ordensmedlemmer med følge til 
sosialaften på Logehuset i Grimstad. 
Formålet var at alt overskudd fra denne 
kvelden skulle gå til landssaken. 
Menyen var mølje av skrei, flybåren fra 
Vesterålen. Det var 29 påmeldt, og 
spesielt hyggelig var det at mannskapet 
fra RS 147 Inge Stensland også deltok, 
og de slapp heldigvis å rykke ut på 
oppdrag denne kvelden. 
 

 
Bengt Hangeland in action 

 
Før måltidet kunne gjestene få en 
omvisning om bord på redningsskøyta. 
Deretter samlet vi oss ved et pent 
pyntet bord i spisesalen på Logehuset, 
for en lang og hyggelig kveld med god 
mat, god drikke og svært hyggelig 
selskap. Skreien til måltidet ble gitt i 
gave, og tilberedt av bror Bengt 
Hangeland, med bistand fra brr Tore 
Wickstrøm og Roger Tvedten.  
 

 
 
Etter måltidet ble det solgt lodd, og 
hvor hovedpremien var en flott modell 
av RS 1 Colin Archer, gitt av bror 
Dagfinn Fossum. 
 
Foreløpig anslag viser at overskuddet 
fra måltidet og etter salg av hele 9 

loddbøker utgjør hele 13.000. Det nå vi 
si oss vært godt fornøyd med, og vår 
Loge er dermed langt over halvveis med 
å nå målet for landssaken. 

 
 
Det ble forsiktig visket mot slutten av 
kvelden at dette må gjentas neste år. 
 
Vinneren av hovedpremien ble bror Atle 
Hagen fra Loge 127 Gabriel Scott. 

 
Fra venstre: OM Geir Hovind, Skipsfører Knut-
Even Rislaa, Bror Atle Hagen, Overstyrmann 
Asbjørn Rønning, Maskinist Vidar Espedal-Larsen  

 
.---.   FÆÆÆSK   .---. 

 
OMs hjørne 
Gode brødre! 
 
Det føles godt å få lov til å lede en Loge i 
medgang. Etter innvielse av 5 nye 
brødre, samt 1 overgang sist høst har vi 
startet dette året med innvielse av 3 
nye brødre. I tillegg har vi 1 i «reserve» 
som innvies på FM med Loge 98 Henrik i 
april. Dette er bare eventyrlig. 
 
Men vi kan ikke legge oss bakpå og 
slappe av riktig enda. Allerede 9. april er 
det ny venneaften. Selv om noen av 
Logens egne brødre allerede har varslet 
om at de har potensielle nye 
reflektanter er det viktig at ale våre 
brødre tenker over om det kan være 
noen i egen krets som kunne tenke seg 
å delta på venneaften denne kvelden.   
 
 
Med broderlig hilsen i 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. 
 
Geir Hovind 
OM 
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Redaktørens lune hjørne, eller lederartikkel om du vil. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ledig annonse 

Ny skjorte 
 

Du ringer, jeg bringer 
 

Jan Stangeland 
 

Mob.: 93617613 

 

Ledig   annonse 

          
 
         Ledig annonse 

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

innerst i Pollen vis a vis Nordea/Kanalplassen 
                      CORNER 

Kirkegaten 5           4841 ARENDAL 
TLF 37099941                           MOB 91797530 

Nytt år, og dermed nye muligheter. Med blanke ark, og et nytt format til denne «Ledersiden» står 
utfordringene, men også muligheten i kø, ikke bare for 21 nye søstre og 30 nye brødre. I tallene kan 
man se at snittalderen for våre søstre er 68 år mens brødrenes snittalder er 63. Mens det er liten 
variasjon hos Rebekkalogene (65 – 69 år) så er variasjonen større i OF-logene (57 – 67 år) og ikke 
uventet er det vår nyeste tilvekst, loge 152 Fjære som både har størst tilgang og lavest snittalder (8 i 
tilgang og 57 år).t 

Et annet «fenomen» er det faktum at 30 av brødrene ikke er medlem av logen i kommunen der de bor, 
men tvert i mot medlem av annen loge. Blant søstrene er tallet 23. Årsakene til dette er mangfoldig, og 
hovedårsakene kan deles i to: 1.: Man ble værende i moderlogen ved deling og 2.: Fadder eller den som 
inviterte til medlemskap er medlem av den logen man søkte til. 

Storlogen har forsøkt «å se inn i fremtiden» hva medlemstall angår og tallene fra Storlogen er ikke 
hyggelig lesning, i hvert fall ikke de prognosene som ligger foran oss. I løpet av en mannsalder vil 
antallet søstre og brødre halveres, dersom ikke de tiltakene som iverksettes slår til. 

Venneaften er et av de beste virkemidlene vi har for tiden, og mye av rekrutteringen nevnt ovenfor 
skyldes nok dette tiltaket. Imidlertid er ikke tilgangen det eneste som må fokuseres på. Hvordan trives 
våre brødre og hvordan blir de «sysselsatt» er to spørsmål vi må stille oss. Igjen vises det til tall fra 
Storlogen der en stor del av de som melder seg ut har mer enn ti års medlemskap ved uttreden. 

Et annet tiltak er «Åpent hus» og Terjenytt håper å kunne referere fra slike arrangement fra alle 
logehusene i distriktet. 

Den måten vi sikrer en best mulig oppfølging og rekruttering på er uten tvil knoppskyting: Ser vi på 
tallene fra før loge 152 Fjære ble instituert (2012) så var det 109 brødre i loge 98 Henrik Ibsen (99 
hjemmehørende i kommunen). I årsskiftet 2017/2018 er det totalt 132 brødre i Grimstad hvorav 106 
med adresse i hjemkommunen. 

Konklusjonen er klar: KNOPPSKYTING ER VEIEN Å GÅ, OG VIL GI OSS FLERE MEDLEMMER PÅ SIKT! 

Terjenytt Vinteren 2018 - 46 årgang - Medlemsbladet for Odd Fellow Ordenen i Distrikt nr. 22 Aust-Agder. 
Bladet utgis 4 ganger i året: I februar, i april, i september og i november. UM er redaktør for stoff fra sin loge. 

Hovedredaktør er Eks OM Per Jetlund Jørgensen. 
Neste Terjenytt, Våren 2018, kommer i april 2018. Frist for innlevering av stoff fra enhetene er 15. april 2018. 

Stoffet sendes: Per J. Jørgensen, på E-mail: terjenytt@outlook.com eller adr.: Furulunden 4, 4844 Arendal. 
 



 

 
 
 
 
                                                                          

  

    

Atl Grafisk  
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Tlf 37 00 36 70 
Blødekjær 

Arendal 
 

                Myreneveien 21, 4847 Arendal | Telefon: 37009888 | Fax: 37009889 | Mobil: 93269880 |  
                 Epost: firmapost@badenett.no 
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                                             v/Moltemyr skole 
                                                     Arendal       
KÅRE    VATNE – TLF: 37 02 48 13 OLAV VATNE – TLF: 37 02 13 90 

 

 

       

         
 
 

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                  
 

BRØDRENE 
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