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Fortelleren bak 
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OM til venstre 
(Jarle Christiansen) 

Fung EksOM til høyre 
(Anders Bjørnholmen) 

 

 

 

 

Dette nummer av Terjenytt er dessverre noe redusert. Sidene er på det nærmeste fyllt ut, 
men 2 av laogene har ikke levert sine sider, og sidene er derfor fyllt ut med «reservestoff», 
som i seg selv er interessant, men det er synd at det skal gå på bekostning av informasjon fra 
den enkelte loge. Jeg håper dette vil bedre seg til kommende nummer. 

Per Jetlund Jørgensen, redaktør. 

Odd Fellow er inne i en negativ spiral, hva medlemsantall og gjennomsnittsalder angår. Vår 
Orden må ta skikkelige grep dersom denne trenden skal snu, og ansvaret ligger sentralt, 
regionalt lokalt og hvert enkelt medlem. Dette må vi nå ta på alvor, og vi må «snu hver 
stein» for at den utviklingen skal stoppe opp. Her har den enkelte søster og bror et særlig 
ansvar, for dette er noe vi må løse i fellesskap. I neste nummer av Terjenytt ønsker jeg at vi 
kan starte en debatt ved at den enkelte søster og bror sender inn forslag på hva vi bør gjøre. 
Forslag sendes: terjenytt@outlook.com, enten med fullt navn eller anonymt. Forfall vil være 
medio september og redaksjonen vil «samle opp» innlegg frem til da.  
To tiltak som allerede er i gang i Arendal, er forsøkene på å etablere en søsterforening og en 
broderforening, men dette vil ikke gi noen betydelig hjelp til å snu utviklingen, dersom ikke 
vi også tar vare på, og forsterker de loger som allerede er i virksomhet. 
Åpent hus i våre logelokaler vil helt sikkert hjelpe, og vi må fortsette og forsterke våre 
Venneaftener. Se for øvrig side 15. 

Per Jetlund Jørgensen, redaktør. 
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Rebekkaleir nr. 22 Viljen 
 

Instruksjon i Leir 22 Viljen 
 

 
Stor Ma. Lill Kraft Johnsen t.v. og Dep. SS Toril G. 

Skougaard 
Rebekkaleir 22 Viljen i Distrikt 22 Aust-
Agder fylte 13 år i mars. Og som 13-
åringer flest har man i løpet av livet 
lagt seg til noen vaner – og kanskje 
også noen uvaner. Tiden var derfor 
kommet til å få bekreftet om vi er på 
riktig spor, og å korrigere evt. feilskjær. 
Så kom de til oss fra Oslo både Dep. 
Stor Sire Toril G. Skougaard og Stor 
Marsjall Lill Kraft Johnsen. Hele lørdag 
24.2. ble viet instruksjon i alle leirens 
grader med leirens embedsmenn og 
aktører til stede. Str Stor Marsjall som 
en dyktig instruktør, vennlig og 
bestemt, med str Dep. Stor Sires kloke 
innspill fra sidelinjen. Spørsmålene var 
mange, og vi fikk ros, mild ris og mange 
gode råd. Ved dagens slutt var det klart 
at disse lørdagstimene var vel anvendt 
tid. Vi har mye å jobbe videre med. En 
hjertelig takk til alle som bidro til at 
dette ble en lærerik og hyggelig dag!  

Else Byholt 
DSS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Leir nr 22 Aust-Agder 
 
Leirslagning i Arendal 
Torsdag 8. mars 2018 ble det avholdt 
leirslagning i Arendal. Leiren ble åpnet 
på ritualmessig måte i Patriark grad. 
Det møtte i alt 40 patriarker, hvorav 1 
gjest, noe som gir et fremmøte på 
21,67 % for vår Leir.  
 
Fungerende HP Inge Kongsbakk ønsket 
embedsmenn og patriarker hjertelig 
velkommen til leirslagning.  
 
Fungerende HP forkynte at Br. Thor 
Martin Reiersølmoen vil bli innviet i P-
grad 12.04.2018 i Arendal. 
 
Leiren ble gjort rede for befordring av 
patriarkene Arvid Engenes, □61 Terje 
Vigen, Per Arne Monsen og Øyvind 
Asle Mossing, □135 Mærdø.  
Leiren ble flyttet til DKP-grad. De tre 
resipiendene ble ført inn og 
seremonien gjennomført på en stilfull 
og verdig måte.  
 

 
Arvid Engenes, Øyvind Mossing og Per Arne 

Monsen 
 
 

 
Leir nr. 27 Homborside 

 
Intet mottatt til dette nr av 

Terjenytt 

.  
Referat fra medlemsmøte 

torsdag 14.mars 2018 
 
Janne Haaland Matlary trakk fulle hus 
og vel så det.  90 søstre og brødre var 
tilstede i Odd Fellow Huset i 
Kristiansand under hennes foredrag 
med tittelen: 

 
Janne Haaland Matlary 

«Hva er et dannet menneske?» 
 
Hun tok oss med til den gamle 
antikken, til de store tenkerne, 
Aristoteles og Platon som gjennom en 
kontinuitet har brakt kunnskap til 
bedehus, søndagsskoler, kirker og 
katolsk orden. 
Alle Ordener har noe med orden å 
gjøre – det er noe å ordne – det er å 
rydde plass: 
Menneskets ordning mot Gud – 
menneskets ordning av sin 
samvittighet – hvordan temme 
menneskets natur og utvikle de gode, 
men ikke de negative laster. 
I dag er det nesten ingen slik aktivitet 
lenger for hele samfunnet. Det er en 
del Ordener, som loger og frimurere og 
andre organisasjoner som skal tjene og 
utvikle seg selv gjennom en tjenende 
aktivitet. 
I dag er det generelt lite igjen av det 
historiske – det overleverte, om hva 
som er riktig og galt, om etikk og 
moral.  Moral og etikk er to sider av 
samme sak, - hvor etikk betyr    
riktig praksis, gjøre det, ikke bare 
snakke om det. 
Hærsjef Odin Johannessen sa at 
«Eksemplets makt er total» - En offiser 
må kunne lede ved å være et  
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eksempel, svikter du i praksisen, så 
spiller teorien ingen rolle. 
Det å lære seg selv å kjenne er en reise 
som alle bør legge ut på, - å kjenne seg 
selv er nesten for en plikt å regne. 
 

 
En lydhør forsamling 

 
Hva er et menneskesyn? – ikke hva du 
liker, - men hva som er riktig 
I dag er det veldig fremtreden at 
nyttehensynet er i fokus: «What’s In It 
for Me», - man er opptatt av å få noe 
igjen for det man gjør, - det gjør seg 
bra på CV’n.   
Når motivasjon er borte tar en bort det 
etiske, - det blir ikke noe sant med det 
man gjør, - det blir bare en rolle. 

 
Janne Haaland Matlary reiste 
spørsmålet om hva dannelse er: 
Det skapes, formes, foredles og 
utvikles 
Forutsetter at det finnes 
menneskenatur og at den kan 
erkjennes 
Et dannet menneske må ikke formelt 
sett være et skolert menneske 
Men dannelse forutsetter vilje til å 
lære og erkjennelse av at noe er godt 
og riktig og at noe ikke er det. 
Dannelsesprosessen inkluderer blant 
annet etikk i praksis, - gjennom 
handlinger i konkrete sitasjoner. 
Gjennom etiske handlinger trenes 
mennesket i karakterbygging slik at det 
blir natur, «habitus» 
Janne Haaland Matlary forklarte oss 
Kardinaldydene – eller «dørvridere» 

som de kan kalles, samt begrepet 
Caritas hentet fra Kristendommen « å 
glemme seg selv i den gode handling» 
Hun avsluttet med diktet av Kolbein 
Falkeide: 

 
 
 
 

PRIVAT HUSKEREGEL 
Du skal ikke klistre fine øyeblikk 

opp på veggene i tankene 
og forgylle dem med lengselen din. 

Du skal kjøre spettet 
hardt innunder arrete hverdager 

og vippe dem opp. 
En etter en. 

 
Det er derfor 

livet har deg på mannskapslista. 
 
Etter en liten spørsmålsrunde ble 
kvelden avsluttet med kaffe og kaker 
og gode samtaler. 
 

Risør 17.mars 2018 
Inge Kongsbakk 

Ref. 

 
Her fortsetter oversikten over 
NOFA aktiviteter i Aust-Agder 
NOFA har følgende 3 institutter: 
Institutt for Rituell og Ordenshistorisk 
forskning med leder 
Stor Redaktør Kjell- Henrik Hendrichs. 
Institutt for Etikk med leder 
DSS Selle Marie Horntvedt 
Institutt for Fremtidsforskning og 
Ledelse med leder 
Stor Sire Morten Buan 
 

Formålet. 
NOFA skal gjennom forskning og 
studier tilveiebringe og formidle 
kunnskap og forståelse for vår Ordens 
opprinnelse, verdigrunnlag og 
historiske tradisjon, som et akademisk 
og praktisk grunnlag for en fortsatt 
bærekraftig og tidsmessig utvikling av 
Odd Fellow Ordenen i Norge. 
Akademiet skal bevisstgjøre og utvikle 
dagens og fremtidens ledere i 
Ordenen. Gjennom sine institutter skal 
Akademiet:  
• Støtte og oppmuntre Ordens-
medlemmer til å produsere materiell i 
instituttenes virkeområde.  

• Støtte utgivelse av bøker, artikler og 
skrifter.  
• Gjennomføre utredninger.  
• Sammen med Ordensmuseet og 
biblioteket oppbevare, arkivere og 
presentere Akademiets arbeid.  
• Legge til rette for fremtidsstudier og 
langsiktig organisasjonsutvikling av 
Ordenen.  
• Utvikle en ledelsesfilosofi bygget på 
Ordenens verdigrunnlag. 
• Utvikle dagens og fremtidens ledere i 
loge og leir. 

NOFA AGDER. 
ble instituert torsdag 23.10.2014 på 
logehuset i Arendal, etter at de 2 
Distriktsrådene på Agder hadde 
godkjent det. DR i vårt Distrikt vedtok 
den 22.05.14 enstemmig i sak nr. 
15/14: ”DR i distrikt 22 Aust Agder 
anbefaler at NOFA Agder opprettes, 
basert på de foreslåtte statutter.” 

Rådsmedlemmene i NOFA Agder. Fra 
venstre: Tom Schulz – Marit 
Olsen(Sekr) – Selle Marie Horntvedt 
(leder) – Leiv P. Olsen – Ole Johan Bay 
Gundersen.  
Marit Vetås har overtatt som sekretær. 
Thormod Larsen har overtatt etter Ole 
J. Bay Gundersen 
Rådet består av leder og 2 
representanter fra hver av de 2 Agder 
distriktene. 
 

Statutter for NOFA Agder. 
§ 1 

NOFA Agder omfatter Distrikt 14 Vest-
Agder og Distrikt 22 Aust-Agder og skal 

gjennom forskning og studier 
tilveiebringe og formidle kunnskap og 
forståelse for vår Ordens opprinnelse, 
verdigrunnlag og historiske tradisjon, 

som et akademisk og praktisk grunnlag 
for en fortsatt bærekraftig og 

tidsmessig utvikling av Odd Fellow 
Ordenen i Norge og på Agder. 

 

 
Dette fortsetter på side 13 
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Loge nr. 51 Fortuna. 

 

25 års Veteranjuvel 
På vårt møte 14.2.2018 ble vår kjære 
søster Vigdis Duus Carlsen tildelt sin 25 
års Veteranjuvel! Etter en flott 
seremoni møttes vi til et hyggelig 
søstermåltid sammen. Til ære for 
jubilanten var bordet nydelig dekket 
med Valentinsdagen som tema. 
Menyen var deilig lammestek med 
jordbærfromasj til dessert. Fung. OM 
Sissel Myhre Bøe holdt tale til 
jubilanten, og overrakte deretter gave 
og 3 rosa nelliker fra logen. 
 

Veteranens fadder søster Rannveig 
Steller holdt en nydelig tale til sitt 
fadderbarn. Søster Vigdis holdt også en 
flott tale der hun takket for en fin kveld 
og mange gode år i Logen. Vigdis sitt 
fadderbarn Wenche Asdal hold tale til 
veteranen på vegne av flere 
fadderbarn. Taffelet ble avsluttet med 
en flott takk for maten-tale ved Solveig 
Øvrebø Svendsen. 
 

 
Vår nye veteran Vigdis Duus Carlsen (t.h.) 
sammen med sin fadder Rannveig Steller 

 

Søster Vigdis Duus Carlsens ordensvita: 
20.01.1993 Innviet i Loge nr 51 Fortuna 
20.09.1995 Forfremmet til 3. Grad 
Embeder i Logen: 
1997-1999 Inspektør 
1999-2003 Ceremonimester 
2005-2007 Kapellan 
2009-2013 Musikkansvarlig 
 

Opptak 
På vårt møte 28.2.2018 fikk vi en ny 
søster i Loge nr. 51 Fortuna! Vi ønsker 
Virginia Quirino velkommen til vår loge 

og gleder oss til å bli kjent med deg! 
Fadder Brit Johansen kunne dessverre 
ikke møte denne dagen, men søster 
Inger Johanne Thorsdahl kjenner 
Virginia godt fra før og stilte som 
«reservefadder». En stor takk til 
privatnevnden som hadde dekket et 
flott rosa bord, og til kokken for deilig 
ørret med tilbehør og fantastisk 
karamellpudding til dessert!  
 

 
Vår nye søster Virginia Quirino og søster Inger 

Johanne Thorsdahl 
 

Gradspassering 
På vårt møte 14.3.2018 ble søstrene 
Siv Jane Kristensen og Runi Iselin 
Nordlund forfremmet til den Edle 
Kjærlighets grad! Vi gratulerer! 
 

40 års Veteranjuvel 
På vårt møte 11.4.2018 ble vår kjære 
søster Rannveig Steller tildelt sin 40 års 
Veteranjuvel! Søster DSS Else Byholt 
ledet den verdige seremonien, 
sammen med sine Fungerende 
Storembedsmenn Inger Røisland, 
Emmy van der Zalm, Else Salvesen og 
Kari Rose. 
 
Før vi gikk til bords, dukket sangkoret 
Østre Gab fra OF Loge nr 107 Torungen 
opp og overrasket veteranen med en 
musikalsk hilsen, til stor jubel. 
 
Taffelet var delikat pyntet i 
lillanyanser. Menyen var nydelig 
lettsaltet torsk, og karamellpudding til 
dessert. DSS Else Byholt holdt tale og 
overrakte blomster fra Storlogen. OM 
Marit Myhre Auestad holdt tale og 
overrakte 3 rosa nelliker i vase fra 
logen. Veteranens fadder Anne Aasen 
holdt tale til sitt fadderbarn, og hun og 
søster Inger Røisland overrakte 
blomster. Søster Rannveig holdt også 
en flott tale der hun takket for både 
seremonien og for alle de gode årene 
hun har hatt i logen. Rannveigs 
fadderbarn Vigdis Duus Carlsen takket 
for at Rannveig har vært en god 
fadder. Taffelet ble avsluttet med en 
flott takk for maten-tale ved en av 

kveldens gjester, søster Eks OM Kirsti 
Lykre fra Loge nr 104 Måken. 
 

Vå
r nye 40 års Veteran Rannveig Steller flankert av 

OM Marit Myhre Auestad (f.v.) og DSS Else 
Byholt. Bak fra v. fung. Stor Marsjall Else 

Salvesen, Eks OM Inger Røisland, fadder Anne 
Aasen, fung. Dep. Stor Sire Emmy van der Zalm 

og fung. Stor Kapellan Kari Rose 
 
Søster Rannveig Stellers ordensvita: 
10.04.1978 Innviet i Loge nr 51 
                     Fortuna 
15.10.1980 Forfremmet til 3. grad 
Embeder i logen: 
1991-1993 OMs venstre ass. 
2003-2005 Ytre Vakt 
15.09.1986 Opptatt i Leir nr 8 Agder 
27.04.1989 Opphøyet i 
                     Barmhjertighetens grad 
12.03.2005 Overført til Leir nr. 22 
                     Viljen 
Embeder i leiren: 
1993-1995 3. Leirvakt/Dep. HMs 1. 
                     terne i Leir nr 8 Agder 
1997-1999 3. Leirvakt/Dep. HMs 1. 
                     terne i Leir nr 8 Agder 
21.5.2003 Tildelt 25 års Veteranjuvel 
 

Terminliste 
25.04. 19.00 O 0+ Galla 
07.-09.05. Tur til + møte i Loge nr. 36 
             Karen Jeppe, Silkeborg 
17.05. 11.00 Sammenkomst 
23.05. 19.00 Arbm. Instr. 
06.06. Sommertur 
29.08. Arb.møte 
12.09. (Terminliste ikke klar) 
 

Vi gratulerer - runde år 
95 år 

25.06. Klara M. Langfeldt Andersen 
85 år 

20.06. Marie Ødegård Olsen 
70 år 

11.09. Anne Marie Guttormsen 
65 år 

13.05. Emmy K. Blichner Stenhagen 
17.09. Britt Botterli Jacobsen 

60 år 
10.09. Torhild Marcussen Olsen 
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    Loge nr. 93 Kaprifol 
Nyttårslosje 8/1-2018 
m/ledsagere. 
En flott seremoni Vi hadde også 
innbudte gjester  
Bror Ivar Tønseth og bror Finn Persson. 
Praten gikk livlig rundt bordet. En 
vellykket kveld for oss alle tilstede.  
Opptak 12/2. 18. 
Av en resepiend 
Siv Lene Gangenes Skar 

.  
Det var en fornøyd familie, med mor 
og tre søsken i denne setting. 
 

 
Mor Brit Gangenes, resepiend Siv Lene 
Gangenes Skar. Søster Gro Gangenes 
og søster Inger Hilde Schultz Haudt 
som er medlem i nr.42 Skyld i Larvik. 
En fin kveld i sammen fikk vi. 

 
                                                              
 
 
 
 
 
 
Den edle kjærlighets grad 
26/2-18 

 
To nye søstre i denne grad 
Eva B. Bråten og Brith Hustveit. 
En fin seremoni i salen, det var et godt 
fremmøte av søstrene 
Vi var 40 søstre til bords, vi hadde også 
besøk fra loge nr. 51 Fortuna, UM 
Benedikte Muruvik Vonen og SM 
Ragnhild Tyssland 
Det ble veldig humørfylt og god 
stemning rundt bordet da vår søster 
Wenche Nilsen hadde Kaprifolen i 
hende. Hun fortalte oss om hvordan 
det var å vokse opp og ta sin 
utdannelse i en annen tid.  
Etter alt vi hørte, ser vi at forskjellen er 
helt enorm, men fantastisk å høre 
 

 
 

 
Åremålsdager i året 2018  
 
Ingeborg Baust       26/4.18        70 år 
Anna Skjævestad    13/5.18        85 år 
Emilie Terjesen       31/5.18         65 år 
Marit Eik                   7/6.18          55 år 
Marianne Fløystad 20/6.18        60 år 
Brit Gangenes         29/6.18         80år 
Vi GRATULERER. 
 
Sydenfarere denne vinteren 

 
Dette er en flokk som tok onsdags 
kveld den 14/3.18 til å besøke våre 
Odd Fellows brødre og søstre i deres 
forening TRES ENCANEDADOS 
På Gran Canaria. En fin kveld ble det, 
med mye nydelig musikk og fine ord. 
De ba oss hilse hjem å si, at de ønsket 
besøk, så velkommen til dere alle som 
er der nede på ferie.  
    
 LOTTERI/LANDSAK 
9/4 Arbm. Det kom inn kr 15.000 
Fornøyde m kveld og innkomme. 
       
Et dikt om vår. 

 
Våren er her, og snart er det sommer.  
Vi håper og tror at den som nå 
kommer,  
skal gi oss masse sol på vårt kinn. Med 
sandaler i hand og vind i vårt hår,  
kan vi hilse på høsten, når den foran 
oss står. 

 God Sommer fra UM.                                 
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Loge nr. 114 Måken 
 

Arbeidsmøte 10.1 
Vi hadde på dette møte besøk av DSS 
Else Byholt som hadde en lærerik og 
nyttig instruksjon for oss. 
Det er alltid godt og bli påminnet 
hvordan kleskoder og etikette skal 
være. 
 
Arbeidsmøte 14.2 
På etter møte denne kvelden hadde vi 
foredrag. En reise i bilder fra turen som 
Lise og Tom Shultz hadde da de var 
med til nye SOS-barnebyen i Ngaba, 
Malawi, den hadde sin offisielle åpning 
i august 2016. Det har blitt bygget 15 
familiehus hvor 150 sårbare barn skal 
få en trygg oppvekst og et nytt liv. Odd 
Fellow Ordenen har gjennom to 
landssaker i 2001-2003 og 2011-
2013,samlet inn penger til etableringen 
av to SOS – barnebyer i både San 
Vicente i El Salvador og Ngabu i 
Malawi. Det var interessant og 
inspirerende å se hvordan pengene vi 
samler inn blir forvaltet. 
 
Gradspasseringer. 
28.2 Fikk søster Sigrid Romseland Den 
Edle Kjærlighets grad. 
 

 
 
 
 

 
 
 
Runde år. 
70.år.28.4.2018 
Marit Valland 
Gratulerer med jubileum. 
 
Fest loge 14.3 15 års jubileum. 

 
Møtet startet med en fin stund i 
logesalen med fine ord og flott musikk. 
Etter møtet startet festen med aperitiff 
i salongen, før vi gikk ned til et vakkert 
pyntet bord som privatnevndna hadde 
ansvar for. 
 

 
 

 
 
Kveldens meny var ferskt kjøtt med 
løksaus og rotgrønnsaker, og til dessert 
sitronfromasj med fruktsaus.  

 
Vi koste oss lenge og vel med maten. 
DSS Else Byholt hadde en nydelig tale 
og Storrepsentant Ragnhild Bjellås 
holdt fest talen. Tusen takk til dere.  
 

 
 
Nå er vi så heldige at vi har et kor 
«Navigørene». De ledet oss gjennom 4 
allsanger og 2 sanger som de sang selv. 
Mange av sangene handlet om våre, 
sol og fuglekvitter så vi venter på våren 
nå, var konklusjonen. Tusen takk til 
søster Ragnhild Bjellås som leder koret 
og til søstrene som gleder oss med fin 
sang med artige innslag. 
Nå er snart mitt første år som 
Undermester ferdig. Det har vårt et 
lærerikt og interessant år lært mye om 
logens indre liv og lære.. Jeg vil også 
takke privatnevnda og matgrupper for 
et fantastisk samarbeid. Alltid villig til å 
gjøre en jobb så vi får fine ettermøter. 
T 
U 
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Loge nr.116 Navigare 
 

Hilsen fra OM 
Kalenderen viser april måned, og våren 
har endelig kommet til oss. Vi har lagt 
bak oss en lang vinter, som har brakt 
oss mange flotte logekvelder.  
Vi har hatt en høst med god aktivitet, 
og det har vi fortsatt med i denne ter-
minen. Vi har fått noen flere nye 
søstre, og har hatt et godt fremmøte 
på våre logemøter. Embedskollegiet vil 
bestrebe seg for at vi kan fortsette den 
gode trenden, og at alle søstre kan 
glede seg til våre møter og føle seg vel 
hjemme der.  
Vår UM har gjort en god jobb for at 
også ettermøtene skal være gode og 
interessante. Flere av søstrene har 
bidratt med diktlesing og historier. 
Logen skal være et godt sted å være. 
Nå har kveldene blitt lysere og lengre. 
Nyt våren og etter hvert sommeren 
som kommer. Glem likevel ikke å ta 
vare på de verdier vår loge gir oss i vår, 
til tider, travle hverdag. Alle verdier vi 
møter i vårt Ordensliv, er med på å 
bearbeide oss slik at vi tar dem inn i 
vår livsførsel.  
Jeg vil få takke embedskollegiet, em-
bedsmennene og alle søstre for et flott 
samarbeid så langt. 
Søsterlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet 
og Sannhet 

Jannicke S Hovind 
OM 

25 års Veteranjuvel 
23. november 2017 fekk Else 
Margrethe Høvik Moen tildelt 25 års 
veteranjuvel.  Her sammen med 

storrepresentant Ingunn Andersen. Vi 
gratulerer! 

Den Gode Vennskaps Grad 

 
Aaslaug Føreid blei forfremma til Den Gode 

Vennskaps Grad 8. februar 2018. 
På ettermøtet tok Aud-Bjørg Seneger 
oss med på ein flott tur til Sør-Afrika. 
Ho fortalde om møtet med alle dyra på 
safari, om å ligge i telt med ville dyr 
spankulerande utanfor, om utruleg 
gjestfrie og vennlege folk, raude 
solnedgangar, besøk i Soweto der 
Nelson Mandela og Desmond Tutu 
voks opp, og om besøk i Cape Town, 
3millionarbyen, som reknas for ein av 
dei finaste byane i verda. 
I ein by som heiter Camp Bay fann ho 
gata der familien hennar budde til ho 
var 4 år, og dette blei eit sterkt 
høgdepunkt på turen. Sidan ho 
fortalde så levande om alt ho 
opplevde, kunne søstrene lukte, høyre 
og sjå for seg det heile. 
 

Festloge med 152 Fjære  
26. februar inviterte 152 Fjære 
søstrene i 104 Måken til festloge. 
Kvelden starta med ein høgtidleg 
seremoni i logesalen, og etterpå var 
det festmiddag. 
Dette var femte gongen Fjære og 
Måken hadde festloge sammen, og det 
blei gjeve uttrykk for at det nå var 
innarbeidd ein tradisjon som måtte 
vidareføras. Søstrene i Måken takkar 
for ein hyggeleg kveld! 

 

Ny søster 

 
 
8. mars hadde vi den store glede å ta 
opp Kristin Langemyr Andersen som ny 
søster i 104 Måken. Her med fadder, 
Aud Jenny Berge Olsen. 

På ettermøtet var alle samla rundt leir-
bålet i salongen mens søstrene Unni F. 
Birkedal og Anlaug J. Thorsen fortalde 
om eit langt liv som speidarar – om 
nyttig lærdom, flotte opplevingar og 
mange gode speidervenner. 

 

Den Edle Kjærlighets Grad 

 
22. mars blei Lisbeth Løkken Værholm og Eva 

Elisabeth Bringaker forfremma til Den Edle 
Kjærlighets Grad. 

 
På ettermøtet las Kari Ness Skaug 
gradsdiktet til ære for dei to søstrene, 
og Else Marie Bergbye las to dikt som 
heitte Kjærlighet og Godtetreet. 
 
Så fekk Bims Kolding ordet for å 
fortelja om sitt spennande og 
eventyrlege liv frå ho voks opp på 
Lillehammer, drog til England på 
språkskole som 16åring til 30 aktive og 
opplevelsesrike år i USA. Bims har 
tydelegvis vore uredd og lika utfor-
dringar heile livet, og tanken slo meg 
at ho må ha mykje til felles med Pippi 
Langstrømpe og hennar livsmotto: 
«Det har jeg aldri gjort før, så det 
klarer jeg sikkert.» 

 
Jubilantar våren 2018 

85 år: Gerd Christophersen, 16.03 
80 år:Anne M. Haugland,   17.06 
75 år:Kari Ness Skaug,    17.02  
           Torill R. Andersen,     15 05 
            Liv Karin Klepstad,   25.05 
70 år: Toril Erna Eskedal,   24.03 
            Torunn Birkenes,   25.04 
            Vigdis Ø. Pettersen,   25.07 
60 år: Anne Grethe Støyl,   18.05 
            Else M. Høvik Moen,  23.05 

Vi gratulerer! 
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Loge 61 Terje Vigen 
Jubilanter 
Vel overstått:  
25.03 Reidar H. Granerud               75år 
29.03 John Friis Jacobsen               80 
år 
 
Kommende:  
23.04 Svein Rasmussen                  75 år 
04.06 Lasse Svensen               65 
år 
06.06 Oddvar Hegland                    65 år 
24.06 Per Asbjørn Liane                 50 år 
 
 
 
Møter vi har hatt 
 
Venneaften 21. februar 2018 
Det var for tredje gang vi i □61 Terje 
Vigen arrangerte venneaften. Meget 
hyggelig å ha besøk av 12 gjester som 
fikk et innsyn av Odd Fellow ordenens 
grunntanker og etiske forankring. På 
brodermåltidet, som gjestene ble 
invitert til, hadde de anledning til å 
kjenne på logens sosiale aspekt også. 
Det ble en flott loge aften og det så ut 
som gjestene hygget seg sammen med 
brødrene. Vi I □61 Terje Vigen anser 
disser Venneaften møter som noe av 
de viktigste møter i terminen og håper 
at denne 
har ført til at flere får interessen for 
logelivet og at vi snart kan ønske flere 
nye brødre velkommen til vår loge. 
 
07.mars 2018 Innvielse og 
gjenopptagelse 
Bror Morten S. Heiberg ble gjenopptatt 
i vår loge og nye bror av 
Troskapsgraden, Ola Husaas som på 
dette møte ble innviet i ordenen. 
EksOM T. Boye er fadder til begge 
brødre. Hjertelig velkommen til 
□61Terje Vigen brr. Ola Husaas og 
Morten S. Heiberg 
 
21.mars 2018 3+ Fellesloge med  
□ 128 Lyngør 

 Bror 

Bjarne Nilsen fra □ 128 Lyngør ble på 
dette møtet forfremmet til Den Høye 
Sannhets Grad.  
 
Besøk hos broderlogen 56 
Silkeborg 8-10.april 
På søndag 8.april reiste 11 brødre fra 
Loge 61Terje Vigen til vår venneloge 56 

Silkeborg i Midtjylland. 

 
Reisen hadde en litt uheldig start pga 
truende transportarbeiderstreik på 
Larvikferja. I hui og hast måtte vi booke 
om ferje -turen til å gå fra Kristiansand.  
Mottagelsen i Silkeborg var som alltid 
meget hyggelig og brødrene med OM 
Karsten Riis Poulsen i spissen 
arrangerte en spontan Grillaften for 
oss. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brødrene i Silkeborg hadde sørget for 
et rikholdig program på mandagen. 

Etter et besøk på Silkeborg 
Maskinfabrikk, der vi fikk innsyn i 
produksjonsprosesser for rustfrie 
stålkomponenter, gikk turen videre til 
Søby gaard 

hvor 
vi etter en velsmakende dansk frokost 
med sild og høye danske smørbrød fikk 
servert en del Jagd- historier samt en 
omvisning på godsets skog og mark. 
Turen gikk så tilbake til Silkeborg hvor 
vi var invitert til kaffe til Inger og Peter 
Christensen, Inger er søster av vår 
avdøde bror Peter Løvstad Nielsen.  Vi 
ble tatt imot med rødt teppe og Norsk 
flagg. Det ble en hyggelig og 
hjertevarm minnestund for vår avdøde 
bor. 

 
Om aftenen gjestet vi Logemøtet i 56 
Silkeborgs nye logehjem og fikk delta i 
en bror forfremmelse til 
Kærlighetsgraden som våre Danske 
brødre uttrykker det.  
Tidlig neste morgen vendte vi nesen 
hjemover i Minibuss fra «Arendal 
Turbiler» med sjåfør Per Ivar 
Jørgensen. Takk til Per Ivar for trygg og 
sikker kjøring og organisering. Takk til 
brødrene i Silkeborg som gjorde turen 
til den opplevelsen den var. Takk til 
dere brødre som spredte humør og 
glede på turen.  
 

Rainer Domogalla UM 
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Loge 98 Henrik Ibsen 
 

Venneaften 
Tirsdag 20.februar ble det avholdt 
Venneaften, og vi hadde gleden av å 
ønske 3 gjester velkommen. 
 
Etter et kort Logemøte ble våre gjester 
ført inn i Logesalen, og under en 
lysende stjernehimmel fikk gjestene en 
flott presentasjon av Odd Fellow 
Ordenens verdier, og virke både 
sentralt og lokalt.  
 
På ettermøtet ble det som vanlig 
servert kjøttkakemiddag, og kvelden 
ble rundet av med hyggelig prat og en 
engasjerende quiz i salongen. 
 
I løpet av kvelden hadde vi gleden av å 
motta 2 søknader om medlemskap 
med opptaksdato 17.april 2018. 
 
Det er god plass til flere brødre på 
Venneaften. Disse møtene bør ha et 
høyt fremmøte av brødre for å vise 
Logens samhold og engasjement 
overfor gjestene.  
  
Gradspasseringer 
 
Den Høye Sannhets Grad 
Den 6.mars hadde vi gleden av å 
overvære gradspassering til Den Høye 
Sannhets Grad for brødrene Geir 
Martin Stien Thorsen, Kjell Håkon 
Bjornes Kvinlaug og Torgeir Skodde.  
 

 
 
Rekruttering av familiemedlemmer er 
veldig hyggelig, og ved denne 

gradspasseringen ble bror Geir Martin 
3.generasjon, og bror Kjell Håkon 
2.generasjon med Den Høye Sannhets 
Grad i 98 Henrik Ibsen.   
 
Den Høye Sannhets Grad 
Også den 20.mars hadde vi gleden å 
gjennomføre gradspassering til Den 
Høye Sannhets Grad. Denne gang for 
bror Tor Helge Olsen. Bror Tor Helge er 
også «intet rekruttert» som 2. 
generasjon. 
 

 
 
Den Edle Kjærlighets Grad 
Den 3.april ble Logesalen gjort klar for 
gradspassering til Den Edle Kjærlighets 
Grad for brødrene Patrick Kolstø, 
Gunnar E. Fredriksen og Svein M. 
Korssund. 
 
Det ble et flott møte hvor seremoni og 
spill ble gjennomført på en stilfull og 
verdig måte, og med høyt engasjement 
av brødrene i spillet.     
Logemøter 1. halvår 2018 
Vi minner om gjenstående møter for 
våren 2018, og håper på godt 
fremmøte av mange brødre og flere 
hyggelige stunder før vi tar 
sommerferie. 
 
Møtet 15.mai er endret til et 
arbeidsmøte. Her vil vi også ha 
utlodning, og håper på mange 
gevinster og stor entusiasme for kjøp 
av lodd. Inntekten går til Fond for 
utadvendt arbeid. 
 
Som vanlig inviterer Privatnevnden til 
en hyggelig stund på Logehuset 
17.mai. Veldig hyggelig om du tar med 
familien og nyter litt kaffe og kake 
«mellom slagene».     
 
Tirsdag 29.mai er siste Logemøte før 
sommerferie, og da har vi gleden av å 
overvære tildeling av 40-års 
Veteranjuvel til bror Oddvar Vik. 

 
Årets sommertur blir i år til Kystlaget 
Terje Vigen sine lokaler i Skjeviga. Sett 
av søndag 10.juni til en hyggelig 
sommeravslutning med brødre og 
partnere. Invitasjon vil bli sendt ut.  
Fødselsdager runde år 
70 år Salve H. Håland 13.06.18 
80 år Trygve Haugland 14.06.18 
75 år Inge Berntsen   11.07.18 
75 år Finn F. Erichsen  18.07.18 
55 år Tore Sørvåg 28.07.18 
55 år Tore C. Møretrø 13.08.18 
50 år Svein M. Korssund 17.08.18 
50 år Jan Steinar Degn 15.09.18 
Vi gratulerer 
 
Gode Brødre! 
Da har vi kommet oss gjennom en 
vinter som kanskje minnet oss om 
gamle dager, med mye snø og is. Vi har 
nå sol og varme i vente og det en flott 
tid som kommer nå, - også. 
 
Tiden har gått veldig fort føler jeg, fra 
september da noen av oss fikk i 
oppdrag å lede Logen videre et par år, - 
og til nå som snart 1. halvdel av 2018 
er over for Logemøtene. Det har så 
langt vært en flott, lærerik og 
utfordrerne opplevelse, å være OM. 
Meget lærerikt. 
 
Jeg må si at jeg er utrolig privilegert i å 
ha så mange tålmodige, flinke, positive 
og hjelpsomme brødre med meg på 
laget i 98 Henrik Ibsen. Det gjør noe 
med oss å få oppleve slikt! Derfor vil 
jeg få takke alle brødre for alt som er 
blidt utført til gavn for Logens 
fremgang, virke og styrke. Bare det at 
du som bror har møtt så ofte du 
kunnet, gir oss styrke og trivsel.  
 
Til slutt vil jeg få ønske hver enkelt av 
dere Gode Brødre, - en herlig sommer! 
 
Med broderlig hilsen  
Harald Støyl, OM 
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Loge nr. 107 Torungen 
 

Logemøte 19.2.2018, DGV 
Det møtte 44 brødre til dette møtet i 
Det Gode Vennskaps Grad. 
Resipiender var Tommy Gjerland, Rolf 
Markus Nordlund og Per Olsbu. Til 
brodermåltidet ble det servert 
svinestek, som alltid ypperlig tilberedt 
av vår gode bror og kokke Bjørn Willy 
Lynne Karlsen. Fadder til Nordlund og 
Olsbu, bror Frido Josepha holdt talen 
til resipiendene med anekdoten Det 
tredje vennskap. UM Ove L. Wroldsen 
hadde hilsen med til Tommy Gjerland 
fra hans fadder Eks OM Olav Brottveit 
som var forhindret fra å møte. Bror 
Rolf Markus Nordlund takken for 
tilliten de var blitt vist og for god 
trivsel. Taffelet ble avrundet ved at 
bror Willy Kristiansen takket for «det 
nærmeste en kan komme det 
perfekte», og fortalte historien om to 
griser som frøs så fælt. Den ene grisen 
foreslo: «Vi går bort til kjøkkenet for 
der er det 90 °C.»  
TAKK FOR MATEN!  
 

Logemøte 5.3.2018, DHS 
Denne vinterdagen møtte det 41 
brødre for å feire bror Thor Kristian 
Hustveits gradspassering til Den Høye 
Sannhets Grad. Til taffelet ble det 
servert lettsaltet torsk med baconfett. 
Bror Storrepresentant Ole Skjævestad 
gratulerte resipienden og informerte 
om leirinstitusjonen og overrakte ham 
Leirens folder. Bror Ole Kristen 
Johannessen holdt talen til vår nye 
bror av Logens høyeste grad, blant 
annet om å bidra til å fremme vår 
orden, og avsluttet med å lese diktet 
Fake News av Jørn Stensrud. Bror Thor 
Hustveit takket så sin 
samvittighetsfulle fadder. Bror Arne F. 
Rasmussen takket for maten. 
Umiddelbart etter talen var det 
trekning i det lille vinlotteriet for 
Landssaken. Overskuddet til 
Landssaken ble kr 500.   

 
 Logemøte 19.3.2018, DEK  

Besøk fra □57 Fidelitas. 

 
Det ble et flott møte og ettermøte 
sammen med vår broderloge fra Skien. 
Det møtte 12 fra Skien, og totalt var vi 
64 brødre i salen. Dagen var tilegnet 
Den Edle Kjærlighets Grad for våre to 
brødre Jan Tore Lunde og Rune 
Vindvik. Tradisjonen tro blir det 
servert wiener-schnitzel når vi er i 
Skien og torsk når □57 Fidelitas 
besøker oss, så nå var det lettsaltet 
torsk m/baconfett. Bror OM Karl Otto 
Berntsen ønsket gjestene og brødre 
velkommen og gratulerte 
resipiendene med gradspasseringen. 
Bror Eks OM Odd Rasmussen hilste fra 
sin loge 57 og fra deres OM Rolf 
Magne Nyheim som dessverre ikke 
kunne komme. Han tok så et historisk 
tilbake-blikk i forbindelse med 
schnitzel og torsk. Fadder til våre to 
resepiender, bror Carl Petter Launer, 
hilste dem og sa noen velvalgte ord. 
Bror Rune Vindvik besvarte med å 
takke fadder og loge for tilliten som 
var vist dem, for en verdig seremoni, 
og at de satte stor pris på å være med 
i Loge 107 Torungen. Vårt kjære kor 
«Østre Gab» underholdt så med tre 
sanger, blant annet sin flotte hale-
sjanti. Bror UM Frode Lie Ballestad, 
Loge 57 Fidelitas, avrundet taffelet 
med en fin Takk-for-maten-tale. Det 
ble umiddelbart etter trekning av de 
to premiene i vinlotteriet til inntekt for 
Landssaken. Resultatet ble kr 1631.  
 

 
Eks OM Odd Rasmussen, □57 Fidelitas, ble 85 år 

08.03.2018. 11 dager før han og 11 andre 
brødre fra □57 besøkte oss. 

 

 
Fødselsdager – runde tall: 
24.04.2018 Henry E. Nicolaisen     75 år 
21.05.2018 Bernt Egil Taraldsen    60 år 
24.05.2018 Kristen Haugland         65 år 
03.08.2018 Christian Grundesen   70 år 
14.08.2018 Kurt A. Hellevik             55 år  
 

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

SOMMERFEST  
LØRDAG 26.05.2018  

Også i år går turen til Buøya. 

 
Vi håper at været blir som i fjor. 

Ellers har vi det store, gule huset vi 
kan trekke inn i. Her er det grei 
adkomst fra land og sjø. Grillene er 
varme 18:00, og grillmaten er gratis. 
Det er også «overhengende fare» for 
overraskende musikalske innslag.  
Blant annet er «Østre Gab» til stede. 
Møt i god tid. Meld deg og eventuell 
ledsager på snarest mulig til leder for 

Privatnemnda  
Hans-Magne Tysseland,  

Mobil: 4899 7313  
E-post: hans-magne@tysseland.com  
Påmeldingsliste vil også bli langt ut 

på Huset 16/4 og 7/5. 
Påmeldingsfrist 11/5. 

 
 
 

Møteprogram høsten 2018  
Alle logemøter åpner i O-grad kl. 19:00 
03.09.  40 års Ve.Ju.  
 Galla 
17.09.  O+ G   
 Galla 
01.10.  = + 
15.10.  ≡ + G   
 Galla 
05.11.  – +  
19.11.  M□ 
24.11.  Julemiddag m/damer. Lørdag!  
03.12.  = +  
17.12.  40 års Ve.Ju.  
 Galla 
07.01  Arbm. Instr. 

 

mailto:hans-magne@tysseland.com


2017 Våren 45. årgang 

  11 
 

 
Loge nr. 127 Gabriel Scott 

 
 

Gradspasseringer 
Det Gode Vennskaps Grad        
Den 17. januar 2018 fikk vi 3 nye 
brødre i denne graden – Olav 
Stangebye Nielsen, Robert Støle 
Johannessen og Jan Arne Robstad. 

     
Olav S. Nielsen        Robert S. Johannessen 

 
Jan Arne Robstad 

Opptagelse av nye brødre 
I møte den 7. mars 2018 ble André 
Johansen Del Mauro og Ole Petter 
Svennevig innviet i vår loge. 48 brødre 
samt 3 gjester overvar seremonien 
som ble gjennomført på en stilfull og 
verdig måte. 

 
Ole Petter Svennevig 

                            
André J.  Del Mauro 

 
  40 års Veteran Leiv Per Olsen 

 
Onsdag den 14. februar 2018 ble bror 
Leiv Per Olsen tildelt 40 års Veteran 
Juvel. Den høytidelige seremonien ble 
ledet av Storrepresentant Helge 
Haldorsen sammen med Fungerende 
Stor Marsjall Steinar Kristoffersen. Der 
møtte 52 brødre i tillegg til 5 gjester.  
Seremonien ble gjennomført med stil 
og verdighet og ærestegn ble avgitt for 
Jubilanten.  
Ordens vitae for bror Leiv Per 
Olsen  
Han ble innviet i Ordenen (Loge 89 
Skagerak) og fikk Troskapsgraden den 
12.12.1977 og Den Høye Sannhets 
Grad den 1.10.1979. 
Overgang til Loge 98 Henrik 
Ibsen ved instituering den 
10.11.1979.  
Embeder i Loge 98 Henrik Ibsen:  

- Undermesters høyreassistent 
1981-1983 

- Overmesters høyreassistent   
1983 -1985 

- Skattmester 1985 – 1987 
- Ceremonimesters 

venstreassistent 1991 - 1993 

 
I perioden 1985 - 1986 fungerte 
han bl.a også som inspektør i 
Loge 108 Steinvikholm. 
 

Han var den 30.1.1990 med på 
å starte Lillesand Broder-
forening og fungerte der også 
som formann i en periode.  
Overgang til Loge 127 Gabriel 
Scott ved instituering den 
17.9.94.  
Embeder i Loge 127 Gabriel 
Scott: 

- Undermester 1994 - 1997 
- Overmester 1997 - 1999  
- Fungerende Eks. Overmester 

1999 - 2001 

Leirgrader: 
Opptagelse i Patriarkgraden i Leir 9 
Sør-Trøndelag (Trondheim) den 
4.4.1985 og opphøyelse i Den 
kongelige Purpurgrad i Leir 14 Sørland 
den 3.4.1987. 
Overgang til Leir 22 Aust-Agder 
ved stiftelse den 21.9.1995. 
Embeder i Leir 22 Aust-Agder: 

- 1. Leirvakt 1999 - 2001 
- 1. teltvakt 2001 - 2003 
- 1. Høvedsmann  2003 - 2005 
- Hovedpatriark 2005 - 2007 
- Fungerende EksHovedpatriark 

2007 - 2009 

Han var den 16.11.2013 med på 
å stifte Leir 27 Homborside og 
ble der chartermedlem samt 
Storrepresentant i perioden 
2013 – 2017.  
Han ble den 21.1.2000 tildelt 
Storlogegraden og den 8.1.2003  
25 års Veteran Juvel.     
Han var med å stifte Odd Fellow 
Akademi den 19.4.2013 og 
sitter fortsatt i styret.   
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Loge nr. 128 Lyngør 
Vi gratulerer 

Loge 128 Lyngør vil gjerne få lov til å 
følgende brødre med dagen 
07.04 Knud Skole 
17.04 Frode Ausland 
01.05 Kjetil Rødland 
05.05 Gunnar Hurv 
Og Runde år fremover: 
09.05 Einar Bjerkholt  50 år 
04.06 Geir Egil Egilson 70 år 
19.06 Olav Aamund Hovland 80 år 
13.07 Gunnar H.K. Davidsen 85 år 
18.07 Dag Øygarden 50 år 
19.07 Svenn Erik Lundberg 75 år 
19.07 Ragnar Lofstad 75 år 
31.07 Lars Rødland 80 år 
Gradspassering logen 

21.03.18 på fellesmøte med 61 Terje 
Vigen, mottok Bror Bjarne Nilssen Den 
Høye Sannhets Grad 

 
 

Bjarne Nilssen 

 
Og på møtet den 04.04.18 fikk  
brødrene Roar Mads Olsen og John 
Terje Langmyr Den Høye Sannhets 
Grad. 

 

John Terje Langmyr 

 

Roar Mads Olsen 

Endringer i embedskollegiet 
På møtet den 04.04.18 ble følgende 
nye embedsmenn valgt og Innsatt: 

OM Dag Øvernes 
Kollåsvn 43  
4900  Tvedestrand 
Tlf.: 37 16 24 35 
Mobil 908 49 799 

E-post: 
dag.overnes@gmail.com   

UM Ole Petter Pettersen 
 Holteveien 56, 
  4993 Sundebru 
 Tlf.: 37 15 84 46 
 Mobil 902 50 906 
 E-post: 
 olppette@online.no 
Sekr Steinar Nilsen 
 Skipperheia 21 
 4900 Tvedestrand 
 Mobil 454 10 440 

E-post:  
Snils2@online.no 

Venneaften 07.03.18 
Denne kvelden var det to interesserte 
kandidater tilstede, foruten et godt 
fremmøte av brødre. En av de søkte 
om opptagelse i vår orden, der og da. 

Terminliste Vår 2018 

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 
 
 
. 
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Loge 135 Mærdø 

 
Det er ikke kommet inn stoff fra 

Mærdø til dette nummer. Vi 
fortsetter derfor med stoff fra 

NOFA Agder 
 

§2 
NOFA Agder skal: 

Støtte og oppmuntre 
Ordensmedlemmer til å produsere 

materiell i instituttenes virkeområder. 
Gjennomføre utredninger. 

Etablere arena for utveksling og 
formidling av relevant akademisk 

tankearbeid. 
Fungere som tankesmie for Ordenen. 

Aktivt promotere Akademiet for 
Ordenssøsken som har interesse for 
forskning og studier innen Ordenens 

fortid, nåtid og fremtid. 
Distrikts Stor Sirene og Distriktsrådene 
for Odd Fellow og Rebekka kan trekke 

veksler på det Regionale Akademiet for 
å bevisstgjøre og utvikle dagens og 

fremtidens ledere. 
 

§3 
NOFA Agder er organisatorisk 

underlagt Norsk Odd Fellow Akademi 
(NOFA)  og Stor Sire er Akademiets 

Preses. 
NOFA Agder ledes av et råd.   

Rådet består av 5 medlemmer, lederen 
skal være medlem i NOFA og ha 

Storlogegraden,  
øvrige rådsmedlemmer skal fordeles 

med 2 Akademimedlemmer fra  
Distrikt 14 Vest-Agder og  

2 Akademimedlemmer fra  
Distrikt 22 Aust-Agder.   

Medlemmer av Rådet velges for 4 år 
blant kvalifiserte medlemmer av NOFA. 

  Et medlem fra hvert av de to 
distriktene velges hvert 2. år, slik at 

kontinuitet sikres. 
NOFA Agders medlemmer konstituerer 

rådet.  Rådet planlegger og 

gjennomfører møter i NOFA Agders 
regi og avgir rapport om sin virksomhet 

hvert år til NOFA. 
 

§4 
Rådets leder har ansvar for NOFA 

Agders administrasjon, 
korrespondanse, bibliotek og arkiv.  

 

§5 
NOFA Agders virksomhet henter sine 

inntekter ved egne aktiviteter og 
møter.  Det er også anledning for 
NOFA Agder å søke om støtte til 

spesifikke oppgaver/studier fra logene 
og leirene i distriktene. 

 

§6 
NOFA Agders arbeidsform kan skje 

enten ved møter og/eller ved skriftlige 
eller ved elektroniske konferanser. Det 

tilstrebes en akademisk form på alt 
arbeid. 

 
NOFAs nettsider. 

 NOFA har egne nettsider plassert på 
medlemssidene i oddfellow.no   
Her kommer det etter hvert oversikter 
over prosjektene som blir laget. 
NOFA AGDER har egne sider innen 
NOFAs sider. Der finner vi følgende 
meny:         
REGIONALE AKADEMIER 

• Rådsmedlemmer 
• Statutter 
• Nyheter 
• Årsrapporter 
• Publikasjoner, etiske innlegg 

                Prosjekter       
Det er Inge Kongsbakk som er redaktør 
for disse lokale sidene. Her finner vi 
bl.a. omtale av de prosjekter 
medlemmene i NOFA Agder har ansvar 
for.      
 

 
 
 
 

Prosjekter som medlemmer av 
NOFA AGDER i Aust-Agder  

har ansvar for. 
Vårt distrikt har/har hatt pr. dato 20 
medlemmer i NOFA, 10 søstre og 10 
brødre, som er eller har vært 
prosjektskrivere i NOFA. Dette 
omfatter 13 prosjekt, mest historiske. 
 

 
 

NOFA Prosjekt Nr. 3 - 2013. 
Loge 127 Gabriel Scott's 
historie. 

Deltager: Eks OM Leiv Per Olsen.  
Loge 127 Gabriel Scott ble instituert 
den 17.september 1994 i logehuset i 
Grimstad.  Til stede var 85 brødre og 
gjester fra samtlige loger på Sørlandet. 
 Eks OM Leiv P. Olsen var den som ville 
skrive denne logens historie 
Prosjektet ble fullført 1.11.2014. 
Dette er Distrikt 22s første prosjekt og 
er trykket som hefte.  

Bestilles hos Leiv P. 
 

NOFA prosjekt nr. 4 -  2014. 
Anvendelse av de medisinske 

forskningsfond. 
Deltagere:  

Eks DSS Tom Schulz. Loge Mærdø  
Eks OM Lise Schulz. Loge Kaprifol 
Godkjent: 22.04.2014  
Odd Fellow Medisinsk-Vitenskapelig 
Forskningsfond har siden 1988 årlig 
delt ut forskningsmidler, til sammen 
12,8 mill kroner. Vi ønsker å skaffe en 
oversikt over  
bruken av disse midlene, hvilken 
betydning de har hatt.  
Odd Fellows arkiver vil bli 
gjennomgått.  
Det er videre planlagt å sende et e-
post basert spørreskjema (Quest-back) 
til et utvalg stipendmottagere for å 
belyse dette. Prosjektet er relatert til 

https://www.oddfellow.no/category.php?categoryID=6255
https://www.oddfellow.no/category.php?categoryID=6256
https://www.oddfellow.no/category.php?categoryID=6259
https://www.oddfellow.no/category.php?categoryID=6276
https://www.oddfellow.no/category.php?categoryID=6346
https://www.oddfellow.no/category.php?categoryID=6369
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Institutt for Rituell og Ordenshistorisk 
forskning.  
Prosjektet er ikke avsluttet enda. 

 

 
Loge nr. 152 Fjære 

 
Heller ikke loge Fjære har levert 
til dette nummer av Terjenytt. 
Aktivitetene fra NOFA fortsetter 
derfor på denne siden. 
 
 
 

NOFA prosjekt nr. 9 - 2014. 
Loge nr. 128 Lyngørs historie 
Deltagere:  

Eks OM Inge Kongsbakk  
Eks OM Bjørn Røisland  
Eks OM Arne N. Aas  
Nils Jørgen Gundersen  
Godkjent: 28.08.2014  
Alle deltagere er medlemmer av Odd 
Fellow loge nr 128 Lyngør.  
De har etablert prosjektgruppe med 
formål å arbeide med innsamling og 
nedtegning av logens historie.  
Den 1.oktober 2014 var det 20 år siden 
logen ble instituert, og det er første 
gang et slikt arbeid er satt i gang. 

I første fase vil det største arbeidet bli 
å fremskaffe relevant historisk 
materiale og ordne dette, men med 20 
års etterslep vil dette naturlig nok ta 
sin tid.  
Alle i prosjektgruppen har vært med 
fra logens begynnelse, fra 
broderforening til loge, i byggekomite 
og som embedsmenn de første årene. 
For oss er det derfor spennende å 
kunne gi noe tilbake etter alle disse 
årene - en nedskrevet historie.  
Prosjektet er ikke avsluttet enda. 

 
 

NOFA prosjekt nr. 11 - 2014. 
Loge nr. 125 Mærdøs historie 
Deltagere:  
 Eks OM Olav Halvorsen  
Eks OM Kai Salvesen  
Eks OM Ebben Johansson, døde.   
 

 
 
Eks OM Erik 
Steller gikk inn i 
hans sted.  
 
 
 

 
Prosjektet godkjent  25.09.2014. 
Prosjektet vil bli å beskrive loge nr. 135 
Mærdø sin historie og utvikling fra 
oppstart og frem til i dag. Dette 
innbefatter også starten på Arendal 
Broderforening som er opprinnelsen til 
logen.  
Logen var 15 år i november 2015, og 
samtlige medlemmer av interimstyret/ 
broderforeningen er aktive brødre så 
nær som en som har gått bort.  
Dette gir et meget godt utgangspunkt 
for historieskrivingen.  
 
Loge 135 Mærdø hadde 10 års 
jubileum den 27. november 2009, og i 
den anledning ble det laget et 10 års 
jubileumshefte, hvor alt som har 
skjedd i disse 10 år har blitt nedtegnet. 
Neste fase blir å bygge videre på dette 
materialet, samt å samle inn notater  
og skriv fra aktiviteter vi har hatt siden 
sist vi skrev jubileumshistorie.  
Arbeidsgruppen har tilgang til proto-
koller og arkiv, som er godkjent av 
logen.  
Forventet resultat vil bli en revidert 
utgave av den historikken de har.  
Prosjektet er ikke avsluttet enda. 

NOFA prosjekt 17 – 2015 
Loge 93 Kaprifol –  

Sørlandets blomst – 25 år 
Deltagere: 

Eks OM Lisbet Brune 
Eks DSS Ingeborg Baust 
DSS Else M. Byholt 
Norsk Odd Fellow Akademi har 
oppfordret loger og leire til å skrive 
sine historier. Dette er foranledningen 
til at tre logesøstre tok pennen fatt og 
skrev Kaprifols historie gjennom 25 år. 
Dokumentet inneholder logens historie 
fra foreningens tilblivelse og til i dag. 
To har vært med helt fra foreningens 
begynnelse og hatt verv i alle disse 
årene. Men de trengte også en søster 
med datakompetanse, og da ble DSS 
Else Byholt et naturlig valg. 
Arkivet er godt bevart helt fra starten 
av foreningen, likeså bildearkivet. De 
har alle hatt sine oppgaver med 
prosjektet og håper at de med dette 
dokumentet har fått fram de store 
hendelser og utvikling i logen. De er 
glade for at jobben er gjort, og de tror 
at logen kan få glede av dette ved 
neste «korsvei». 
Prosjektet ble ferdig trykket til logens 
jubileumsfeiring 5.11.2016. 
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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 

I siste nr av Terjenytt avsluttet jeg «lederen» med: 

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

I etterkant er jeg kjent med at det i Arendal er gjort to innspill, en fra Rebekka og en fra Odd 
Fellow for å iverksette knoppskyting ved å etablere en søsterforening og en broderforening i 
Arendal med tanke på å instituere nye loger en gang i fremtiden. 
Har vi bruk for ytterligere loger i Arendal er spørsmålet som er stilt og initiativ er tatt for begge 
foreningene. Hvorvidt disse foreningene blir en realitet er opp til Rebekkalogene og Odd Fellow 
logene i Arendal. Spørsmål som må drøftes er blant annet: Er det behov for nye loger? Hvem 
skal være moderloge? Hva med de eksisterende logene i Arendal, vil de bli svekket? Har vi 
nødvendige ressurser til dette arbeidet? 
Det er opp til de eksisterende loger å gi svar på disse spørsmål, men jeg kjenner til at det både 
blant Rebekkasøstre og Odd Fellow brødre er personer som brenner for dette, og er villige til å 
ta «jobben». 
Hva er så situasjonen i Arendal med hensyn til medlemssituasjonen:  

   Ant.    Ant. Snitt- 
Loge   1/1 Nye Døde Utm. 31/12 alder 
51 Fortuna   96  8 2  7  95  68  
93 Kaprifol   95  7  2  4  96  65  
61 Terje Vigen  80  2  2  5  75  67 
107 Torungen   85  4  1  1  89  66 
135 Mærdø   65  5  0 2  68  59  

Vi ser her at snittalderen blant alle Rebekkasøstrene er 66,5 år og blant alle brødrene er 64 år. 
År er bare et tall, og gir oss bare en pekepinn på at vi for hvert kalenderår matematisk i snitt 
skal bli et år eldre, dersom vi ikke rekrutterer. Vi må likevel ikke la høy snittalder bli et 
argument mot knoppskyting, for da vil vi «bite oss selv i halen» og garantert føre oss selv inn i 
«forgubbing» i de enkelte loger. Vi må sørge for at de unge får tilgang til embeter de er 
kvalifisert til, og samtidig at flere unge får tilgang til disse embetene via knoppskyting. Jeg 
gjentar: KNOPPSKYTING ER VEIEN Å GÅ, OG VIL GI OSS FLERE MEDLEMMER PÅ SIKT! 
 
 

Terjenytt Sommer 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, Høsten 2018, kommer i sept. 2018. Frist for innlevering av stoff fra enhetene er 15. sept. 2018. 

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

mailto:terjenytt@outlook.com


 

 
 
 
 
                                                                          

  

    

Atl Grafisk  
AS 

 

Tlf 37 00 36 70 
Blødekjær 

Arendal 
 

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

 
 

 

 
 
                                                     Solbakken                                                        
                                             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 

mailto:firmapost@badenett.no
http://www.agdervet.no
mailto:aksel@fjordsenteret.com
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