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 Redaksjonen i TERJENYTT vil med dette ønske sine 
lesere en God Jul og et riktig Godt Nytt År. 
Embetsutvalgene i de respektive loger er snart klar 
for å ta fatt på det siste halvåret i sin 
embedsgjerning, og det må vel sies å gi klare 
forpliktelser. Tida er inne for en skikkelig innspurt 
slik at en kan overlevere et aktivt bo til de som skal 
etterfølge i de respektive embeder om et drøyt 
halvår. 

LANDSSAKEN 2016 – 2019. 
Alle distriktets loger melder om fine 
resultater, og alle har resultater som 
ligger over de tall som er forventet- 

200’årsjubileet 
Vi starter nedtellingen. Logene er 
i startgropa. Se side 12. 

Grytevakter 
Også i år stiller vi opp som 
grytevakter for 
Frelsesarmeen 

Er jeg en god Odd Fellow? 
Hvem stiller seg dette spørsmålet ? og 
hvem er fornøyd med sitt eget  ? 
Se mer på «leder» side 15. 

  Nytt fra leir nr 27 Homborside er  
plassert i tekstbokser på side 6 og 
side 11. 

    



 

 

Seniortreffet 27.09.2018 
Odd Fellow huset i Arendal. 
En fantastisk reise på sykkel 

21 personer fikk en stor 
opplevelse da hun viste bilder, fortalte 

og ikke minst spilte musikk fra 
sykkelturen New York City til San 
Francisco, sommeren 2011.  
Det var amerikansk musikk som hun spilte på 
piano, dulcimer, blikkfløyte, blokk-fløyte, 
indiansk fløyte, rain stick og tromme.  
Alle fikk et hefte med programmet og  

Nina Irslinger 

presentasjon av komponistene. 
Forestillingen ble delt i 2 med rund-
stykker, kake og kaffe i pausen. 
En virkelig innertier for de driftige 
seniortreffarrangørene. 
Da går en glad og fornøyd hjem. 
Utrolig at ikke flere hadde funnet veien 
til logehuset den dagen.             

J.a.n. 

PS Hun har hatt flere sykkelturer.         
Seniortreffet i oktober 

Kielcruise 26.10 - 28.10.18 
.  

8 av distriktets 11 loger var representert 
på turen som seniortreffet arrangerte- 
Riktignok var logene Henrik Ibsen, 
Måken og Navigare bare representert 
med en deltager. Arendalslogene var dog 
representert slik: Kaprifol 6 deltagere, 
Fortuna 5, Terje Vigen 5, Torungen 5 og 
Mærdø 2. 
Dessuten var der ledsagere med, slik at 
turantallet ble 29 deltagere. 
Det hele gikk utmerket for seg, i Magnus 
Trommestads regi. Bilturen begge veier, 
var meget behagelig. Trommestads kone 
serverte kaffe, frukt og godterier på 
turen innover til Oslo. 
Selve cruiset ble gjennomført på 
tradisjonelt vis. Mat og drikke var av 
beste merke. Deltagerne ble samlet til 
buffet kl. 17.30, begge dager. Stor var 
overraskelsen over at der inngikk drikke 
til buffene, i turprisen. 
2 frokostbuffeer hørte også med, men de 
gikk for seg individult, etter som folk 
våknet. 
Mange benyttet seg av de fargerike 
showene. Hjemturen hadde uten tvil det 
beste showet, men det store aber er 
lyden. Alt for høyt!!!! 
Ellers var kaffebaren, Manhatten bar, 
ganske populær med fin pianomusikk. 
En tur på land i Kiel hørte naturlig med, 
dog var det temmelig kaldt og vindig. 
Men det ble anledning til å handle og 
mange kjøpte ”kvota” i bottlebutikken. 
Dette er nok en stor konkurrent til 
taxfreen på Colorline. 
Men uansett, aquavitten til jul ble sikra. 
En tur som seniortreffarrangørene har all 
ære av og John Heien var en ut-merket 
representant for dem.   
                                                           J.a.n. 

 

 

 
 

Gode brødre 
 

Etter ca. 3 måneder i embedet som DSS, 
og etter å ha besøkt alle loger og begge 
leirer, sitter jeg med en god følelse.   
Et betydelig og godt arbeid blir utført av 
dedikerte embedsmenn og brødre i hele 
vårt distrikt. 
Embedsmenn og brødre: Takk for den 
innsatsen den legger ned i loge og leir, - 
en frivillig innsats det står respekt av. 
 

Takk for at dere tror på idéen om et 
bedre medmenneske. 
Takk for at dere igjen står «grytevakt» 
for Frelsesarméen.  Dette hjelper sårt 
trengende med-mennesker i vårt 
nærmiljø. 
 

Odd Fellow Ordenen gjennomgår nå en 
endring i form av digitalisering, nye 
embeder og tilpasninger for å 
modernisere Ordenen og endre oss slik 
at vi er takt med dagens samfunn og gir 
takhøyde for de neste generasjoner.  
«Forandre for å bevare».  
 

Vi går snart inn i et nytt travelt år med 
jubileumsfeiringer både av loge og leir, 
nye oppgaver og nye utfordringer. 
 

La oss en liten stund ta en vel-fortjent 
pause i arbeidet, og ønske hverandre en 
riktig god jul: 
 

God Jul! 
Inge Kongsbakk 

DSS 

 
 

 

Her med 
Dolcimer 

fela 

En 
entusiastisk 

og 
sprudlende 

forteller. 
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NOFA Agder 

Møtet på logehuset i Kristiansand 
torsdag 18.10.2018. 

DSS Dag-Runar Pedersen i distrikt 14 
holdt et foredrag på logehuset i 
Kristiansand under temaet: 
«Adferd i Odd Fellow – Oppfører vi oss 

som folk» 
Med utgangspunkt i opplegget for «Den 
gode OM» ble bl.a. følgende momenter 
berørt: 

 Medmenneskelighet 
 Toleranse 
 Fellesskap 
 Gjensidig respekt 

Dette er Ordenens kjerneverdier eller 
leveregler, og det viktige her er at vi ser 
på dette som handling og ikke kun ord: 

Du skal utøve – ikke prate! 
Vår oppgave som søstre og brødre er å 
være medmennesker og dermed utøve 
altruisme dvs: Å bry seg om sine 
medmennesker. 
Han kom videre inn på de forskjellige 
nivåer for uønsket adferd: 

1. Uakseptabel adferd 
2. Adferd som bør korrigeres 
3. Adferd du må leve med 

I et meget interessant foredrag avsluttet 
Dag-Runar Pedersen med Dalai Lamas 
visdomsord (i red. fri-modige 
oversettelse): 

Når du snakker repeterer du noe du 
allerede vet, men om du lytter kan du 

kanskje lære noe nytt. 

 
DSS Dag-Runar Pedersen 

 
DSS Dag-Runar Pedersen overtar for 
øvrig redaktøransvaret i «De tre 
Kjedeledd fra nyttår. 

 

Brødre fra Aust-Agder besøkte 
Vestfold med sitt skuespill 

Lørdag 13/11 satt brødrene i Lodge no 9, 
Aristarcus nesa mot Tvedestrand for en 
fremføring for NOFA Vestfold i 
Sandefjord. Dette var vår 9. forestilling 
av den historiske opptagelsen fra 1748, 
og mottakelse var over all forventning. 
Det er en sammensveiset gjeng som drar 
skuespillet sammen og det var en 
fornøyd gjeng som i etterkant inntok et 
«brodermåltid» på restaurant 
Steenhuset i Arendal. 

 
Alle aktører samlet. Bildet er tatt ved en tidligere 

anledning 
Alle aktører håper nå på flere oppdrag, 
ikke minst på grunn av det forestående 
200-års jubileum for vår orden. 
 

 
Under denne logoen har vi i tidligere nr 
av Terjenytt presentert NOFA-prosjekter 
i Aust-Agder. 
Her kommer mer: 

NOFA prosjekt nr. 3 – 2016. 
LOGE NR. 51 FORTUNA- AUST-

AGDERS FØRSTE REBEKKALOGE 

Deltagere: 
Eks DSS Kari Rose 
Eks OM Bjørg Axelsen 
Eks OM Marie Ødegaard Olsen 
Eks Sekr. Turid Ringvold Kaland 

Dette prosjektet ble omtalt i Terjenytt 
nr. 3 i 2017. 
Det foreligger nå i bokform. 
 

NOFA prosjekt 4 – 2017. 
Rebekkaleir nr. 22 Viljens historie 
Deltagere: 

Storrepresentant Else Salvesen  
Eks OM Wenche K. Nilsen 
Prosjektet ble godkjent 19. januar 2017 
og sluttføres i løpet av våren 2018.  
Formålet er å gi en historisk fremstilling 
av leirens tilblivelse og utvikling ved hjelp 
av tekst, tabeller, oversikter og bilder.   
Mye av stoffet hentes fra medlems-
bladet ”Terjenytt”, Focus, protokoller, 
arkiv og egne notater. 
Leiren er en ung leir, bare 13 år når 
prosjektet fullføres. Det er håp om at 
resultatet, som forventes å være en 
elektronisk Pdf-fil, vil være en god 
plattform for senere historie skrivere i 
leiren. Filen vil kunne settes inn på 
hjemmesidene i oddfellow.no og være til 
disposisjon for leirens medlemmer. 
Den kan også sendes medlemmer som 
har E-post og/eller trykkes på papir som 
hefte eller bok. 
Prosjektet ble avsluttet 10. januar 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi har i de siste nr av Terjenytt 
presentert flere NOFA-prosjekter  i 
distrikt 22. Vi har «utelatt» 
nestoren i OF, Jan A. Nilsen, men vil 
selvfølgelig ta for oss hans 
produksjon i kommende nr av 
Terjenytt. 
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Rebekkaloge nr 51 Fortuna 

 
25 års veteranjuvel 

På vårt møte 26.9.2018 ble vår kjære 
søster Berit Fosse tildelt 25 års 
Veteranjuvel. Hun skulle egentlig få den 
sammen med søster Vigdis Duus Carlsen 
i februar i år, men pga. sykdom ble 
tildelingen flyttet til september. Til 
gjengjeld fikk søster Berit gleden av å bli 
ført av søster Vigdis i salen. Storrepr. 
Emmy van der Zalm stod for tildelingen. 
 
Jubilanten måtte dessverre reise hjem 
etter seremonien, men søstrene feiret 
henne ved et flott dekket bord i hvitt og 
grønt, og kokken disket opp med 
oksestek og deilig karamellpudding til 
dessert. Gratulerer så mye til vår nye 
veteran! 
 

 
Søster Berit Fosse 

 
Søster Berit Fosses ordensvita: 
20.01.1993 Innviet i Loge nr. 51 Fortuna 
20.09.1995 Tildelt Den Høye Sannhets 
grad 
Embeder i logen: 
1997-1999 Sekretær 
2003-2005 Kapellan 
2005-2007 Indre vakt 
 
25.04.2002 Opptatt i Leir nr. 8 Agder 
25.11.2004 Forfremmet til  

Barmhjertighetens grad 
12.03.2005 Overgang til Leir nr. 22 Viljen 

Embeder i Leir nr. 22 Viljen: 
12.03.2005-2007 2. teltv./YP 2. terne 
 

Gradspasseringer 
Denne høsten har hele tre søstre blitt 
forfremmet til Det gode Vennskapsgrad. 
Vi gratulerer!  
 

 
12.9.2018: May Sylvi Reiersen sammen med sin 

fadder Evy K. Johansen. 
 

 
24.10.2018: T.h. Tove Elisabeth Josephsen, t.v. 

hennes fadder Anna Broch Pedersen. Nummer to 
f.v. Liv Marit Thorsen, deretter hennes fadder 

Lisbeth Holthe Malvik. 
 
Landssaken – Redningsselskapet 
– Loge nr. 51 Fortuna har nådd 

målet 
Loge nr. 51 Fortuna har til sammen 
samlet inn kr 137.482,41 til Landssaken. 
Kravet var kr 96.000. Vi har dermed nådd 
målet og vel så det. Midlene er samlet 
inn fra bruktmarked, høstmarked, 
innbetaling via medlemskontingent, salg 
av kort og bidrag fra søstre og andre. 
 
- Det har vært fantastisk innsats og 
respons i prosjektperioden! Tusen takk 
til alle dere som har vært med på å få 
dette til! sier prosjektansvarlig Signe 
Eidskard Morka 
 

Venneaften 
10.10.2018 hadde vi besøk av hele 7 
hyggelige damer på vår Venneaften. Det 
ble en kveld med god stemning, og 
kanskje ser vi noen som nye søstre?  
 

Veteranjuvel 
25 år 

09.01. Synnøve Løvdahl 

 
Vi gratulerer - runde år 

80 år 
06.01. Rannveig Elisabeth Steller 

75 år 
10.01. Inger Brit Bekkelund 

65 år 
01.01. Solveig Øvrebø Svendsen 
10.01. Ingrid Taraldsen 

60 år 
12.01. Sissel Myhre Bøe 
 

Terminliste 
12.12. 18.00 O+ Julemøte/opptak 
09.01. 19.00 25 VeJu 
23.01. 19.00 Arb.møte m/regnskap, 
nevnder, komitéer  
13.02. 19.00 =+ 
27.02. 19.00 O+ 
13.03. 19.00 Arb.møte m/Instruksjon 
 

Overmesters julehilsen 
Kjære gode søstre! 

Vi nærmer oss nok en gang julehøytiden 
med stormskritt. Vi har hatt et 
begivenhetsrikt år i logen vår og vi har 
kunnet ønske mange nye søstre 
velkommen. Siste møte blir opptak av 
nye søstre og det er alltid en stor glede. 
 
Jeg vil benytte denne anledningen til å 
takke alle søstrene for alt dere betyr for 
meg og også for logen vår. På møtene og 
søstermåltidene er det smil, nikk og 
oppbyggende ord og vi kjenner at 
vennskap, kjærlighet og sannhet gror. 
Jeg er takknemlig for å være en del av 
vårt søsterfellesskap! 
 
Jeg vil også få lov til å takke det 
nåværende embedskollegiet for gode 
møter og godt arbeid. Dere er 
uvurderlige og logen vår trenger søstre 
som står på for å fremme logens indre 
liv. 
 
Med dette vil jeg sende dere en klem og 
så ønsker jeg dere alle en riktig 

GOD JUL og et GODT NYTT ÅR 
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Rebekkaloge nr. 93 Kaprifol 

 

Den Edle Kjærlighets Grad 

 
Den 10/9 fikk disse våre to søstre 
Anneli B Salvesen og Ellen Lillevik 
Den Edle Kjærlighets Grad. 
Gratulerer til dere begge. 
Hva er kjærlighet? Jo det er en 
menneskelig følelse, være glad i noen, 
bry seg, det er en viktig ting i livet. En fin 
kveld hadde vi sammen med mange 
søstre både i sal og ved bordet 

 

Venneaften 
Mandag 24.10-2018 

Var det tid for venneaften 
Vi var så heldige å ha med oss fire gjester 
inn i salen og etter hvert ned i spisesalen, 
hvor vi hadde et hyggelig måltid i 
sammen. Slike kvelder gir resultater. Ikke 
bare for vår Loge, men for hele vår 
Orden. 
 

Åremålsdager 
14.11.18 Turid Jacobsen            50 år 
26.11.18 Anne Gunn Stensrud      60år 
05.12.18 Bjørg Terjesen               75år 
 

 
 

40 års Veteranjuvel 

 
8.10.18 . Fikk vår søster Eks Overmester 
Anne Grethe Lofthus 
tildelt sin 40års Veteranjuvel. 
Vår DSS Else Byholt  
sto for tildelingen, sammen med sine 
storembedsmenn. 
Fung Stormarsjal Elin Halvorsen, 
Fung Storkap Inger Hefte Kvilhaug, Fung 
Dep SS Emmy Van der Zalm, og Fung Eks 
DSS Ingeborg Baust 
Vi hadde også gjester på besøk denne 
kvelden. Eks OM Hilde S. Odd og søster 
Wenche Gravdahl fra loge nr. 28 Margret 
Skulesdatter. Og to gjester fra loge nr 51 
Fortuna søster Anna Larsen og søster 
Heidi Stiansen. Det ble virkelig en fin og 
følsom stemning rundt det vakre bordet 
som var laget til vår Veteranjuvel for 
denne spesielle kvelden. Menyen var 
helt perfekt, og med mange flotte taler 
og gode historier, ble kvelden en 
minnerik feststund, som vi alle kommer 
til å ta med i våre hjerter 
 
Veteranjuvelens Ordensvita. 
Innviet i ordenen 26 september 1978 i 
Rebekkaloge nr.28 Margret Skulesdatter 
Tildelt Den Høye Sannhets Grad 
9.september 1980 
Overflyttet til Rebekkaloge nr.93 Kaprifol 
10.1.2005 
Embeder i Rebekkaloge nr. 93 Kaprifol 
CM V ass. 27.8 2007-31.7.2009 
Sekretær 29.8 2011-26.8.2013 
Undermester 26.8.2013-31.8.2015                                 
Overmester 31.8.2015-28.8 2017 
Fung Eks OM 28.8.2017n 
Opptatt i leir nr.22 Viljen 6.9.2005 

Opphøyd i Barmhjertighetens Grad 
4.3.2008 
Embede i leir nr.22 Viljen 
1.Teltvakt hos YP 1.9.2009-31.7.2011 
Tildelt Storlogegraden 15.2.2018 
Tildelt 25 års Veteranjuvel 30.9.2003 
 

Den Gode Vennskaps Grad 

 
Den 22.10.18 
Fikk vår søster Elisabeth Olsbu sin første 
grad, et godt frammøte var det på denne 
fine kvelden. Vi var 58 søstre i salen. En 
fin seremoni var det, høytidsstemt for 
oss alle. Vi kom ned til et fint dekket 
bord, fikk servert deilig lettsaltet torsk, 
stemningen rundt bordet var ikke til å 
klage på. Alle koste seg. Etter avsluttet 
måltid var det mange som ble med ned i 
kjellerstua, vi skulle ha lotteri. Det skaper 
alltid mye glede og latter. Et godt 
overskudd med penger ble det også. Den 
nye lotterinevnden var i gang for første 
gang. Flinke damer var i sving. En 
hyggelig kveld. 
       

Minneloge 12/11-2018 
Vi hadde en gripende og høytidelig 
minneloge, med femtitre søstre i salen. 
Var så hyggelig å se mange av de helt 
nye søstrene våre. Dette ble en spesiell 
fin kveld. Vi fikk deilig kringle og god 
kaffe, nede i kjellerstua hvor vi alle satt 
tett sammen. Fellesskap var virkelig i 
høysete. Takk til dere alle, fra deres 
              Embedskollegiet.   
 
Vil gjerne få ønske alle søstrene EN fin 
førjulstid og GOD JUL.  

Hilsen UM 
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Rebekkaloge nr 104 Måken 

 
Arbeidsmøte med besøk av 
Ragnhild Bjellås 23. august 

Etter ein lang og varm logeferie starta 
104 Måken nytt logeår med besøk av 
Ragnhild Bjellås som tok oss med inn i 
Margrethe Mundtes verden.  
Margrethe Mundte levde i perioden 
1860-1931. Ho voks opp på Elverum  i 
ein barneflokk på 14.  Margrethe var 
veldig glad i naturen og i dyr, og det 
speglar seg i fleire av sangane hennar. 
Ho levde ugift heile livet og livnærde seg 
som lærar, forfattar og oversettar.  
 I 1905 gav Margrethe Mundte ut Norges 
første barnesangbok: «Kom skal vi 
synge». I dag hugsas ho best for sangar 
som: 
«Hurra for deg som fyller ditt år» 
«Vi har ei tulle med øyne blå» 
«Å, jeg vet en seter» 
«På låven sitter nissen» 
«Da klokka klang» 
Ragnhild fortalde levande om barne-
sangforfattaren. Innimellom sette ho seg 
til pianoet, og søstrene sang ivrig med på 
fleire av dei kjende og kjære sangane 
mens dei smilde, nikka og mimra om 
gamledagar.  
 

 
 

Venneaften 13. september 2018 
Årets venneaften hadde 6 gjester.  
Etter eit kort logemøte for Måkens 
søstre, blei gjestene inviterte opp i 
logesalen og fekk ta del i ein fin og 
informativ seremoni der det blei lese 
tekstar om logesalen, om Odd Fellow-
ordenen og om livet som logesøster. 
Stjernehimmelen blei tent og det blei 
spela fin musikk.  

På ettermøtet fekk vi servert nydelege 
snittar og kaker mens praten gjekk livleg 
rundt eit høstpynta bord, Gærne jinter 
med bror Knut Ribe ved pianoet sang 4 
sangar, og kvelden blei avslutta med 
lotteri. 
104 Måken håpar at gjestene våre hadde 
ein triveleg kveld og at fleire av dei har 
lyst til å bli ein del av søsterfellesskapet. 
 

Vi gratulerer to nye søstre som 
fekk Den Gode Vennskaps Grad 

4. oktober 

 
Kristin Langemyr Andersen med fadder Aud Jenny 

Berge Olsen 

 
Torunn Margrethe Skjæveland med OM Jannicke S. 

Hovind 
 

3.gradspassering 11. oktober 
11. oktober fekk Måken tre «vaksne» 
søstre ved ein høgtidleg seremoni i 
logesalen, og vi gratulerer! 
 

 
Lisbeth Løkken Værholm, Anne Trine Eia og Rita 

Elisabeth Lundemo 

 

På ettermøtet kom Gro T. Clausen som 
Ann Doris med gode råd om «anstendig 
bekledning» til dei nye 3.gradssøstrene, 
noko som utløyste mykje latter blant 
søstrene. 
 
Arbeidsmøte m/foredrag 25. okt. 

Denne kvelden hadde vi besøk av Stine 
Øygarden Kocian som viste bilde, spela 
musikk laga av broren og fortalde om 
arbeidet sitt for personar med demens. 
Organisasjonen hennar, Øygardens 
Institutt, ligg på Morholt i Grimstad og 
blei stifta 15. mars 2015. Instituttet får 
ein del pengar i offentleg støtte, og for å 
skaffe fleire inntekter, har dei starta opp 
ein bruktbutikk ved Vertshuset i 
Grimstad.  
Instituttet legg vekt på kva brukarane 
kan og har lyst til å drive på med. Ho 
starta opp dette arbeidet då faren som 
65åring fekk demens, ut frå ønsket om å 
gje han aktivitetar som han trivdes med. 
Dei har 2,5 faste stillingar fordela på 4 
personar, og ca. 30 frivillige. Det var eit 
interessant foredrag til ettertanke. 
 

25års veteranjuveltildeling 
Nov. 2018: Laila Rimstad 
24.01.19: Venke Lyshaug Larsen 
     Mie Olsen 
 

Gode ønske til alle søstrene om 
ei fin førjulstid, ei god jul og 
eit godt og fredeleg nytt år! 

 
 
 
 

 

Leir 27 Homborside 
 

Terminliste 1. halvår 2019 
23.01. Arbm. Instr.  
27.02. P+ Galla, Fm/ 
 ∆22 Aust-Agder 
27.03. DGL+ 1.N Galla  
24.04. Arbm. 2.N  
29.05.  DKP+ V Galla  
 

25.09. EI Galla 
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Rebekkaloge nr 116 

Navigare 
Mannekeng-oppvisning 

På ettermøtet den 29.08.2018 fikk vi 
besøk av Eks DSS Kari Rose, Reb.loge 
nr.51 Fortuna. Hun hadde med seg 
søstrene Vigdis Duus Karlsen og Sissel 
Holte Øymoen fra 51 Fortuna og søster 
Grete Alise Andersen fra 116 Navigare 
som elegante mannekenger. 
Det ble viste stilfulle, fargerike og flotte 
strikkede kreasjoner. Det var flere av våre 
søstre som måtte prøve etterpå, og 
mange gikk hjem med noe nytt til 
høstens garderobe. 

 
 

HØST-TUR TIL GAUTEFALL. 
Rebekkaloge nr 116 Navigare arrangerte 
høsttur til Gautefall 7-9. september. Det 
31 søstre med. 

 
 
Fredag: 
Vi fordelte oss i privatbiler og reiste 
uavhengig av hverandre. Vel framme 
fordelte vi oss i 3 privathytter og i 9 
leiligheter knyttet til Gautefall Hotell. 
Etter at alle var vel på plass møttes vi i 
hotellets vestibyle i god tid før middag kl 
20.00.Humøret var på topp så dette så ut 
til å bli en fantastisk kveld. Middagen ble 
servert i spisesalen «LØA» og vi fikk 
nydelig kyllinggryte med ris og salat til. 
Innbakt is til dessert. Etter måltidet 
møttes vi i vestibylen hvor mange bidro 

med muntre historier. Det var mye latter 
og praten gikk livlig. 
Lørdag: 
Etter felles frokost på hotellet var det tid 
for tur. Søstrene kunne velge om de ville 
på rundtur på Blekafjellet eller bli kjørt 
opp til skiheisen i alpinanlegget og 
spasere tilbake til hotellet. Noen vil også 
ta det helt med ro, kose seg med en liten 
tur nede ved hotellet, eller prate og drive 
håndarbeid. Det mest fantastiske var at 
sola titta fram på tross av varsler om 
ekstremnedbør akkurat denne helgen. Vi 
samlet oss senere på dagen i hyttefeltets 
grillbu og grillet pølser til lunsj. Da kom 
regnet … Kl 20 .00 var det middag og 
denne kvelden fikk vi oksesteik med 
masse grønnsaker og hjemmelaget 
karamellpudding til dessert. Det smakt 
nydelig. Vi hadde igjen hyggelig treff i 
vestibylen etter middag med ulike typer 
quiz og gode historier. Søndag var det 
felles frokost igjen på hotellet, før alle 
reiste hjem. Søstrene uttrykte 
begeistring for turen, og ønsket at dette 
kunne bli en tradisjon.  Takk til 
Embedskollegiet for initiativet. 
 

Gradspassering 
Den Høy Sannhets Grad 
12.09 2018. Sigrid Romseland. 
Det Gode Vennskaps Grad. 
24.10 2018.Anne Lise Brandal. 
Vi gratulerer. 

 
Runde år 

01.12.2018  Sigrid Hagelid  80 år 
Gratulerer 

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

 Venneaften 
39 logesøstre og 9 gjester var samlet til 
venneaften,26.09.2018.Det er hyggelig å 
få så mange gjester på Venneaften. 
Honnør til de søstre som tar utfordringen 
om å be med gode venner og bekjente. 
Gjestene ble tatt imot og fikk info om 
Ordenens og Rebekkaloge nr.116 
Navigares nettsider av SR Ragnhild 
Bjellås. Manual fra Storlogen for 

Venneaften ble fulgt. Matgruppa hadde 
dekket et nydelig høstbord og det ble 
servert Tacosuppe med tilbehør. I 
salongen ble det kaffe, quiz og lotteri. 
Flere av våre gjester gikk hjem med 
gevinster. 

 
Venneaften i hyggelig lag 
 
Tildeling av 25 års Veteranjuvel til Eks 
OM Jorunn Andsem. 
Onsdag 10.10 2018 ble vår søster Jorunn 
Andsem tildelt sin 25 års Veteranjuvel. En 
dag vi hadde gledet oss til. Tildelingen 
ble foretatt av Storrepr. Ragnhild Bjellås, 
som ledet seremonien på en verdig og 
flott måte. 
Under tildelingen holdt hun en personlig 
tale til veteranen. Str Vigdis Duus Karlsen 
var gjest under seremonien i salen. 
Privatnevnden hadde forberedt et 
minneverdig taffel. Nydelige bord og det 
ble servert svinesteik med tilbehør og 
karamellpudding til dessert. Jubilanten 
ble hedret med taler der hun ble takket 
for sin store innsats for Logen gjennom 
25 år.  Jubilanten takket selv og holdt en 
flott tale der hun utdypet i fine ord hva 
Logen betyr for henne.  Str. Helga Britt 
Fjellheim leste nydelig dikt «Se deg ikke 
tilbake – det er ikke den veien du skal 
gå», og søster Aud Irene Bødker takket 
for maten ved å mane fram 
barndomsminner rundt den duftende 
søndagsmiddag -et høydepunkt i uka da 
hele familien skulle samles. Vi samlet oss 
så i salongen til kaffe avec og lekre, 
deilige hjemmebakte kaker som 
Veteranen selv hadde bakt. Det ble en 
flott og minnerik logekveld. 

 
Jorunn Andsem, 25 års Veteran-juvel 
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Nye bror av Den Edle Kjærlighets Grad 
Torgeir Ellefsen(her ved innvielsen) 

 
 
 
 
 

 
 

Loge nr 61 Terje Vigen 
 
Jubilanter 
Vel overstått:  
09.10. Johannes Mjaaland                 70 år 
23.10. Jon Lindset                  85 år                                      
14.11. Finn Persson                 75år                                  
27.11. Kåre Ludvig Andersen             80 år              
Vi gratulerer våre brødre og ønsker til 
lykke  
Kommende:  
17.12.  Jan Petter Røinaas               60 år 
 
 
 
 
Møter vi har hatt: 

 
19.09.18 19:00 Arbeidsmøte 
Med besøk av nyutnevnte Distrikts Stor 
Sire Inge Kongsbakk 
03.10.18 19.00 Arbeidsmøte 
Info fra Storlogen om Rebekka logenes 
stiftelse 
17.10.18 Fellesmøte med □17 Dag i 
Porsgrunn -+ 
På onsdag 17.10.2018 reiste 12 brødre 

fra □ 61 Terje Vigen 
til Porsgrunn og et 
fellesmøte med vår 
moderloge 
□17.Dag.  
 
 
 
 

Formannen i privatnemnda, bror 
Johannes Mjåland hadde for anledning 
leid en minibuss og det var også han som 
kjørte oss trygg frem og tilbake. 
Møtet i Porsgrunn var en gradspassering 
til Det Gode Vennskaps Grad med 
resipient fra □17 Dag 
 
 

 
Fra et besøk hos □ 17Dag i 2014 

Vi sakser fra □61 Terje Vigens historiske 
Festskrift skrevet av logens første OM 
Eirik Gustad 

«Disse erindringer bør ikke 
nedtegnes uten å nevne den 
innsats som ble gjort av Loge nr. 
17.Dag, som moder-Loge for nr. 
61 Terje Vigen. Av de 34 
medlemmer i Arendal 
Broderforening ved 
institueringen av Logen var 29 
innvidd i Ordenen ved Loge nr. 
17. Dag, og en flerhet av disse 
hadde også passert alle grader 
der. Det var et veldig arbeid 
som ble utført av denne 
Loge…….» 

 
07.11.18 =+ DEKG 
Forfremmelse av bror Torgeir Ellefsen til 

DEKG 
 

21.11.18 Minne □ 
Vi minnes våre avdøde brødre.  
Fra vår loge: 
Bror Peter Løvstad Nielsen 
f.17.05.1948 †21.11.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

60 års Jubileum □61 Terje Vigen 
På torsdag den 10.10.2019 blir vår loge 
60 år. I denne forbindelse er det inngått 
avtale med Leir Nr.22 Aust Agder om å 
bytte møtekveld slik at vi kan feire 
jubileum med en festloge på selve 
dagen. 
 
 
 
Møteprogram høsten2018/vår 
2019 
Onsdag: 
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 □   
16.01 19.00  O+ Galla 
30.05 19.00   Arbm. 
06.02 19.00   Instr 
20.02 19.00  O+ Galla  
06.03 19.00  Venneaften 
20.03 19.00 40 års Vet. Galla 
03.04 19.00 =+ N 
17.04 19.00 O 2.N Valg 
25.04 19.00 Festloge OF 200 år  

NB. Torsdag 
15.05 19.00 O+ Galla 
29.05 19.00 =+ Valg 
08.06 19.00 Sommertur 
NB. Denne listen kan være gjenstand for 
tilpasninger og forandringer.  
 
«Man lærer å gå på skoyter ved å vakle 
omkring og gjøre seg latterlig.  
I virkeligheten avhenger ens fremskritt 
på alle områder av om man tør å risikere 
å gjøre seg latterlig. « 
Georg Bernard Shaw 
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Loge nr. 98 Henrik Ibsen 
Åpent Logehus 
Nyvalgt Storrepr. Einar Berge i 98 Henrik 
Ibsen hadde i 20 år grunnet på tanken 
om å arrangere Åpent Logehus. 

Embedsmennene i 98 Henrik Ibsen tente 
på ideen, og med Storrepr.  (bildet) i 
spissen, startet planleggingen. 
En journalist fra Grimstad Adresse-tidene 
stilte velvillig opp, og viste oppriktig 
interesse om Logens virke og 
organisering.  Dette ble til en flott 
dobbeltsides reportasje i avisen. 
Tilsvarende fikk Loge 127 Gabriel Scott 
besøk av Lillesandsposten som også laget 
en flott tosiders reportasje. 
 
Værgudene var gavmilde denne lørdagen 
med sol og flott vær. Annonse var satt 
inn i lokalavisene, og brødre stod i Odd 
Fellowteltet ved Odden-senteret for å 
invitere folk til Logehuset. Kaffe ble kokt 
og vafler stekt. Nytt opplysningsskilt med 
«Åpent hus» var slått opp på husveggen 
for å vise vei. Redningsselskapet stilte 
med båt og mannskap for å informere 
om deres virksomhet, og samarbeidet 
med ny redningsskøyte, Odd Fellow III. 
 
Det kom en del gjester for å se og høre 
om Odd Fellow logene og 
Redningsselskapet, og de ble godt 
mottatt av brødre og søstre som så 
gjerne stilte opp på Logehuset denne 
lørdagen. Det hadde absolutt vært plass 
til flere gjester, men dette ble en god 
begynnelse. Med mange brødre og 

søstre til stede, ble det også mye 
hyggelig prat på tvers av Logene på huset 
 
Det er viktig å få formidlet at Odd Fellow 
Ordenen baserer sin lære og virksomhet 
på medmenneskelige verdier og gode 
etiske holdninger. Gjennom gode 
reportasjer i lokal-avisene, og med Åpent 
Logehus, er et viktig skritt tatt for å 
synliggjøre Odd Fellow Ordenen i 
lokalmiljøet som inkluderende og åpen, 
og ikke stengt, ekskluderende og 
hemmelig. 
 
Som Overmester i 98 Henrik Ibsen vil jeg 
få takke alle brødre, søstre og mannskap 
hos Redningsselskapet som bidro til et 
godt gjennomført arrangement.   
 
Med broderlig hilsen i V, K, og S  
Harald Støyl, OM Loge 98 Henrik Ibsen  
 
Venneaften 
Tirsdag 18.september hadde 98 Henrik 
Ibsen gleden av å arrangere Venneaften. 
Det ble dessverre noen forfall fra gjester 
i siste liten, men 1 gjest fikk en flott 
orientering om Odd Fellow Ordenen. 
Veldig gledelig leverte denne 
reflektanten søknadsskjema samme 
kveld, og senere har to av reflektantene 
som måtte melde forfall til Venneaften, 
også levert søknad om opptagelse. 
Gradspassering DGVG 
Tirsdag 2.oktober hadde Logen gleden av 
å ha besøk av vår nye DSS Inge 
Kongsbakk. Kveldens høydepunkt var 
gradspassering for brødrene Stein Yrian 
Maka og Knut Helge Tønnessen til Det 
Gode Vennskaps Grad. Det ble 
gjennomført en verdig og flott seremoni, 
og med et glimrende gjennomført spill.  
Festloge  
Tirsdag 16.oktober inviterte 98 Henrik 
Ibsen til Festloge II med ledsagere. En 
festloge avholdt til ære «for oss alle». 
Som Odd Fellow medlem tilbringer vi 

mye tid på Logehuset, og da er det 
ekstra flott og kunne få dele en hyggelig 
kveld på Logehuset sammen med 
ledsagere. I tillegg hadde vi gleden av å 
ha med flere enker av gode brødre som 
dessverre har forlatt denne verden. Til 
sammen var det hele 57 personer som 
fikk oppleve en flott seremoni i 
Logesalen.  
 
Før festmåltidet fikk vi servert en flott 
etisk aperitiff til ettertanke av vår 
Kapellan, Geir Tjemsland. Vår eminente 
kokk, Bjørn Berntsen, disket så opp med 
en velsmakende rægecoctail som forrett, 
og en utsøkt oksefilet med all verdens 
tilbehør som hovedrett. Med hendene 
på magen gikk turen opp i salongen hvor 
vi fikk «servert» nydelig sang av 
sopranen Liv Stoveland Woie. Stor var 
applausen etter denne opplevelsen. Den 
hyggelige kvelden ble avsluttet med 
servering av kaffe, iskake og kransekake 
av den alltid så dyktige og 
tilstedeværende Privatnevnden.    
 
Terminliste 1. halvår 2019 
08.01.  Nyttårs ☐/m ledsagere 

15.01. Arbeidsmøte/regnskap 
05.02. Arbeidsmøte /Instruksjon 
19.02. Venneaften 
05.03.   ＝ + 1.N 
19.03.  ≡ + G, Fm ☐135 Mærdø 
02.04.  － + 2.N V 
23.04.  O + G (V) 
29.04. Fest ☐I G, Fm 152 Fjære 
 OF 200 års Jubileum. Mandag 
11.05. Fest ☐II G, Fm 82 James Ridgely 
 Besøk fra Danmark. Lørdag 
17.05.  17.mai treff på huset 
28.05.  40 VeJu. G Lotteri 
02.06. Sommertur. Søndag 
03.09. EI G 
 
 
 
 
 



2018 Julen 47. årgang 

 10

 
 
 
 

 
 

Loge nr 107 Torungen 
 

Logemøte 17.09.2018, O+ G. 

 
Bror Sigbjørn Normann 

 
Det var opptagelse for vår nye bror 
Sigbjørn Normann som ble ønsket 
velkommen av 45 brødre, hvorav 3 
gjester. Det sto lettsaltet torsk på 
menyen. Etter taffelet talte vår nye DSS 
Inge Kongsbakk. Han talte blant annet 
om å være ugjerrig, søke til kilden for å 
få en dypere innsikt, og om kunnskap og 
kvalitet i ordenslivet. Arbeide for å gjøre 
Odd Fellow solid og godt. Oppfordring: 
«Vær lojal mot din Loge. Spill på lag.» 
OM Karl Otto Berntsen ønsket den nye 
Res. velkommen til Loge 107 Torungen. 
Våre to 70 års jubilanter Brr. Jan G. 
Vehusheia og Kai Reidar Yttrelid ble 
gratulert og overrakt blomster. CM 
Aksel Tønnevold hadde 61 årsdag denne 
dagen og ble også gratulert av OM. SR 
Ole Skjævestad overrakte nålen «De tre 
kjedeledd» og oppfordret resipienden 
med: «Møt så ofte du kan.» og «Spør 
din fadder eller andre ordensbrødre når 
det er noe du lurer på». Fadder, Br. Carl 
Petter Launer, ønsket «Siggen» 
velkommen til Loge 107 Torungen. Br. 
Sigbjørn Normann takket for å ha blitt 
tatt opp i Logen, og for en flott og verdig 
seremoni. Br. John Heien opplyste om 
Seniorsakens tur Oslo-Kiel 26/10. Det 
ble også minnet om foredrag på Huset 
27/9 av ei dame som har syklet 
Lindesnes-Nordkapp. Bror John takket 
også for maten: «Torsk er en innertier. 
Favoritt. Takk for maten.», og avrundet   
med en god historie.   

 

Logemøte 01.10.2018, = +,  
og overgang av to brødre. 

Det møtte 46 brødre for å delta da våre 
to brødre Rolf Markus Nordlund og Per 
Olsbu fikk Den Edle Kjærlighets Grad, og 
brødrene Alf Ivar Andersen og Steinar 
Duedahl ble overført til vår loge. Til 
ettermøtet hadde kokken, bror Bjørn 
Willy Karlsen, laget en ypperlig fårikål. 
OM Karl Otto Berntsen gratulerte resipi-
endene med graden og ønsket Andersen 
og Duedahl velkommen. Han berømmet 
også våre skuespillere for innsatsen. 
Resipiendenes fadder Br. Frido Josepha 
kunne ikke vær til stede, men han hadde 
skrevet en fin tale til dem om 
barmhjertighet som br. Per Rosmo leste. 
Br. Per Olsbu takket for tilliten. Br. 
Øystein Ytterdal takket for et nydelig 
måltid. En gylden rett som skaper ro og 
velvære. Han rettet stor takk til kokk og 
privatnemnd. Det var en fin, god og lun 
aften. 
 

Logemøte 15.10.2018, ≡ +. 
Det møtte 48 brødre for å hedre Brr. Jan 
Tore Lunde og Rune Vindvik som fikk 
Den Høye Sannhets Grad. Til ettermøtet 
ble det servert lettsaltet torsk. OM Karl 
Otto Berntsen gratulerte resipiendene 
med logens høyeste grad. OM fortalte 
også om at Bibelen vi benytter under 
våre møter er utlånt av bror Torjus 
Siring og også støtten av tre som 
permen hviler mot. Dette treverket er 
datert til å være 2500 år gammelt. «Vi 
må holde på de gode, gamle tingene». 
Bror SR Ole Skjævestad talte om 
Leirinstitusjonen og overrakte leirens 
brosjyre til nye brødre av Den Høye 
Sannhets grad. Bror og fadder Carl 
Petter Launer holdt talen til 
resipiendene. Br. Jan Tore Lunde takket 
for tilliten, for en kjempeflott seremoni, 
og rettet en spesiell takk til sin fadder. 
Bror Thor Kristian Hustveit sa takk for 
maten med en fin og var historie om 
kontrasten mellom vårt rikholdige bord i 
motsetning til en arm mors sorg da den 
eneste maten hun hadde til sine barn 
var gått til spille da en lyspære 
eksploderte over gryten. Vi takker så 
mye for denne talen. Vi takker også alle   
talere og hjelpere under dette taffelet 
og alle andre selskaper. Tusen takk.  
 

Logemøte 05.11.2018, – +.  
Det møtte 46 brødre for å overvære at 
bror Ivar Evensen mottok Det Gode 

Vennskaps Grad. Til taffelet hadde 
kokken laget en kjempegod svinestek og 
tilbehør. I løpet av ettermøtet måtte OM 
trekke seg tilbake, og UM inntok hans 
plass ved bordet. Eks OM Per Jetlund 
Jørgensen gratulerte resipienden med 
graden. Fadder, bror Terje Lillejord holdt 
talen til resipienden. Han sa blant annet 
at det å kunne utøve vennskap er å være 
en sann Odd Fellow, og at godt og varig 
vennskap må dyrkes. Bror Ivar Evensen 
takket for grade og opplevelsen i salen. 
Bror Henry Nicolaisen takket for maten. 
Svinet var godt det. Alle koste seg. 
Fantastisk kokk. Han avrundet så med en 
munter historie fra Varangerhalvøya. Til 
sist fulgte trekning av lotteriet som ga 
kroner 1400 til Landssaken. 
 

Minneloge 19.11.2018, M□.  
Det møtte 36 brødre for å minnes vår 
bror Martin Knutsen, som gikk bort 
31.05.2018, og andre avdøde brødre på 
en fin og verdig måte.  
 

Fødselsdager – runde tall: 
20.11.2018 Kåre Lillejord                 50 år  
23.11.2018 Per O. Rosmo                 60 år 
03/01.2018 Olav Reiersølmoen        75 år  
18.01.2018 Bernt Finckenhagen       75 år  
10.02.2018 Karl-Petter Evensen       65 år 
20.02.2018 Reidar Mosfjeld              70 år 
 
Veteraner:  
13.12.2018 Fritz Steller                 40 år  
21.01. Svein Harald Søndenaa          25 år  
18.03. Åge Munch-Olsen                 50 år  
 
Terminliste våren 2019.  

07.01.  Arbm. Instr.  
21.01.  25 Ve.Ju. Galla  
04.02.  Venneaften  
18.02.  – +  
21.02.  = +, Besøk til □57 Fidelitas,  
 Skien, NB! Torsdag!  
04.03  ≡ + Galla    
18.03.  50 Ve.Ju. Galla  
01.04.  O+ 1.N Galla  
25.04.  F□ I Galla, 200 års jubileum.  
 Fm/□61 og □135. Torsdag.  
06.05.  25 Ve.Ju. 2.NV Galla  
17.05.  17. mai treff på Huset 
20.05.  O+ (V) G 
25.05.  Sommerfest! Lørdag!  
02.09.  EI Galla  
 

Vi ønsker alle en riktig  
GOD JUL! 
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Loge nr. 127 Gabriel Scott 

 
På Logemøte 22. august 2018 ble 
Rolv Arne Ellingsen, Terje Legreid og 
Ståhle Bjørkløw innviet i vår Loge. 
Seremonien ble gjennomført med stil og 
verdighet med 56 brødre til stede. 

Rolv A Ellingsen Terje Legreid Ståle Bjørkløw 

 
På Logemøte 5. sept. 2018      
ble brødrene Trond Frøyna, Bjørn Holter 
og Leiv Magne Andersen, forfremmet til 
Det Gode Vennskaps Grad. Seremonien 
ble gjennomført med stil og verdighet 
med 58 brødre til stede.  
 

                                                                 
.       Trond Frøyna                      Bjørn Holter 
                       

    
                     .      Leiv Magne Andersen 
 
 

  Logemøte 3. oktober 2018    
ble åpnet i Troskapsgraden av OM 
Torbjørn Thorsen som ønsket vår nye 
DSS Inge Kongsbakk og 57 fremmøtte 
brødre velkommen til kveldens møte.  
Deretter ble brødrene Jan Arne Robstad, 
Olav Stangebye Nielsen og Robert Støle 

Johannesen forfremmet til den Edle 
Kjærlighets Grad.  Seremonien ble 
gjennomført med stil og verdighet.   

     
       Jan Arne Robstad             Olav S. Nielsen 
 

                                                                                                                               
Robert Johannessen 

 
40 års Veteran Johan Fredrik 

Næser 
Onsdag den 7. november 2018 ble vår 
gode bror Johan Fredrik Næser tildelt 40 
års Veteran Juvel. Det var en flott og 
høytidelig seremoni som ble ledet av DSS 
Inge Kongsbakk sammen med Fung Eks 
Dep. Stor Sire Åge Munch-Olsen, Fung 
Stor Marshall Steinar Christoffersen, 
Fung Stor Kapellan Arne Bjørge og Fung 
Dep. Stor Sire Helge Haldorsen. Det 
møtte 58 brødre. Veteranens vitae ble 
referert og ærestegn avgitt. 

 
 
Ordens Vitae for bror Johan Fredrik 
Næser                          
Han ble innviet i Ordenen i Loge 37 
Voluntas i Gjøvik og fikk Troskapsgraden 
den 23.10.1975. 
Deretter overgang til Loge 89 Skagerak 
og tildelt Den Høye Sannhets Grad den 
21.2.1977. 
Overgang til Loge 98 Henrik Ibsen den 
10.11.1979. 

Han var sekretær i Lillesand Broder-
forening i 1991 og formann i 1992 og tok 
deretter overgang til Loge 127 Gabriel 
Scott ved instituering den 17.9.1994 hvor 
han fra samme dato også er 
chartermedlem. 
 
Embeder i Odd Fellow                    
Loge 89 Skagerak                                
UM VA                   1977 -1979                       
 
Loge 98 Henrik Ibsen                       
UM VA                    1991-1993               
Sekretær.               1993 -1994                  
Loge 127 Gabriel Scott                        
OM                          1994 -1997                    
Fung Eks. OM         1997 – 1999 
Storrepresentant    2001 – 2006. 
 
Leirgrader                           
Opptagelse i Patriarkgraden i Leir 14 
Sørland den 4.2.1993 og opphøyet i Den 
Kongelige Purpurgrad den 5.1.1995. 
 

Overgang til Leir 22 Aust-Agder den 
21.9.1995. 
 

Overgang til Leir 27 Homborside den 
16.11.2013. 
 

Han var utmeldt av Ordenen i perioden 
1.1.1988 – 20.11.1990. 
 

Han ble tildelt Storlogegraden den 
23.1.1998 og 25 års Veteran Juvel den 
8.10.2003.  
 
Landssaken                                 
Vår Loge har til nå overført kr 96.550 til 
Landssakskontoen og ligger med det 
godt over Ordenens målsetting om kr. 
1.000 pr. medlem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leir nr 27 Homborside 
Ord fra 1. HM 
 

Da det er lenge siden leiren har hatt 
et bidrag her blir det en lang liste 
over gradspasser- 
inger. Arbeidet med den siste delen 
av embedsperioden er godt i gang. 
Etter den tørre og varme sommeren 
håper alle fikk ladet batteriene sine. 
 

Vi går inn en høytid med mye lys og 
tid for familie og venner. 
 

Jeg ønsker å sende en hilsen til alle 
søstre og brødre, som også omfatter 
matriarker og patriarker i distriktet.  
 

God jul og Godt nytt år! 
Tom Rud 1. HM 

  
 1 
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Loge nr 128 Lyngør 

  

 
40 års Veteran Juvel 

På logemøtet 17. okt. møtte 50 brødre 
fra egen loge og 21 gjester for å hedre 
bror Bjørn Tore Røisland med 40 års 
Veteranjuvel. 

 
Bjørn Tore Røisland 

 
DSS med sine fungerende Storembeds-
menn sto for den høytidelige 
seremonien. 
 

 
Foran fra v. DSS Inge Kongsbakk, 40 års Veteran 
Bjørn Tore Røisland og DSS Bjørnar Andreassen. 

Bak fra v. Eks Dss Åge Munch-Olsen, OM Dag 
Øvernes, Eks DSS Jan A. Nilsen og fung. Stormarsjall 

Steinar Christoffersen. 

Etter seremonien i Loge salen samlet 
brødrene seg ved et festdekket bord. Der 
ble Veteran Bjørn Tore Røisland hedret 
med mange gode og personlige taler til 
40 års jubilanten. 
 

Loge 128 Lyngørs nye SR 
 

  
SR Jan Ivar Beisland 

Jan Ivar Beisland ble innsatt i sitt nye 
embede 17.10.18. 
 
Gradspassering: 
Den 12. november mottok vår Bror 
Mindaugas Majauskas 
DEK-grad i Loge 152 Fjære på fellesmøte 
i Grimstad. 
 

 
Mindaugas majauskas 

Møteplan i høst: 
05.12  0+ G 
19.12  Julemøte 
02.01  =+ 
16.01.2019 ARBM. Instr. 
 
Alle logemøter åpner i 0-grad kl.19:00 
 
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 

Vi gratulerer med fødselsdager: 
 
Baard Midtgaard, 4/12                   79 år 
John Terje Langmyr, 11/12            54 år 
Svein Tore Stiansen, 20/12            74 år 
Roar Mads Olsen, 22/12                 63 år 
 

Er noen av brødrene syke? 

Husk å gi beskjed til: 

Nemnd for omsorg: 

John Are Nor  
på tlf 95946379/37165291 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200 år 
 

26. april 2019 fyller vår 
orden 200 år. Dette vil bli 
markert over hele landet, 
også i distrikt 22.  
I Arendal vil Odd Fellow 
markere det torsdag 25.04 
på logehuset, I Grimstad er 
det planlagt på logehuset 
29.04 (Fjære og Henrik 
Ibsen) mens Gabriel Scott 
markerer på logehuset i 
Grimstad allerede 6/2. 
Lyngør har sitt arrangement 
i Tvedestrand 10/4. 
I skrivende stund er det ikke 
kjente planer for Rebekka, 
men Terjenytt vil komme 
tilbake i et senere nummer. 
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Loge nr. 135 Mærdø 
Vinteren er kommet og med den en ny 
logetermin med nye og spennende 
muligheter! 
 

Gradspasseringer og opptak. 

 
I logemøte den 2.10 ble brødrene Tore 
Råbu. Geir Clarin Furuseth Kristen Bråten 
innviet i vår loge. 

 

Den gode Vennskaps grad:           

4.0
04.09. Nils Inge Øyna. 

 

Den høye sannhets grad: 

Den 
18.09. ble bror Øystein Hansen tildelt 
Den Høye Sannhets grad. 
 

Logemøte 06.11, 25 VeJu. 

 
Veteranen flankert av SR og OM 

Tildeling av 25 års Veteranjuvel til Br. 
Ottar Gjevdeli i loge 135 Mærdø i 
Arendal (distrikt 22). 
Den høytidelige handling ble utført av 
Storrepresentant Nils Olav Stensrud på 
logens møte den 6. november. 
Etter seremonien i logesalen, hygget 
brødrene seg i selskapslokalene med god 
servering og taler til ære for Veteranen. 
OM takket for trofast fremmøte 
gjennom 25 år og på vegne av logen 
overrakte han blomster og miniatyr av 
juvelen til Veteranen.  
Etter ønske fra veteranen ble det servert 
lettsaltet torsk med tilbehør og 
karamellfromasj til dessert. 
En rørt 25 års veteran takket så mye for 
en flott seremoni og de hyggelige ord 
han var tildelt.Vi gratulerer og ønsker 
Veteranen mange fine logeår fremover. 

 
Bilde etter Veteranens eget ønske 

Tanker 
Odd Fellow har tre viktige ord som vi 
bygger vårt arbeid på: Vennskap, 
kjærlighet og sannhet. For meg er dette 
tre ord, som sammen med ”vær mot 
andre som du ønsker at andre skal være 
mot deg”, gir hele grunnlaget for 
nestekjærlighet. 
I mine år som Odd Fellow har min tro på 
nestekjærlighet ikke blitt svekket, heller 
det motsatte. Selv om dette høres flott 
ut, må jeg også innrømme at jeg av og til 
har blitt skuffet over hva jeg har opplevd 
som Odd Fellow. Det er mulig at jeg er 
naiv i min tro på mennesker, men jeg har 
alltid trodd på det gode i mennesker til 
det motsatte er bevist. Min skuffelse er 
myntet på opplevelser jeg har hatt: 
 

Sannhet er ikke alltid sannhet. 
Embeder/verv = makt/prestisje 

 

For meg er alt jeg sier JA til av oppgaver i 
Odd Fellow ett sterkt ønske om å gjøre 

dette til det beste for logen. 
Med broderlig hilsen 
Nils Olav Stensrud 
Storrepresentant 

 
Terminliste 2018/2019 
 
15.01.  Arbm. m/Instruksjon, rapporter 
05.02.   = + Regnskap 
20.02.   O+ G Fm m/□61 Terje Vigen Onsdag 
05.03.   = + Fm m/□145 Høgenhei i Arendal 
19.03.   ≡ + G Fm m/□98 Henrik Ibsen i Grimstad  
02.04.   Venneaften 
16.04.   Arbm. 1.N 
25.04.   F□ G, 200 års jubileum 
07.05.   Arbm. 2.NV 
21.05.    – + (V) 
15.06.   Sommerfest m/følgje 
03.09.   Arbm. 
17.09.   EI G 
Alle logemøter åpner i O-grad kl.19:00  

 
Invitasjon til julemøte. 

Julemøte med ledsager i 135 Mærdø er 
Lørdag 01. Desember kl.19.00. Det er 
sendt ut invitasjon på e-post, Menyen i 
år er ribbe, medisterpølse og 
medisterkaker, og tradisjonen tro med 
riskrem til dessert. Kuvertpris er kr. 300.- 
pr pers Hjertelig velkommen til julemøte.  
Julen står snart for døren og nok et Loge 
år er snart til ende Jeg vil spesielt få 
takke privatnevnda som har stått på med 
mat/servering, på møtene våre, og alle 
dere andre, stor eller liten jobb, alt 
henger sammen, dere er alle like viktige.  
Ønsker alle brødre med familier en god 
og fredfylt jul. 

Hilsen i V.K. og S. 
UM Tom Arild Sell 

 

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

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

 

Nytt fra Sekretæren: 
 
Innvielse av 2 nye brødre den 
08.10.2018 
 

 
Stian Hokland 

 

 
Svein Atle Udjus 

 
Gradspasseringer: 
 
Brødre til Den Edle Kjærlighets Grad 
12.10.2018 
Jan Ivar Vevle 
Ivar Schlanbusch 
Tom Fiksdalstrand 
Bengt Hangeland 

 Jubilanter: 
 
Fredrik Hammerø Eriksen 45 år den 
30.10.2018 
 

Vi gratulerer! 
 

 
 
UMs spalte 
Gode brødre!  
 
Den 22.10.18 hadde loge Fjære 
Venneaften med flere nye interessenter. 
Logen håper at noen av interessentene 
søker om å bli med i vår Orden. 
 
Den 12.11.18 hadde vi et fellesmøte 
med loge 98 Henrik Ibsen Vi hadde 
innvielse 4 av våre brødre i Loge Fjære, 
en fra Loge 98 Henrik Ibsen og en fra 128 
Lyngør i Den Edle Kjærlighets Grad. Det 
ble en minnerik kveld. 
Vi hadde loddsalg som innbrakte 
kr.5800,- til et lokalt formål, Grimstad 
Demens forening 
 
1. des. er det lutefisk som står på 
programmet, inntekten av denne 
kvelden er dedikert til Landssaken Det er 
så langt meldt på ca. 30 logebrødre og 
søstre og vi gleder oss til 
sammenkomsten og det gode 
felleskapet. 
 
Liten julehilsen  
 

En vinternatt så stille  
og snøen laver ned.  
På himmelen ses en  
stjerne som snart gir  
julefred 
 

Mot jul går mange tanker  
og omtanken den blir, 
til mange ord som skrives, 
på kort og brevpapir. 
 

Med ønske om at alle  
en riktig fin jul får. 
Vi ønsker dere også  
et riktig Godt Nytt år. 
 
Tore Wickstrøm 
UM 

 
 

 
 
OMs hjørne 
Gode brødre! 
 

Tiden føles å gå så alt for raskt, også i 
loge-sammenheng. Straks skal vi ha vårt 
jule-møte (10/12), hvor vi skal tildele 25-
års Veteranjuvel, til brr. Steinar 
Simonsen og Geir Arnevik. For vår 
relativt unge loge blir dette første 
gangen vi foretar en slik tildeling, og det 
ser vi selvfølgelig frem til.  
 

Så vil jeg berømme og takke alle brødre i 
vår loge for innsatsen i året som har gått. 
Det oppleves å være en positivitet og en 
innsatsvilje til logens beste, og det gjør 
meg oppriktig glad å få være denne 
logens Overmester og se hva vi alle får 
til. Vi har vært gode på vekst, trivsel og 
ikke minst til å samle inn penger til 
Landssaken. Og enda er vi ikke ferdig, 
siden vi både gjennomfører en 
sosialaften med servering av lutefisk den 
1/12, og det er planlagt å gjenta 
suksessen fra februar med en ny 
sosialaften med servering av skreimølje 
den 16/2, begge til inntekt for 
Landssaken. Takk til alle som bidrar for å 
få til dette. 
 

Når vi nå nærmer oss jul og vi alle snart 
skal kjenne på gleden over å la 
julefreden senke seg vil jeg avslutte med 
å ønske alle brødre en riktig god jul og et 
fredfylt nytt år. 
  

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 

I dette nr. av Terjenytt vil jeg ta for meg hvor vanskelig det er å være en «god» Odd Fellow. 
 

Jeg stiller meg, med ujevne mellomrom, spørsmålet til meg selv: Hvordan har jeg oppført meg 
den siste «perioden» i forhold til f. eks. Den gyldne leveregel. Er min oppførsel mot 
søstre/brødre, familie, kunder og resten av min omgangskrets slik jeg vil at de skal oppføre seg 
mot meg? 
Har jeg god samvittighet for dette og andre spørsmål/løfter som avlegges som Odd Fellow? 
Selv om jeg forsøker «så godt jeg kan», må jeg innrømme at det er noen sprekker og at jeg ofte 
angrer og ønsker uttalelser og gjerninger «annullert». 
Dette tror jeg at jeg har felles med de fleste av mine søstre og brødre. 
At jeg ikke er like god til å be om unnskyldning må jeg ta eget ansvar for, for her tror jeg vi er ved 
kjernen: 
Dersom vi oftere kunne innrømme og unnskylde «overtramp» så ville situasjonen, i hvert fall for 
meg, føltes mye bedre. 
Tenk om alle kunne ta en selvransakelse og spurt seg selv: hvordan ville jeg reagert om min 
«oppførsel» hadde blitt brukt mot meg? Hadde jeg vært fornøyd med den «behandlingen» jeg 
da ga meg selv? 
Heldigvis er det ofte små bagateller som er dagliglivets synder, og som «mottageren» kanskje 
ikke registrerer som et overgrep, men det vet vi jo ikke på forhånd, så det beste hadde sikkert 
vært å unngå det hele. 
Min oppfordring til alle søstre og brødre i Aust-Agder, ja over hele Norges land, at vi tar oss noen 
minutter hver dag og stiller oss følgende spørsmål: 

Er min væremåte over for mine medmennesker 
slik jeg ønsker å oppleve den motsatte vei? 

Er jeg flink nok til å unnskylde meg når 
jeg har «gått over streken»? 

Jeg tror at bare det å reagere på egne vegne er en forbedring, for da er vi blitt oppmerksomme 
på at det kanskje er et problem, og først når vi erkjenner dette kan vi begynne å gjøre noe med 
det. 
 

Terjenytt Julen 2018 - 47 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, Vinter 2019, kommer i febr. 2019. Frist for innlevering av stoff fra enhetene er 20. febr. 2019. 
Stoffet sendes: Per J. Jørgensen, på E-mail:pjj@online.no/per@furulunden.com eller adr.: Furulunden 4, 4844 

Arendal. 



 

 
 
 
 
                                                                          

  

    

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

