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 13/9 – 18/9 ble gjennomført med stil. Utvalgsleder Benedikte 
Vonen gir et tilbakeblikk på side 3 i dette nr av Terjenytt. 
 

 

Landssaken «suser» videre. Vi er nå på oppløpssiden og 
alle distriktets loger melder om at målet er nådd/er i ferd 
med å bli nådd med god margin. Arbeidet med Odd Fellow 
III er i full gang på verftet i Sverige, og etter dåp i Oslo vil 
RS Odd Fellow III på «signingsferd» langs kysten opp til 
Bodø, der den skal stasjoneres. 

 

Under Arendalsuka var vi tradisjonen tro samlet til 
eksternt foredrag. Denne gangen valgte vi å holde 
foredraget på logehuset, Stinteveien 9, mens vi ved 
tidligere anledninger har valgt eksterne lokaler i sentrum. 
RS-representant Kristin Wiig Sandnes, som til daglig har 
ansvaret for forebyggende arbeid holdt et inspirerende 
foredrag i spisesalen som for anledning var innredet som 
kinosal. Se mer på side 3. 

Våre DSS i perioden 2018  - 
2022. 
Se mer på side 15 

Seniortreff: Se 
side 11 

Dessverre er sidenummerering falt ut i dette nr av Terjenytt 



   

  

 

 
 

Vårtur for Seniortreffet til Z 
Museum i Treungen 

Rundt 35 deltagere fylte opp diverse 
biler og satte nesa mot Treungen i nabo-
fylket Telemark. 
Z Museum var en opplevelse. Alle fant 
noe av interesse, enten blant biler og 
gamle redskaper, tepper/tekstiler mm, 
eller den store Walt Disney-samlingen. 
Museet har også antikvariske bidrag som 
tannlege og frisør, samt en miniatyr av 
franske «Notre Dame», laget i fyrstikker. 
«Hundre år med jernbanen», som ble 
lagt ned i 1966 er også viet 
oppmerksomhet. 
 

Forsommertur til Borøya 
 

 
Årets siste seniortreff gikk til Borøya 26. 
april, der bror Rolf Siljedal tok i mot oss 
på parkeringsplassen. Vi var ca 40 søstre 
og brødre som fikk en orientering om 
livet på øya før og nå. 
Alle hadde medbrakt niste og med fint 
vær ble den inntatt ute i naturskjønne 
omgivelser i hagen og på brygga til bror 
Rolf. 

Enkelte «dristige» tok seg også tid til et 
bad i det flotte vårværet. 

 
Det var et meget vellykket Seniortreff. 

Anne Marie Guttormsen 
 

Storlogemøtet 2018 

 
Sundvolden Hotel – et av Norges mest 
tradisjonsrike hotell – beliggende i vakre 
omgivelser ved Tyrifjorden, var rammen 
for det 24. ordinære Storlogemøtet 
avholdt 8.-10. juni.  
Nærmere 200 personer møttes; valgte 
og utnevnte Storembedsmenn, 2 
Storrepr. fra hvert Odd Fellow og 
Rebekka distrikt, Eks valgte 
Storembedsmenn og 14 utenlandske 
gjester. 
Det offisielle møtet startet på fredagen 
med rituell åpning. Men først måtte 
logesalen innvies, det var en flott 
seremoni ledet av Stor Sire Morten 
Buan. Deretter var det rituell åpning av 
Storlogemøtet, hvoretter forhandlingene 
startet og ble avsluttet med valg på nye 
Storembedsmenn, 7 i tallet. Det ble 
gjenvalg på Stor Sire, OF Dep. Stor Sire 
og begge Stor Skattmesterne. Så blir det 
nye ansikter å finne i embedene R Dep. 
Stor Sire og begge Stor Sekretærer. Alle 
er godt presentert i DTK nr 2/18. For oss 
fra Agder var det særlig hyggelig at Selle 
Marie Horntvedt fra Kristiansand blir vår 
nye R Dep SS. Vi kjenner henne som en 
meget dyktig søster, og vi ser frem til et 
godt samarbeid med henne. Dette sagt 
uten forkleinelse for avgåtte Dep. SS 
Toril G. Skougaard som har vært en 
inspirator, veileder og svært god støtte 
for vårt Rebekkadistrikt. 
Lørdagen gikk med til bl.a. gjennomgang 
av medlemsutviklingen v/Spes. Dep. SS,  

Trivselsundersøkelsen 2018 v/ DSS Espen 
Ruud, og langtidsplanen 2018-2022 
v/Stor Sire. Vi fikk også en orientering av 
Stor Sire om 200 års jubileet. 
Redningsskøyta «Odd Fellow III» skal 
døpes i Oslo 26. april 2019, deretter 
legger den ut på signingsferd langs 
kysten før den går inn i operasjonell 
virksomhet med å redde liv. Et av 
stoppestedene blir Arendal, dato 
beregnet til 15. mai. Da har vi en jobb å 
gjøre med å skape blest om 
Redningsselskapet og Odd Fellow! 
Det tilligger også Storlogemøtene å 
behandle og stemme over innkomne 
forslag til endringer i vårt lovverk. Det 
forelå forslag til endringer for Lov for 
Storlogen, Lov for Leire og Lov for loger. 
Jeg vil her nevne noen: 
- Forslag om å opprette et nytt utnevnt 
embede som Herold i loger og leire ble 
vedtatt. Heroldens ansvarsområde skal 
være informasjon/kommunikasjon. 
- Forslag om å gjøre logens 
Kapellanembede om til et valgembede 
ble vedtatt. Kapellanen skal lede 
arbeidet med etiske temaer i logen. 
- Møteprotokoller fra loger og leire skal 
legges ut på enhetens lukkede område 
på www.oddfellow.no 

 
Distrikt 22s delegater til Storlogemøtet. Fra v. DSS 
Aage Munch-Olsen, DSS Else Byholt, SR Jan Petter 

Røinaas, SR Emmy van der Zalm, SR Helge 
Haldorsen og SR Ingunn Andersen. 

FOTO: Arne Glomdal 
I tillegg kan protokollen leses i 
logemøtet/leirslagningen. 
- Vedr. nominasjon: Dersom ingen andre 
forlag enn nominasjonsnevndens er 
fremkommet, kan valg skje på samme 
møte som 2. gangs nominasjon. 
Oppdaterte lover, forskrifter og 
sirkulærer vil foreligge i løpet av 
september. 
På søndagen fikk vi en god presentasjon 
av NOFA gjennom 7 år v/ Sekr. Odd 
Gulbrandsen. Videre informerte Stor Sire 
Morten Buan om prosjektet Den Gode 
Overmester som fra høsten av skal 
utvides til å omfatte 40-50 loger. Her kan 
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nevnes at 2 Rebekkaloger i Distrikt 22 
Aust-Agder er kommet med, dette vil vi 
komme tilbake til på et senere tidspunkt 
i Terjenytt. 
Dagen ble avsluttet med installasjon av 
nyvalgte Storembedsmenn og tildeling av 
Erkjentlighetstegn til en rekke 
Storembedsmenn. 
For de fleste deltagere var Storlogemøtet 
2018 en førstegangsopplevelse, så også 
for hele Aust-Agderbenken. Det ble et 
godt møte, hyggelig og nyttig. Nye 
bekjentskaper, gode samtaler. Og det var 
varmt, veldig varmt, slik det meste har 
vært denne sommeren. 

Else Byholt 
 

Odd Fellow Ordenens Landssak 
2016 – 2019 

Foredrag under Arendalsuka 2018 
v/Kristin Wiig Sandnes fra RS. 

 

 
RS OF, RS OF II og den nye RS OF III 

 
Det var dessverre få tilhørere til 
foredraget Kristin Wiig Sandnes holdt på 
logehuset 16/8 under Arendalsuka, men 
de fremmøtte fikk høre et engasjerende 
foredrag om OF¨s betydning for RS, og 
også en fin gjennomgang av det arbeidet 
RS står for og de utfordringene RS står 
overfor i sitt daglige arbeid, ikke minst 
når det gjelder forebyggende arbeid. 
Hun kunne også fortelle at arbeidet med 
RS Odd Fellow II var i full gang på et verft 
i Sverige og at alt var i rute med tanke på 
dåpen 19/4 2019. 

 
Arendalsuka 

For tredje gang deltok Odd Fellow 
Ordenen på Arendalsuka i august 2018. 
Vi hadde en flott stand på Kanalplassen, 
som ble bemannet av søstre og brødre 
fra alle logene i Arendal og noen søstre 
og brødre fra de andre logene i distriktet. 
Prosjektgruppen for Arendalsuka takker 
alle for flott innsats! 
 

 
Aktivitet og besøk på standen 15.8.2018 

 
Standen er et ledd i Ordenens arbeid 
med å bli mer synlige og utadvendte. Vi 
hadde mange hyggelige samtaler med 
både logemedlemmer og andre 
interesserte alle dagene. Dette er en 
flott måte å vise at vi ikke er en 
hemmelig Orden på. Det ble også vist til 
mye av det arbeidet vi gjør utenfor våre 
egne rekker. Da passet det ekstra godt at 
vi ikke stod langt unna 
Redningsselskapet, vår store 
samarbeidspartner i 
Jubileumslandssaken.  
 

 
 
Prosjektgruppen var ny av året, satt 
sammen av brødre og søstre fra alle 
logene i Arendal. Det ble noen 
utskiftinger underveis, men under selve 
Arendalsuka bestod prosjektgruppen av: 
Benedikte Muruvik Vonen fra nr. 51 
Fortuna (leder), Lisa Johannessen fra nr. 
93 Kaprifol, Per Jetlund Jørgensen fra nr. 
107 Torungen, Kåre L. Andersen fra nr. 
61 Terje Vigen og Per Øystein Eik fra nr. 
135 Mærdø. Prosjektgruppen benytter 
anledningen til å takke Storlogen, Leir nr. 
22 Viljen og Leir nr. 22 Aust-Agder for 
nødvendige økonomiske bidrag! 
 

 
På standen 17.08.2018 

 

Til slutt ønsker vi alle vel møtt under 
Arendalsuka 2019, 12.-16.8.2019! 
 

 
 

Hilsen alle oss i prosjektgruppen 
 

 
 

Rebekkaleir nr- 22 Viljen 
 

God start for nytt leirår! 
 

 
F.v.: Ruth Aas, Anlaug Thorsen, Aud Angelstad, 

Torunn Sandsdalen, Bjørg Gundersen, Anne Gunn 
Stensrud og Aina Goggsbo 

Torsdag 6.9.18 ble 7 matriarker 
opphøyet i Barmhjertighetens Grad. 
75 matriarker møtte til høstens første 
leirslagning. Det er veldig bra, og vitner 
om en høy trivsel i Leir 22 Viljen. Så har 
vi da også et embedskollegium som 
arbeider svært godt under ledelse av HM 
Ingunn Andersen. Vi ser også gode 
resultater av Stor Marsjalls instruksjon 
tidligere i år. Kveldens skuespillere 
oppviste et engasjement og innlevelse i 
sine roller som ga oss en ny opplevelse. 
Ingen tvil om hvilket budskap som her 
ble fremført! 

Else Byholt 
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Rebekkaloge nr. 51 Fortuna 

 
Opptak 
På vårt møte 25.4.2018 fikk vi hele 4 nye 
søstre i Loge nr. 51 Fortuna! Vi ønsker Liv 
Seldal, Bjørg Irene Vedå, Torill Aakenes 
og Anja Flakk Andersen velkommen til 
vår loge og gleder oss til å bli kjent med 
dere! En stor takk til privatnevnden som 
hadde dekket et flott rosa bord, og til 
kokken for deilig biff Stroganoff og 
sjokoladepudding med vaniljesaus til 
dessert!  
 

 
våre nye søstre (foran f.v.) Bjørg Irene Vedå, Anja 
Flakk Andersen, Torill Aakenes og Liv Seldal. Bak 
står deres respektive faddere Randi Hjulstad, 
Lisbeth Holthe Malvik, Merete Moen Johnrud og 
Brit Johansen. 
 
Tur til Karen Jeppe i Silkeborg 7.-

9. mai 2018 
26 Fortuna-søstre reiste på besøk til vår 
søsterloge Karen Jeppe. Vi ble fantastisk 
mottatt, og de hadde laget et flott 
program med byvandring, båttur og 
logemøte. Det var stor gjensynsglede for 
mange av oss, samtidig som vi ble kjent 
med mange nye søstre. Deres nye 
logehus var fantastisk, og kvelden både i 
og utenfor salen var uforglemmelig. 
 
På hjemturen ble veien bl.a. lagt innom 
«Memphis Mansion» (et mini Graceland) 
og Viskum snaps og urtehage. Været var 
hele tiden strålende og humøret var på 
topp. Dette var en veldig koselig tur, 
bare smil og glede hele veien. Det ble et 
minne for livet, og vi sier takk til alle som 
deltok og gjorde turen så flott. Takk til 
arrangører både i Fortuna og Karen 
Jeppe, og en dyktig sjåfør som loset oss 
vel frem og hjem igjen. 
 

 
Søstrene utenfor Memphis Mansion utenfor 

Randesund, Danmark 
 

Instruksjon 
23.05.2018 hadde vi terminens siste 
logemøte, og da hadde vi instruksjon ved 
Distrikts Stor Sire Else Byholt. Vi takker 
DSS for en fin kveld med mye nyttig 
informasjon! 
 

Sommertur 
06.06.2018 reiste ca. 60 feststemte 
søstre på sommertur til Staubø 
Kultursenter i Kilsund. Verten Eldrup 
Hansen tok imot oss alle med et stort 
smil. I tillegg fikk vi fremført dikt av 
André Bjerke av dikterens datter Vilde 
Bjerke, og vi hadde flott pianomusikk til 
maten. 
 
Vi satt i vannkanten og spiste deilig 
fiskesuppe med godt brød til. Senere ble 
det kaffe og vafler. Det var stor stemning 
og perfekt sommervær! En stor takk til 
turnevnden for et flott opplegg!  

 
En flott kveld i vannkanten på Staubø 

 
Dødsfall 

Søster Klara Marie Langfeldt Andersen 
døde 27.7.2018, 95 år gammel. Hennes 
ordensvita: 
Innviet i loge nr. 51 Fortuna 17.10.1979. 
Forfremmet til Den Høye Sannhets Grad 
03.11.1982. 
Embeder i logen: 
OMs høyre ass. 1989-1991 
 
Opptatt i leir nr. 8 Agder 23.02.1989. 
Opphøyet til Barmhjertighetens grad 
21.03.1991. Overført til Leir nr. 22 Viljen 
12.03.2005.  
Embeder i leiren: 
Indre Vakt 1993-1995 
3.leirv./Dep.HMs 1.terne 1999-2001 

 
25 års Veteranjuvel 17.11.2004 
 

Arbeidsmøte med foredrag 
Etter vårt møte 29.08.2018 fikk vi et 
interessant foredrag om bruk av sosiale 
medier. Sverre Knutsen delte villig av sin 
kunnskap. Bruken av sosiale medier 
varierer stort blant medlemmene, men 
alle lærte nok noe nytt denne kvelden. 
Det var f.eks. litt skremmende for mange 
å høre hvor mye Facebook vet om oss, 
og hvordan de bruker denne 
kunnskapen. 
 

 
Data er det nye gullet, sa Sverre Knutsen 

 
Veteranjuvel høsten 2018 

25 år 
26.09. Berit Fosse 

 
Vi gratulerer - runde år 

75 år 
29.09. Anne G. Lindbach Syvertsen 
04.11. Eva Bjørg Werner 

65 år 
09.11. Brit Johansen 

60 år 
13.10. Trude Skarsfjord Pedersen 

50 år 
Karin Beate Lauvland Solvei 
 

Terminliste 
12.09. 19.00 I+ 
26.09. 19.00 25 VeJu 
10.10. 19.00 Venneaften 
24.10. 19.00 II+ 
14.11. 19.00 Minneloge 
28.11. 19.00 Arb.møte m/lotteriet 
12.12. 18.00 O+ Julemøte/opptak 
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Rebekkaloge nr. 93 Kaprifol 
 

Det Gode Vennskaps Grad. 

 
23/4-18 hadde vi fem søstre som fikk sin 
første grad. Deres navner er Gudrun 
Braatlund, Lise Y. Lindås 
Anne Grethe Matiesen Trine Aanonsen, 
Unni Aanonsen De to siste var ikke 
tilstede når bilde ble tatt. En   fin kveld 
for oss alle ble det. 
 

Opptak 

 
14/5-18. fikk vi en ny søster i Loge 
Kaprifol. Hennes navn er Elisabeth Olsbu. 
Hennes fadder er Turid Olsbu 
Som også er hennes mor. En stilfull 
seremoni i salen for oss alle og sikkert 
veldig spesiell for mor datter 
 

 
Åremålsdager høsten 2018 
22.09. Eva Britt Bråten              65 år 
09.10. Turid Olsbu              70 år 
23.10. Merethe Lillejord              70 år 
26.11. Anne Gunn Stensrud        60 år 
05.12. Bjørg Terjesen               75 år 
31.12. Karen Margrethe Fiane    65 år 
Vi gratulerer 

 
Sommertur til fortet på Hisøy 

 
Bror Per Olai Seines holdt et foredrag om 
alt som hadde skjedd på fortet under 
krigens dager. En god formidler, fenget 
en inntresert flokk med søstre . Etter 
foredraget hadde vi også underholdning 
av brødre fra loge Torungen, de 
underholdt med flott sang og musikk 
.  

 
Her blir det  sunget spesielt for vår 
OM Janne Magelssen. 
Vår prominente festkomite stelte i stand 
for oss et meget hyggelig måltid som var 
reker med tilbehør. 
Det var festkomiteens menn som 
serverte oss. Det var en riktig hyggelig 
kveld vi hadde sammen 
 
   Veteran denne høsten 
 

 
8/10-18 skal det tildeles 
40års Veteranjuvel til Anne Grethe 
Lofthus. Vi ser med forventning frem til 
denne kvelden 

  
Møteplan 2. halvår 2018 
Mandag  
27.8 kl  19.00      ○ Arbm. 
10. 9. kl  19.00    0≈+ 
24.09 kl  19.00     0 Venneaften 
08.10 kl 19.00      0 40 Ve.Ju.  Galla 
22.10 kl 19.00      0 - + 
12.11 kl  19.00     0 M 
26.11 kl 1900       0 ≡ +              Galla 
10.12 kl 18.00      0 0+/ julemøte NB merk 
tiden                                   Galla 
2019 
14.01  kl. 19.00     0≈ + 
 
Meny 
 
27.8.18 Salat m brød 
10.9.18 Orientalsk 

gryte 
24.9.18 Fiskesuppe 

m bagetter 
8.10.18 indrefileet 
22.10.18 Lettsaltet 

torsk 
12.11.18 Kake/kaffe 
26.11.18 Erter kjøtt 

og flesk 
10.12.18 Juletallerken 
 
Vår logesang 
Du deilig skjønne Kaprifol 
Der du streber mot sol 
Du skjønne blomst i livets vår 
Søker vennskap med alt som gror 
I søsterlig ånd så varm og øm 
Du er som en herlig drøm 
Vi låner navn til logen vår 
Det vil gi oss de beste kår. 
 

 
 Så søstre, la oss møte denne 
høstterminen i vår loge, med inspirasjon 
respekt og glede 
Da får vi noe til andre å sprede. 
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Rebekkaloge nr 104 Måken 
 

  
 
Arbeidsmøte m/foredrag 12. april 
Vi hadde besøk av Knut Brautaset denne 
kvelden. På storskjerm tok han oss med 
på ei byvandring i Grimstad. Med bilde 
frå gamle maleri og kart viste han korleis 
gatebildet med kjende hus såg ut dei 5 
åra Henrik Ibsen budde i byen midt på 
1800-talet. Etterpå fekk vi sjå dei samme 
gatene og husa slik vi ser dei i 2018. 
Brautaset fortalde levande om folka i 
byen og husa vi passerte, mens vi vandra 
gatelangs frå det eine huset til det neste. 
Det var eit interessant foredrag og veldig 
artig å sjå korleis Grimstad har endra seg 
på desse åra.  

 
3.gradspassering 26. april 2018 

 
26. april blei Vigdis Ørum Pettersen forfremma til 
den Høye Sannhets Grad ved ein flott seremoni i 

logesalen. 

 
Kvelden blei avslutta i salongen med 
konsert ved  Earling Nicolaisen. Han tok  
oss med gjennom ulike musikkstykke frå 
«Tango tristesse», via «Aftenklokker» til 
«Anthem» frå Chess. Med lune og gode 
kommentarar og friskt og godt spel var 
dette ei flott avslutning på kvelden. 

 
 
Dugnad på logehuset 
104 Måken hadde dugnad april 2018, og 
som medlem av husnevnda og ansvarlig 
for dugnad i huset denne våren, var det 
en stor fornøyelse. Jeg hadde 30 ivrige 
og positive søstre som var delaktig i 
dugnaden som gikk over to dager. Det 
ble rengjort grundig i mange rom.  
Vinduer ble vasket, og det ble hengt opp 
ekstra sett nye gardiner i salongen, noe  
som gir et nytt ansikt og lyddempende 
virkning til rommene. Anbefaler søstre til 
å ta et slik verv. Du blir godt kjent med 
det trivelige huset du besøker for å ta del 
i logearbeidet og dessuten enda mer 
glad i Logehuset. 
Else Sætra   

 
Vi takkar søster Else Sætra for flott 
innsats med planlegging, innkjøp og 
gjennomføring av dugnaden!  
 
Arbeidsmøte 24.05.18 med overgang og 
foredrag 

 
 
Denne kvelden fekk vi ei ny søster i logen 
vår, og vi ønskjer Mary-Ann Klepp hjarteleg 
velkommen!.  Her som nr. 2 frå venstre 
sammen med søstre frå den gamle logen 
hennar, 42 Skuld i Larvik. 
 
Etter arbeidsmøtet hadde vi besøk av 
bror Geir Tjemsland som ga søstrene 

opplæring i HLR (hjerte - og lunge-
redning).  
Han fortalte hvordan en kritisk tilstand 
kan starte og hvordan en bør handle og 
organisere seg. 
Kort resyme: 
1.  Undersøkelser bevissthet. 
2.  Sjekk pust. 
      2 a: Puster - så legg i stabilt sideleie. 
     2 b: Puster ikke - Ring 113 og gi 30 
brystkompresjoner og 2 innblåsinger. 
3.   Fortsett HLR 30:2 til en får instruks av 
Akuttmottaket og evt. må sette i gang 
hjertestarter. 
Tjemsland hadde med 4 øvingsdukker 
som søstrene øvet flittig på etter 
innføringen. 
Ref. Else Margrethe Høvik Moen 

 
Sommarturen i år gjekk til Røyland gård 

torsdag 7. juni 

 
 
Gro Tveita Clausen, Solbjørg Eide, Randi 
Lysnes Brautaset og Else Marie Bergbye 
var våre flotte vertinner som tok i mot 
oss i det vi gjekk på bussen på veg til 
Iveland og Røyland gård. 
Etter ein triveleg tur med servering av 
wraps og litt i glaset, kom vi fram til 
målet. Her blei vi tatt imot av dagens 
eigar, Gunnar Sagstuen, som fortalde om 
garden og utviklinga frå då foreldra hans 
med stort mot busette seg på den 
veglause plassen til slik garden framstår i 
dag med fine bygningar og stor aktivitet. 
Vi benka oss rundt langbordet på låven 
og fekk servert kortreist mat, rikeleg 
med varm og god elgsuppe med brød, og 
kaffe og kake til dessert. 
 

Jubilantar høsten 2018 
14.09.  Bjørg Torkildsen  80år   
21.09. Marit Johnsen        75år 
22.09. Ingebjørg Wickstrøm  55år 
11.10. Lisbeth L. Værholm  55år 
21.09. Elin Håland  50år  
20.10. Anne Trine Eia  50år 

Vi gratulerer! 
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Rebekkaloge nr. 116 
Navigare 

 
Møteplan 2 halvår 2018 
29.08    Kl 19.00     Arbm 
12.09    Kl 19.00   3 Grad galla 
26.09    Kl 19.00     Venneaften 
10.10   Kl 19.00      Ve.Ju  galla 
24.10   Kl 19.00     1 grad 
14.11   Kl 19.00     Minneloge 
28.11   Kl 19.00     Innvielse galla 
12.12.  Kl 18.00     Arbm./Julemøte  
 
MERK TIDEN       GALLA 
09.01   Kl 19.0Arbm. 
Rapp. Nevnder 
 
Torsdagstreff 
På torsdagstreffene møtes søstre til et 
uformelt møte mellom kl.12.og kl 
14.00.Møtene er 19.9, 17,10 og 21,11.Ta 
gjerne med håndarbeid. 
 
Logemøte 11.4 2018 
11 April 2018 ble en ny søster innviet i 
vår loge. Laila Anita Suorsa ble innviet i 
vår Orden. Det er fest i logen og høytid i 
logesalen med vakkert ritual og spill når 
vi får et nytt medlem. Fest ble det under 
søstermåltidet med nydelige pyntet bord 
og smakfull fjord-ørret med deilig 
tilbehør å spise.OM Aud Angelstad holdt 
en fin tale for vår nye søster. Både den 
ny-innviede søster og hennes fadder, 
Marit Marcussen holdt tale med gode 
ord  
 
Logemøte 25.4 Sosialaften 
29 søstre og 3 gjester var samlet til årets 
Sosialaften. Nevnd for utadvendt arbeid 
hadde ansvaret for kvelden, og serverte 
deilig kyllingsuppe med focaccia, kaffe og 
kaker. Program var allsang, sang av 
logens eget kor Navigørene. Vi hadde 
også opplesning, og selvfølgelig loddsalg 
Loddsalget innbrakte kr 10710,00 til våre 
bevilgninger til det utadvendte arbeide i 

nærområdet. En stor takk til nevnden for 
alt arbeidet med et hyggelig 
arrangement, og en stor takk til koret 
Navigørene og str Ragnhild Bjellås for 
sang og opplesning. 
 
Gradspassering  
09.5 2018 Ble Str. Grethe Alice Andersen 
og Str. Åse Salvesvold forfremmet til Det 
Gode Vennskapsgrad. Gratulere til dere. 
 
Logemøte 9.5 
På ettermøte demonstrerte og 
informerte vår web ansvarlig Str 
Ragnhild Bjellås om web sidene i logen 
og om hvordan vi kommer inn, finner 
frem og bruker disse. Hun påpekte at det 
stadig blir lagt nytt stoff på siden og 
oppfordret søstrene å bruke dem. Tusen 
takk til Str Ragnhild Bjellås for en 
fantastisk jobb som web ansvarlig. 
 
23.5 Logemøte 
Arbeidsmøte med foredrag. 
Vi var så heldige å igjen få Espen Tegdan 
til å holde foredrag om vin med 
vinsmaking på ettermøte Denne gangen 
om hvitvin. Han hadde valgt ut 4 viner til 
oss. Det var to viner som kom under den 
rimeligere sorten og to som kostet litt 
mer. Det ble gitt ny kunnskap om vin. 
Etter smaking og vurdering ble det den 
billigste vinen som gikk av med seieren 
hos søstrene, og den nest dyreste rett 
etter.  
 
Sommertur 2018 
Lyngørporten 
 Nevnd for Tur og underholdning 
planla i år sommertur til Lyngørporten. 
Fredag 1 juni reiste 23 sommerkledde 
søstre i strålende vær på tur. De hadde 
bestilt deilig 
grillbuffet til oss i Sliperiet. Vi fikk ulike 
typer kjøtt og fisk, med flere forskjellige 
salater og sauser som tilbehør. Måltidet 
ble avsluttet med deilig is og kake til 
dessert. Etterpå koste vi oss i den deilige 
sommer sola på uterestauranten. Etter 
hvert trakk vi inn i baren hvor   vi fikk 
festlig underholdning av Boy-bandet, 
Hompetitten fra Risør. 
 
Åremålsdager 
70 år 
12.7 Grete Alise Andersen 
24.9 Liv Aadne 
19.10 Mona Dalen 
80 år 

14.10 Else- Margrethe Ramsdal 
85 år 
23.11 Tove Eikeland 
Vi gratulere jubilantene 
 
Veteran juvel 25 år 
10.10 2018 Str. Jorunn Andsem   
 
Dødsfall 

 
 
Søster Alida Mathilde Devold 
Døde 11.03.2018 79 år 
 
Ordensvita 
Opptatt i logen nr .25 Irene 
Forfremmet til den Høye Sannhets grad 
22.10.1981 
Ble tildelt 25 års veteran juvel 
 
Embeder i logen 
KASSERER.1987 -.1989 
Sekretær            1989-1991 
Undermester     1991-1993 
Overmester        1993-1995 
Fung Eks Overmester 
Opptatt i leir 17 Christiania 06.02.1987  
3 grad 03.03.1989 
 
Embeder i leiren 
Sekretær 1995-1997 
 
Alida Mathilde Devold var medlem av vår 
Loge 116 Navigare fra 2014 og fram til 
hennes død. Hun hadde vært et aktivt 
medlem i Logen gjennom mange år, og vi 
ble kjent med henne som en positiv 
søster og god venn. Vi lyser fred over 
Alida Mathilde Devolds minne. 
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Loge nr. 51 Terje Vigen 
 
Jubilanter 
Vel overstått:  
24.06.    Per Asbjørn Liane             50 år 
04.07.    Arne Mosberg                   95 år 
Vi gratulerer våre brødre og ønsker til 
lykke  
Kommende:  
09.10.    Johannes Mjaaland          70 år 
23.10.    Jon Lindset                         85 år 
14.11.    Finn Persson                      75 år 
27.11.    Kåre Ludvig H. Andersen 80 år 
17.12.   Jan Petter Røinaas             60 år 
 
Møter vi har hatt 

 

03.05.18 19:00 25års Veteraner 

 
Sigmund Dale Og Gunnar Stormo 

På dette møte i mai måned fikk brødrene 
Sigmund Dale og Gunnar Stormo tildelt 
Veteranjuvelen for 25 års medlemskap i 
Ordenen. Begge veteraner har sitt virke i 
Loge 61 Terje Vigen.  

 
Veteranene flankert av Siorrepr Jan Petter Ræinaas 

og Fung OM Rainer Domogalla 
Tildelingen av Veteranjuvelene ble 
foretatt av Storrepresentant Jan Petter 
Røinaas. 
 

 
30.05.18 Opptatt i vår Orden 
 
På det siste møte i vårterminen var vi så 
heldige at vi kunne hilse en ny bror 
velkommen i Loge 61 Terje Vigen.  
Harald Sørensen er født i 1952, er gift og 
har to barn, han er ansatt i Arendal 
kommune. Fadder til vår nye bror er 
Svein Rasmussen bror av vår Loge.   

 
 
Sommerturen i loge 61 Terje 
Vigen 
lørdag 9.juni 
Også i år gikk Sommerturen til □61Terje 
Vigen til Gartha fjorden der bror Torjus 
Siring med fru Phay Lin tok imot brødre 
fra 61 Terje Vigen, med ledsagere i sitt 
hjem.  
Privatnevnda med br. Johannes Mjåland i 
spissen hadde organisert transport fra og 
til byen. Det ble arrangert Rebusløype i 
skogen bak huset og her hadde deltakere 
anledning til å vise sine lokalkunnskaper. 
Tradisjonen tro endte løypa ved Lavvoen 
på heia og der var det mulighet for å 
smake en fordums foredlet potethøst. 
Potetene var aperitiffen for en to retters 
middag bestående av en nydelig 
fiskesuppe etterfulgt av grillet 
svinenakke med diverse salater tilberedt 
på åpen grill av bror Norman Årsbog. 
Værgudene var med oss, og det ble en 
hyggelig kveld med mange gode 
historier, sang og pianounderholdning 
også av bror Norman Årsbog. Resultatet 
av aftenens loddsalg var i overkant av kr. 
4000.- som går uavkortet til Landssaken. 
Takk til alle som har bidratt til en 
vellykket sommerfest. 

 
 

 
Første møte i høstterminen  
5.9. 2018   
Møtet var et arbeidsmøte hvor vi hadde 
den årlige brann- og evakueringsøvelse 
samt en gjennomgang av hjerte-
lungeredning og bruk av hjertestarteren. 
Anbefaler alle søstre og brødre å gjøre 
seg kjent med plasseringen av dette 
livreddende apparatet i logehuset i 
Arendal. 

 
 

 
Møteprogram høsten 2018 
Onsdag: 
05.09 19.00 Arb.møte 
19.09 19.00 O+ Galla 
03.10 19.00 O+ Galla  
17.10 19.00 -+ FM med □17Dag i  

Porsgrunn, Arbeidsantrekk 
07.11 19.00 =+ Arbeidsantrekk 
21.11     19.00    Minne □ 
05.12     19.00    -+ Arbeidsantrekk 
08.12 18.00 Julemøte med  

ledsagere NB. Lørdag kl.1800  
19.12 19.00 40 års Vet Juv  
 
02.01 19.00 Nyttårs □   
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Loge nr. 98 Henrik Ibsen 
 
17.mai 
I god tradisjon holdt Privatnevnden i loge 
98 Henrik Ibsen åpent logehus på 
Nasjonaldagen. 
 

 
Søstre og brødre m/ledsagere samlet i lokalene 

 

Som et hyggelig pusterom mellom alle 
aktivitetene denne dagen, var det veldig 
mange feststemte søstre og brødre med 
barn, barnebarn og venner. Som tok 
turen til logehuset for litt hygge med 
kaffe, bløtkake, kransekake, iskake m.m. 
 

 
Pyntet til fest. 

 

Etter at et jublende Barnetog var passert, 
begynte de første å strømme inn i 
salongene, og etter en stund var det så 
fullt at noen måtte nyte kaffe og kake på 
utsiden i det flotte solskinnet. 
 
40 års Veteranjuvel 
Den 29. mai hadde vi gleden av å hedre 
vår gode bror, Oddvar Vik med 40 års 
VeJu. Gjennom en høytidelig og flott 
seremoni ble juvelen tildelt av Storrep. 
Einar Berge. 

 
Oddvar Vik m/40 års VeJu 

Bror Oddvar Vik har vært, og er 
fremdeles, en stor ressurs for Loge 98 
Henrik Ibsen. Med sine kunnskaper som 
håndverker og positive innstilling til å 
stille opp, har bror Oddvar vært en 
betydelig bidragsyter ved etableringen 
av eget Logehus i Grimstad. 
Oddvar er flittig på logemøtene og har i 
en årrekke gjort en glimrende jobb som 
fører ved opptak av nye brødre. 
 
Sommertur 10. juni 2018 
Denne søndags formiddagen møttes ca 
30 brødre og ledsagere til en hyggelig 
sommeravslutning. 
I år gikk turen til det flotte anlegget til 
Kystlaget Terje Vigen i Skjeviga, og med 
sin sjønære beliggenhet, ankom brødre 
både til lands o til vanns. 
 
Grillen ble tent, og med god temperatur 
og tendenser til sol, kunne mat og drikke 
nytes på bryggekanten. Etter at 
koteletter, pølser og annet grillsnadder 
var vel fortært, disket Privatnevnden opp 
med bløtkake og wienerbrød. 
 

 
Stor stemning på brygga. 

 
Det ble en veldig hyggelig sommer-
avslutning, og vi håper at enda flere 

brødre finner anledning til å bli med 
neste år. Det er plass til mange flere. 
 
Terminliste 2. halvår 2018 
04.09. ≡ + G 
18.09. Arbm./Venneaften 
02.10. - +  
16.10. Fest □ II m/ledsagere 
12.11. = + Fm □ 152 Fjære 

NB! Mandag 
21.11. M □ Fm □ 127 Gabriel Sco  og 

□ 152 Fjære. NB! Onsdag. 
04.12. O + G 
18.12. 25 VeJu G – Lotteri 
 
08.01. Nyttårs□ m/ledsagere 
15.01. Arbm. Regnskap 
 
Fødselsdager runde år 
 
04.10. Arve Kolstø  50år 
11.10. Ole J. R. Tellefsen  50år 
25.10. Jan Børge Thorsen 55år 
26.10. Johan F. Kristiansen 55år 
11.10. Jarle Siring  60år 
21.10. Sigurd Holthe  75år 
 
Vi gratulerer! 
 
Gradspassering DHSG 
Tirsdag 4. september fikk vi, gjennom en 
flott seremoni, oppleve gradspassering 
av hele fire brødre til Den Høye Sannhets 
Grad. 
Våre nye brødre av DHSG er: 
 
Jan Steinar Degn 
Patrick Kolstø 
Gunnar Emil Fredriksen 
Svein Mannsåker Korssund 
 

 
Våre 4 nye brødre av DHSG 
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Loge nr. 107 Torungen 
Logemøte 16.04.2018, 25 Ve.Ju. 

Det møtte 47 brødre for å hylle vår nye 
25-års Veteran Finn Kristiansen. SR Ole 
Skjævestad ledet seremonien og sto for 
tildelingen av juvelen. 

 
Bror Finn Kristiansen 

På ettermøtet ble det servert «Erter, 
kjøtt og flesk» etter ønske fra 
Veteranen. Det ble en av de lune, 
minneverdige aftener. OM Karl Otto 
Berntsen gratulerte veteranen. 
SR Ole Skjævestad overrakte veteranen 
diplom og miniatyrjuvelen. Bror Finn 
Kristiansen takket for juvelen og den 
fine seremonien. Fadder og bror John 
Heien holdt tale til Veteranen. To flotte 
taler i relasjon til deres gode vennskap i 
mange år. Bror 25-års Veteran Finn 
Kristiansen har bekledd flere embeder i 
logen og hatt mange verv i nevnder og 
komiteer. En stor takk til vår veteran.  
 

□57 Fidelitas feiret 60 år som 
Loge lørdag 21.04.2018. 

Vår vennskapsloge □57 Fidelitas hadde i 
denne anledning invitert vår OM Karl 
Otto Berntsen og UM Ove Wroldsen. 
Det var et flott selskap i Odd Fellow 
Huset i Skien. Det møtte 82 søstre og 
brødre til dette gallaselskapet. Under og 
etter det påfølgende taffel ble det holdt 
mange taler og opptredener. Blant 
andre talte Eks Europeisk SS Harald 
Thoen, DSS Helge Djupvik og OM Rolf 
Magne Nyheim. Mange visdomsord ble 
sagt.  

 
Logemøte 07.05.2018, O+ G 

Troskapsgrad for våre to nye brødre 
Bjørn M. Gottschlich og Ivar Evensen 
som ble ønsket velkommen av 47 
brødre, hvorav en gjest, Bjørn Jahr fra  
□22 Thomas Wildey. Det sto le saltet 
torsk på menyen. OM Karl Otto 
Berntsen ønsket resipiendene 
velkommen til □107 Torungen. SR Ole 
Skjævestad over-rakte nålen «De tre 
kjedeledd».  
Bror Terje Lillejord holdt resipiendenes 
tale. Resipiendene takket for tilliten.  
 

  
 

    Bjørn M. Gottschlich  Ivar Evensen  
 

 Sommerfest 26.05.2018.  
Også i år gikk turen til «Smelteverkets 
kantine» på Buøya, Eydehavn, og været 
var som i fjor. Blå himmel og blått hav. 
Kort tid etter ankomst kom to 
sekkepipe-blåsere togende inn. Det var 
bror Per Rosmo og hans gjest Kenneth 
Valentine som spilte opp til glede for 
alle fremmøtte. Totalt var det 36 som 
møtte. Det møtte 4 gjester til; Knut Odd 
Dahlen og Tore Bent Hansen, samt Odd 
og Hilde L. Austarheim. Hilde er 
konservator på «Kuben» og var invitert 
av bror Ole Tom Tjuslia for å fortelle om 
huset på Buøya. Så vi fikk høre om 
byggherren Ernst Moyat (adm. dir. 1912-
1915), Sam Eyde, etc. Så ble det 
ertesuppe før det ble tid for grillmat. RS 
«Inge Steensland» kom da på visitt. 
Skipper Tommy Gjerland og mannskap 
laget show med vann-kanonen. En stor 
takk til alle som var til stede og bidro til 
en flott sommerfest. 
 
Minneord for Martin M. Knutsen 
Logen fikk den triste meldingen om at 
Bror Eks OM Martin Knutsen hadde gått 
bort den 31.05.2018. Mange var møtt 
opp i Fjære kirke 7. juni for å ta et siste 
farvel. Det var taler ved kisten av 
Martins døtre, og på vegne av Martins 
Loge la OM Karl Otto Berntsen på krans 
og lyste fred over hans minne. Det var 
en fin og verdig begravelse. 

  
Br. Eks OM Martin Knudsen ble født 
13.07.1927 og ble over 90 år. Han ble 
medlem av logen 29.11.1963, og var OM 
fra 1993 til 1995. Medlem i 54,5 år.  
«Når Martin snakket, lyttet man.»  
En stor siste takk til en god logebror. 
 
Logemøte 03.09.2018, 40 Ve.Ju. 

Det møtte 53 brødre, hvorav 4 gjester, 
for å hylle vår nye 40-års Veteran Odd 
Werring Werner. DSS Åge Munch-Olsen 
ledet seremonien og sto for tildeling av 
veteranjuvelen.  

 
Her er veteranen flankert av Fung. Stor Marsjall 
Steinar Christoffersen og DSS Åge Munch-Olsen. 
 

På menyen var det lettsaltet torsk. DSS 
fikk så ordet og overrakte diplom fra 
Distrikt 22. OM Karl Otto Berntsen 
gratulerte. SR Ole Skjævestad overrakte 
miniatyr. Eks DSS Jan A. Nilsen holdt 
talen til veteranen. Hedret ham for hans 
innsats for Logen, med et historisk 
tilbakeblikk, gjennom disse 40 år. En av 
gjestene, Charles Thommesen, □47 
Grenmar, veteranens fadder, talte om 
deres vennskap helt fra unge år. Br. Odd 
W. Werner takket så mye. Br. John 
Heien opplyste om seniortreff 27/9 og 
26/10. Br. Bernt Finckenhagen takket for 
maten. Takk for en storslagen aften.  
 

Fødselsdager – runde tall: 
14.09. Jan G. Vehusheia  70år 
15.09. Kai Reidar Yttrelid  70år 
19.09. Hans Carlsen   70år 

 
Veteraner: 

13.12. Fritz Steller       40års VeJu 
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Loge nr. 127 Gabriel Scott 
 
I Fellesmøte med Loge 152 Fjære 

den 21. mars 2018 
ble brødrene Bjørnar Aasheim fra vår 
loge og Ivar Schanbusch fra Loge 152 
Fjære forfremmet til Det Gode 
Vennskaps Grad. 

                         
Bjørnar Aasheim 

 
I Logemøte den 18. april 2018 

ble brødrene Jan Terje Arnesen og Jan 
Andersen tildelt Den Høye Sannhets 
Grad. 
Med 47 brødre til stede ble seremonien 
gjennomført med stil og verdighet. 

                         
Jan Terje Arnesen 

                             
Jan Andersen 

Logemøte den 2. mai 2018 
25 års Veteraner Anders 

Bjørnholmen og Kjell Arild Eidet 
Onsdag den 2. mai 2018 ble brødrene 
Anders Bjørnholmen og Kjell Arild Eidet 
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 57 brødre samt Eks.OM Finn 
Erichsen fra Loge 98 Henrik Ibsen til 
stede.  
På ettermøtet holdt bror Arne Bjørge 
tale for jubilantene med overrekkelse av 
blomster, diplomer samt 25 års merker 
til logedressen. 
 

 
Anders Bjørnholmen 

                             

Ordens vitae for bror Anders 
Bjørnholmen 

Han ble innviet i Ordenen (Loge 98 
Henrik Ibsen) og fikk Troskapsgraden 
20.4.93 og Den Høye Sannhets Grad den 
6.9.1994. 
Overgang til Loge 127 Gabriel Scott ved 
instituering den 17.9.1994. 
 

Embeder i Loge 127 Gabriel Scott 
OM VA      1995 - 1997    
Ytre Vakt        1997 - 1999 
Inspektør        1999 - 2001 
Kapellan         2003 - 2005 
Skattmester        2009 - 2011
  
Leirgrader:  
Opptagelse i P-graden den 14.10.99 (Leir 
22 Aust-Agder) og opphøyelse i Den 
Kongelige Purpurgrad den 13.12.2001.
  
Embeder i Leir 22 Aust Agder 
4. Leirvakt     2003 – 2005 
Indre Vakt    2005 - 2007 
Kasserer     2007 - 2009 
Overgang til Leir 27 Homborside ved 
instituering den 16.11.13 

Skattmester   2013 – 2015  
(Leir 27 Homborside) 

 

 
Kjell Arild Eidet 

Ordens vitae for bror Kjell Arild 
Eidet 

UM VA   1995 - 1997 
Kasserer            1997 - 1999 
Sekretær           2005 - 2007 
Undermester           2009 - 2011 
Overmester            2011 - 2013 
Fung. Eks.OM           2013 - 2015
     
Han ble den 5.2.2016 tildelt 
Storlogegraden 
 
Leirgrader: 
Opptagelse i P-graden den 8.12.2011  

(Leir 22 Aust-Agder) 
 
Overgang til Leir 27 Homborside ved 
instituering den 16.11.2013 
og opphøyet i Den Kongelige Purpurgrad 
den 12.12.2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Også i høst vil det bli 
seniortreff. 
De 2 første som er planlagt er 
Torsdag 27/9 foredrag på 
huset kl 12:00 
Fredag 26/10 – søndag 28/10, 
Tur til Kiel (begrenset antall 
plasser). 
For påmelding, kontakt 
logens seniortreff-
koordinator 
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Loge nr. 128 Lyngør 
Vi gratulerer med runde år 
 
16.09. Harald Pettersen        75 år 
29.10. Karl-Jørgen Jørgensen 70 år 
 
Gradspasseringer i Loge: 
Den 02.05 kunne vi ta opp en ny bror 

 
Aksel Dalen 

 

Den 16.05 var det 4 brødre som 
fikk Det Gode Vennskaps Grad. 

Kåre Nævestad, Geir Byvold, Svein 
Schøgren og Mindauga Mijuskas. 
 

 
Kåre Nævestad og Geir Byvold 

 

Den 05.09 var det 3 brødre som 
fikk Den Edle Kjærlighets Grad. 

Håkon Nipe, Svein Erik Damsgård og Dag 
Øygarden 

 

 

 
 

Besøk hos 120 Colin Archer: 
Onsdag 25/4 reiste 20 brødre til ett møte 
med Loge 120 Colin Archer. Det ble som 
vanlig meget hyggelig besøk, og vi fikk 
som tradisjonen er, servert erter, kjøtt 
og flesk. 
 
Vi ser frem til gjenbesøk i høst. 
 
Møteplan i høst: 
05.09  =+ 
19.09  Arbm.Fd. 
08.10  0+,Fm.m/152 Fjære. 
          NB! Mandag 
17.10  40 Ve.Ju.G 
07.11  Arbm. Besøk av 120 Colin           
          Archer 
21.11  M 
05.12  0+ G 
19.12  Julemøte 
02.01  =+ 
16.01.2019 ARBM. Instr. 
Alle logemøter åpner i 0-grad kl 19:00 
 

Sommeravslutning 16/6: 
 

Sommeravslutningen ble i år hos Thor og 
Trude Pedersen, på Sanden, Dypvåg. Vi 
var 33 som hadde avsatt denne kvelden.  
Det ble servert sommerkoteletter, 
potetsalat og salat. 
Vi var litt uheldige med været denne 
kvelden. Det ble etterhvert noen 
regnbyger, men hadde oppholdsvær den 
tiden vi spiste. 
Takk for at vi fikk lov å komme, og dere 
stilte hus og terrasse for oss. 
 

Vår OM Dag Øvernes har vært en 
tur i St.Petersburg. 
 
Der kom han over dette bilde som viser 
David og Jonathan, som er malt av 
Rembrandt og henger i Eremitage 
museumet. 

 
Rembrandts David og Jonatan 

Gave: 
På Embedsmansmøte i april fikk vi inn en 
søknad fra Tvedestrand HU-lag. Dette er 
et håndballag for handikappede med 
medlemmer fra Risør og Tvedestrand. 

 

 
Laget sammen med OM Dag Øvernes 

 

Landssaken: 
Vi har passert det fra Storlogens 
oppsatte beløp på kr.1000 pr. medlem. 
Godt og vel. Men vi gir oss ikke med 
dette. Vi fortsetter å samle in til Odd 
Fellow III. Les mer om byggingen av 
båten på Odd Fellows hjemmeside. 
Embedsmann Kollegiet: 
Dag Øvernes, OM 
Kollåsveien 43, 4900 Tvedestrand 
Tlf: 371 62 435 Mobil: 908 49 799 
E-post:dag.overnes@gmail.com 
Ole Petter Pettersen, UM 
Holteveien 56, 4993 Sundebru 
Tlf:371 58 446 Mobil: 902 50 906 
E-post: olppette@online.no 
Steinar Nilsen, Sekr. 
Skipperheia 21,4900 Tvedestrand 
Mobil: 454 10 440 
E-post: snils2@online.no 
 
Er noen av brødrene syke? 
Husk å gi beskjed til: 
Nemnd for omsorg: 
John Are Nor på tlf 95946379/37165291 
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Loge nr 135 Mærdø 
Høsten er kommet og med den en ny 
logetermin med nye og spennene 
muligheter! 
 

Gradspasseringer og opptak. 
 

Det gode Vennskaps grad:              
6.3  Trond Berli. 
6.3  Thomas Liane Stokka. 
6.3  Finn Åge Tjøstolfsen.  
 

Den edle kjærlighets grad: 
15.5  Sigmund Leiros. 
 

Den høye sannhets grad: 
17.4  Arne Jenssen. 
 

 
Arne Jenssen 

Opptak: 
30.3  Torgeir Skottkjerra. 
 

 
Torgeir Skottkjerra 

Seremoniene ble gjennomført på en 
stilfull og verdig måte. 

 
 
 
 
 
 

Sommermøte med følge. 
 

 
 

Sommeravslutningen ble avholdt på 
logehuset den 9. juni. 
Vi møttes 41 personer til ferdig dekket 
bord, hvor det ble servert reker med 
tilbehør og medbrakt drikke etter eget 
ønske. 
Dette ble en veldig koselig kveld hvor vi 
arrangerte en vellykket natursti før 
maten, og vi sang og delte gode historier 
under måltidet. 
Festen foregikk ut i de sene nattetimer 
nede i baren. 
 

 
Stor stemning med god mat 

 

 
Gode samtaler rundt bordet 

I forbindelse med sommermøtet var det 
trekning av lotteriet vi har hatt gående 
de siste 3 månedene. Inntekten fra 
lotteriet går i sin helhet til Landssaken, 
hvor målet er å bygge den nye 
redningsskøyta «Odd Fellow III». 
Lotteriet ga en inntekt på kr. 7.740 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trekning: 
1premie: Kygo A9/600 BT Headset –verdi 
kr. 1999,-  Dag Bjørn Jensen . 
 
2premie: Pinell SuperSound II 
DAB+/Internett radio – verdi kr.  1699,- 
Arne Jenssen. 

3premie: RS HellyHansen redningsvest – 
verdi kr. 1399,- Aase & Ottar Gjevdeli. 

4premie: Grundig DAB+ Radio TR2200 – 
verdi kr. 1199,- Elin Halvorsen. 

5premie: Soehnle Dobbelt varmeteppe – 
verdi kr. 999,- Per Øystein Eik. 

6premie: Russe & Hobbs Compact Grill – 
verdi kr. 599,- Odd Bendik Tengelsen. 
 
Vi takker UM Tom Arild Sell og Euronics, 
samt Redningsselskapet for premier til 
lotteriet. 

Terminliste Høst 2018. 

04.09. – + 
18.09. ≡ + G 
02.10. O+ G 
23.10. – +fm/□145 Høgenhei 
06.11. 25 års Ve.Ju G 
20.11. M 
01.12. Julemøte m/følgje 
04.12. – + 
15.01. Arbm. m/ Inst. Regnskap 
 
Alle logemøter åpner i O-grad kl.19:00 
 
Embedsmenn 2017-2019: 
 
Per Øystein Eik, OM 
Romstølen 53, 4848 Arendal 
Mobil: 909 05 027 
Epost:  eik@itaxi.no 
 
Tom Arild Sell, UM 
Skibberhei 37, 4817 His 
Mobil: 948 88 903 
Epost:  tomarild@online.no 
 
Edgar Aksel Larsen, Sekr. 
Postboks 1851 Stoa, 4858 Arendal 
Mobil: 918 85 555 
Epost:  edla@avk.no 
 
Møter hver 1.og 3 tirsdag i måneden. 
 
Møt så ofte du kan! Da styrkes samholdet 
i vår loge. 
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Loge nr. 152 Fjære 
Nytt fra Sekretæren: 
 

Innvielser: 
 

Bror Ashley Howard Girard ble innviet i 
vår Orden den 17. april 2017 
 
<< bilde >> 
 
Gradspasseringer: 
 

Følgende brødre har mottatt Det Gode 
Vennskaps Grad: 
12/3/18 Jan Ivar Vevle 
12/3/18 Tom Fiksdalstrand 
21/3/18 Ivar Schlanbusch 
15/5/18 Bengt Hangeland 
10/9/18 Fredrik Hammerø Eriksen 
10/9/18 Jan Ellingsen 
 
Overganger: 
9/4/18 Eldar Aas, fra loge 128 Lyngør 
Velkommen til vår Loge. 
 

Jubilanter: 
 

50 år: 
23/8/18 Jan Ivar Vevle 

60 år: 
27/4/18 Ashley Howard Girard 
02/5/18 Bjørn Kjetil Tellefsen 
08/9/18 John Idar Case 
10/10/18 Geir Arnevik 

70 år: 
10/9/18 Roar Fiskerstrand 

75 år: 
19/6/18 Harald Mjåland 

80 år: 
01/7/18 Sven Løvik 
 
Vi gratulerer! 

 

UMs spalte 
Gode brødre!  
 
Nå har vi fått så pass mange brødre at en 
Privatnemd er etablert og vi har satt opp  
menyen til våre møter for høsten: 
 
10.09 - +         - Lapskaus 
24.09 Arbm.        - Smørbrød 
08.10 O + fm/128  - Oksefilet mm 
22.10 Venneaften - fiskesuppe 
12.11 = + fm/98     - Lettsalta Torsk 
10.12  25 års Ve.Ju - Juletallerken 
 
Den 1. desember holder vi sosialaften 
til inntekt for Landssaken og da serverer 
vi lutefisk med tilbehør. 
 
I og med at Skreimøljefesten var en stor 
suksess sist vinter har vi satt dato for ny 
fest den 16.02.19. Igjen til inntekt for 
Landssaken. 
 
Logeølet «Jørgen Bangs Pale Ale» vi og 
Loge 98 Henrik Ibsen server på 
ettermøtene er umåtelig populært, og vi 
må brygge regelmessig. Vi går inn i 
september med ny batch, men må 
allerede nå planlegge brygging av neste 
100 liters batch. Selve bryggingen gjør vi 
i felleskap, og hvor vi underveis i 
byggeprosessen har en enkel servering 
med smaking på flere øl-typer, fra lyst til 
mørkt. Erfaringsmessig er det mange 
som har fått noen nye smaks-
overraskelser. 
 
Neste bryggedag er planlagt til fredag 
28. 
september. Pris kr 200,- En invitasjon vil 
bli sendt ut til Logene i Grimstad. Om 
andre Loger utenfor Grimstad er 
interessert i å bli med, eller få vite mer 
om ølbrygging og hvordan vi gjør dette i 
lovlige former er det bare å ta kontakt 
med Tore på telefon 413 33 560 
 
Tore Wickstrøm 
UM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OMs hjørne 
Gode brødre! 
 
Etter lang og deilig sommer er høsten 
her. Selv om vi fortsatt har enkelte fine 
dager har det blitt kaldere i luften, og 
noen våte dager. Jeg håper alle har fått 
ladet batteriene og er klare til å møte i 
Logen.  
 
Med den siste innvielsen av en ny bror 
den 17/4 har vi det siste året hatt en 
vekst på 11 brødre, noe som for vår loge 
utgjør hele 33,33%. Vi er nå totalt 44 
brødre og dermed på god vei til å nå 
målet i handlingsplanen for perioden, 
hvor det er lagt opp til en vekst fra 33 til 
50 brødre. Da dette målet ble satt syntes 
jeg kanskje det var noe i overkant 
optimistisk, men 50 var et fint og rundt 
tall å strekke seg etter. Med 2 nye søkere 
på listen og en venneaften den 22/10 får 
vi alle gjøre en siste innspurt slik at vi når 
målet.  
 
Å møte i logen skal være en god 
opplevelse. Vi har jobbet mye med 
trivsel i vår loge den siste tiden, og jeg 
synes vi lykkes med det. Fortsatt gjenstår 
det noe arbeid før alle tiltak er iverksatt, 
men dette tas det initiativ til. Spesielt vil 
det bli fremover bli fokusert på å 
involvere brødrene på ettermøtene. Vår 
fremmøte-prosent så langt i perioden 
ligger på 55%, med 6 av 11 møter hvor 
oppmøtet var over 60%. Jeg krysser 
fingrene og håper dette indikerer en 
positiv trend og generelt økt oppmøte i 
tiden fremover. 
 
 
 
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 

Det lune hjørnet/lederartikkel utgår denne gangen til fordel for en presentasjon for våre 2 DSS. 
 
DSS Else Byholt fortsetter som DSS for Rebekka, og ny DSS for Odd Fellow er bror Inge 
Kongsbakk. Her følger en hilsen fra Else Byholt og en presentasjon av Inge Kongsbakk. 
 

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, Julen 2018, kommer i nov. 2018. Frist for innlevering av stoff fra enhetene er 20. nov. 2018. 
Stoffet sendes: Per J. Jørgensen, på E-mail: terjenytt@outlook.com eller adr.: Furulunden 4, 4844 Arendal. 

 

DSS-embedet i Rebekka  
Distrikt 22 Aust-Agder 

Kjære søstre! 
På Storlogemøtet i juni var det valg på valgte 
Storembedsmenn for perioden 2018-2022. Så 
er det Stor Sire som utnevner øvrige 
Storembedsmenn. Noen takker nei til en ny 
periode – noen takker ja. Jeg er i den siste 
gruppen.  
De 4 årene jeg har lagt bak meg har gått veldig 
fort. DSS-embedet er et tidkrevende embede, 
men også et embede med mange givende 
oppgaver og mange fine opplevelser. Og noen 
utfordringer – det kalles også læring.  
Det beste er de mange flotte søstrene jeg blir 
kjent med, det gode samarbeidet som jeg har 
opplevd med embedskollegiene i loger og leir, 
mange gode møter og fine samtaler. Det 
arbeides godt i distriktet vårt, og vi har en jevn 
positiv netto medlemstilgang. Vi har all grunn 
til å være stolte av det, og vi skal fortsette med 
å være et relevant tilbud i vår tid. 
Så ja, jeg ser frem til å arbeide med dere i nye 
4 år. 

Else Byholt 
DSS 

 
DSS Inge Kongsbakk 

Inge Kongsbakk ble innsatt som DSS for Distrikt 22 
Aust-Agder i en seremoni under leirslagning i 
Arendal. 
Ordensvita for Inge Kongsbakk: 
Opptatt i Odd Fellow: 28.11.1984 
DHSG: 22.10.1986 
Opptatt i leir: 03.09.1992 
DKPG: 03.11.1994 
25 VeJu: 15.12.2009 
Medlem av NOFA: 28.08.2014 
Vi kommer tilbake med oversikt over embeder i 
neste nr av Terjenytt, og ønsker ham lykke til i sitt 
nye embede. 



 

 
 
 
 
                                                                          

  

    

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

