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årgang 

Debatten på facebook har i dette året gått svært 
«varmt». Spesielt i forbindelse med «avgangen» til Stor 
Herold Terje Tovan. Ordensøstre og -brødre har mange 
meninger som er luftet i den forbindelse og selv har jeg 
også hatt mine kommentarer i forbindelse med den 
debatten som har funnet sted. I dagens «leder», side 15 
har jeg gitt mine synspunkter på den pågående debatt. 

 

Bror Eks DSS Jan A. Nilsen 
har igjen presentert 
statistikk for distrikt 22 
Aust.Agder. På side 2 
dette nummer av 
Terjenytt kan dere se 
hvordan «ståa» er i den 
enkelte loge, og også 
situasjonen på 
kommunenivå. 

 

 
Dagsseminar i 
NOFA-regi i 
Arendal 16/2- 
Les mer på side 3 

Landssaken og Odd Fellow-
jubileet. 
Odd Fellow runder 26/4 200 år, 
og i den forbindelse skal Odd 
Fellow III døpes i Oslo. Vår 
innsamlings-aksjon er i mål, og 
etter dåpen vil ferden gå mot 
sitt fremtidige stasjoneringssted 
i Bodø. Odd Fellow III vil besøke 
Pollen, Arendal 15/5. 
Jubileumsmarkeringen i distrikt 
22 har allerede startet, og vil bli 
markert for fullt i slutten av 
april- Les mere på side 3 i dette 
nr. av Terjenytt. 
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Medlemsstatistikk  -  31.12.2018  -  22 Aust-Agder 
Inn Over- Over-   Rebekka Loge Antall 

01.01. viet fra  til  
Gjen-

opptatt 
Døde Av-

gang 
Antall 
31.12. 

Alder Netto 
tilgang   

51 Fortuna 95 8 0 0 0 2 5 96 68 1   
93 Kaprifol 96 4 0 0 0 0 5 95 67 -1   
104 Måken 85 2 1 0 0 0 3 85 70 0   
116 Navigare 60 1 0 0 0 1 2 58 71 -2   
Sum: 336 15 1 0 0 3 15 334 69 -2   
                     

Over- Over-  Odd Fellow Loge Antall 
01.01. 

Inn-
viet fra  til  

Gjen-
opptatt 

Døde Av-
gang 

Antall 
31.12. 

Alder Netto 
tilgang    

61 Terje Vigen 75 2 1 0 1 0 2 77 69 2   
98 Henrik Ibsen 93 6 0 0 0 1 2 96 64 3   
107 Torungen 87 3 2 1 0 1 3 87 68 0   
127 Gabriel Scott 91 5 0 0 0 0 2 94 66 3   
128 Lyngør 89 3 0 1 0 0 3 88 66 -1   
135 Mærdø 68 4 0 2 0 0 5 65 60 -3   
152   Fjære 39 6 1 0 0 0 2 44 58 5   
Sum: 542 29 4 4 1 2 19 551 64 9   
              
Logeanalyse 31.12.18- Rebekkasøstrene   
Rebekka Loge         
Aust-Agder 

Antall  Aren-  
dal 

Fro-
land 

Åmli Grim- 
stad 

Lille- 
sand 

Birke-
land 

Risør Gjerstad Tvede-
strand 

Vegårs-  
hei 

Andre 

51 Fortuna 96 81 4   5         6     
93 Kaprifol 95 79 3   4 1   5   2   1 
104 Måken 85 2     58 24 1           
116 Navigare 58 3           24 1 26 1 3 
Sum: 334 165 7 0 67 25 1 29 1 34 1 4 
  
Logeanalyse 31.12.18 - Odd Fellow brødrene   
Odd Fellow Loge   
Aust-Agder 

Antall  Aren-  
dal 

Fro-
land 

Åmli Grim- 
stad 

Lille- 
sand 

Birke-
land 

Risør Gjerstad Tvedestrand Vegårs-  
hei 

Andre 

61 Terje Vigen 77 64 1 4 1     2   3   2 
98 Henrik Ibsen 96 6 1   87 1 1         0 
107 Torungen 87 82       1 1 1   2   0 
127 Gabriel Scott 94 2     4 77 7         4 
128 Lyngør 88 7           36 5 37 2 1 
135 Mærdø 65 59 2   2         2   0 
152 Fjære 44 6 1   28 2       2   5 
Sum: 551 226 5 4 122 81 9 39 5 46 2 12 
 
Fordeling mellom kommunene i Aust Agder 
Kommune-
analyse 

Aust-
Agder 

Aren-  
dal 

Fro-
land 

Åmli Grim- 
stad 

Lille- 
sand 

Birke-
nes 

Risør Gjer-
stad 

Tvede-  
strand 

Vegårs-  
hei 

Andre 

Odd Fellows 885 391 12 4 189 106 10 68 6 80 3 16 
Innbyggere * 117689 44795 5821 1851 23250 10958 5244 6867 2456 6068 2096 X 
% OF i kom. 0,75 0,87 0,21 0,22 0,81 0,97 0,19 0,99 0,24 1,32 0,14 X 
Antall personer 292 57 47 15 44 4 43 1 19   18 X 
* Innbyggertallene i kommunene er hentet fra SSB 1. oktober 2018       
Nå er det slik at Tvedestrand  kommune i vårt distrikt har oppnådd det høye mål      
om at minst 1 % av befolkningen tilhører Odd Fellow Ordenen.        
Antall personer: Grønne tall angir antall nye medlemmer vedkommende kommune må ha for å få 1%  
Merk at Risør(som mangler 1) og Lillesand(som mangler 4)  er veldig nære 1 %     
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Terjenytt nr 1 2019 – 47 Årgang. 
Vi er godt i gang med et nytt Odd Fellow 
år. Virksomheten i distrikt og de enkelte 
leire og loger er godt i gang, og måten vi, 
søstre og brødre møtes på er ikke så 
veldig forandret fra tidligere år. 
Imidlertid er det etter Storlogemøtet i 
sommer blitt noen endringer som vil få 
følge for den daglige driften: 
Vårt kapellanembede er blitt et valg-
embede, vi skal utnevne Herold (som 
flere av logene allerede har gjort) og 
ballott/undersøkelsesnemnder er en 
saga blott. 
Når det gjelder embedet som Herold så 
ser jeg, som redaktør, at det er den nye 
utnevnte som blir den nye «under-
redaktøren» for logens side i Terjenytt, 
men det er selvfølgelig opp til den 
enkelte loge hvordan de organiserer 
dette. 
 
Seniortreff 
 
På seniortreffet i januar var det EksOM 
Thor Brekke som holdt et kåseri om 
fengselvesenets utvikliing i Norge 
generelt og i Arendal spesielt. 
Det var et flott kåseri fra en engasjert 
foredragsholder som gjorde inntrykk på 
de fremmøtte søstre og brødre. 
 
Seniortreffet i februar blir torsdag 28/2 
og treffet er på Kino 1, der vi skal se 
filmen med og om den blinde sangeren 
Andrea Bocelli. Påmelding til logens 
seniorkontakt. 
 
Landssaken 
Landssaken for 2016 – 2019 går mot 
slutten. Målet med 25 millioner 
innsamlede midler er nådd, og 
resultatene for distriktets loger er bra. 
Alle loger har bidratt, og for de aller 
fleste er målet overskredet med glans.  
At vi skal få anledning til å oppleve skuta 
rett foran oss i Arendal er også veldig 
gledelig og alle søstre og brødre: sett av 
tid til å møte frem i Pollen 15/5 da «Odd 
Fellow III» legger til kai i sin «signings-
ferd». 
 
Odd Fellow 200 år 
Loge 127 har allerede gjennomført sitt 
jubileumsarrangement, mens de øvrige 
logene avventer markeringen til 
nærmere stiftelsesdatoen: 26 april 1819. 
Flere Rebekkaloger og Odd Fellowloger 
gå sammen for å markere jubileet, og 
Rebekka har plukket ut 24/4 som sitt 

alternativ. I Arendal markerer 65 Terje 
Vigen, 107 Torungen og 135 Mærdø 200 
års jubileet på et fellesmøte torsdag 
25/4. 

 
 

 
Kjempeinnsats for NOFA  

Blant prosjektskriverne i vårt distrikt 
finner vi en person som til nå har hatt 
ansvar for 7 prosjekter alene, nemlig  

              
Eks DSS Jan A. Nilsen 

 
Nedenfor har vi listet opp de 7 
prosjektene bror Jan A. Nilsen har bidratt 
med i NOFA, og vi vil i neste nr komme 
tilbake med en utførlig presentasjon. 
NOFA Prosjekt nr. 1 – 2015. 
En beretning om Loge 107 Torungen. 
NOFA prosjekt nr. 10 – 2015. 
Odd Fellow i Aust A. Distrikt 22. Historie 
NOFA prosjekt nr. 9 – 2016. 
Terjenytt.Medlemsblad for Distrikt 22. 
NOFA prosjekt nr. 12 – 2016. 
Et logemøte i 1748. En dokumentasjon. 
NOFA prosjekt 7 – 2017. 
1% Statistikk - som motiveringsfaktor. 

(Se Jans statistikk for 2018 på 
side 2 i dette nr av Terjenytt) 

NOFA prosjekt nr. 14 – 2017. 
Leirarbeid i Aust Agder –  

OF leir nr. 22 Aust Agder - Historie 
NOFA prosjekt nr. 8 – 2018. 
Odd Fellow Huset i Arendal 
Tilblivelsen og noe til 
I tillegg har Jan A. Nilsen vært veileder 
for flere andre NOFA-prosjekter og 

fungerer også i dag som veileder for 
andre. 
 

Dagsseminar 
Lørdag 18-02.19 holdt NOFA Agder et 
dagsseminar i Arendal. 
Programmet for dagen var: 
09:30 – 10:00  Ankomst og registrering. 
10:00 – 10:10 Velkomst og orientering  

ved arrangøren. 
10:10 – 11:00 SDSS Kjell-Herik Hendrichs 
 Utviklingstrekk i Odd Fellow  

Ordenen fra omkring 1730 til  
dags dato. 

11:00 – 13:30 Eks Stor Kapellan Dag Virik 
Brytninger i den amerikanske 
Ordensgren, og kvinnenes 
inntog i Odd Fellow Ordenen. 

12:30 – 13:30 Lunsj.4:30 
13:30 – 14:30 SDSS Kjell-Herik Hendrichs 

Fra selvhjelpsorganisasjon i kjøl-
vannet av den indistruelle 
revolusjon til en verdibærende 
Orden. 

14:30 – 15:00 Forfriskninger 
15:00 – 15:45 SDSS Kjell-Herik Hendrichs 

Odd Fellow Ordenens utvikling 
fra å være «en manneting» til å 
bli en verdibærende «en 
mennesketing». 

15:45 – 16:00 Avslutning. 
 
Foredragene var meget inspirerende og 
spesielt var det svært interessant å høre 
den betydningen vår egen Samuel 
Johnsen har hatt for utviklingen av 
Rebekkaordenens utvikling både i Norge 
og i Odd Fellow Ordenen på verdens- 
basis. Selv om det er forstemmende å 
registrere den mangel på utvikling for 
Rebekka i Ordenens «hjemland», USA.  
 
De drøyt 60 fremmøtte søstre og brødre 
var meget godt fornøyd etter seminaret, 
noe som gjenspeiler seg i bror Eldar Aas 
innlegg på facebook og alle komentarer 
det medførte. 
 
Terjenytt vil komme tilbake til utfyllende 
opplysninger i senere nummer av bladet. 
 
Vi ser frem til symposium for NOFA i 
Stavanger i juni samt til et kommende 
dagsseminar i Kristiansand til høsten. 
 
Vel blåst og takk til arrangøren. 
 
 
 
 



2019 Vinteren 47. årgang 

 4

 
Rebekkaloge nr 51 Fortuna 

 
Julemøte og opptak 

12. desember 2018 hadde vi vårt 
julemøte. På møtet ble tre nye søstre 
opptatt i Loge nr. 51 Fortuna! Vi ønsker 
dere hjertelig velkommen og gleder oss 
til å bli kjent med dere! 
 

 
F.v. vår nye søster Michelle Myklebustad, hennes 
fadder Inger Røisland, fadder Benedikte Muruvik 
Vonen med ny søster Ellen Marie Tengs, ny søster 

Guri Omnes og hennes fadder Lisbeth Holthe 
Malvik 

 
Etter logemøtet ble det gjennomført et 
eget julemøte, der også historien om den 
fjerde vismann har en naturlig plass. Til 
slutt ventet det oss deilig julemat og 
kvelden var fylt av masse julestemning! 
Marte Svenneru’ var også innom 
etterpå! 
 

Dødsfall 
Søster Karin Elisabeth Myhre døde 
15.12.2018, 89 år gammel. Hennes 
ordensvita: 
Innviet i loge nr. 7 De hvite liljer 
24.8.1966. Forfremmet til Den Høye 
Sannhets Grad 4.2.1969. Overført til 
Loge nr. 51 Fortuna 31.05.1975 som ett 
av vår loges chartermedlemmer! 
Embeder i loge nr. 51 Fortuna: 
Undermester   1975-1977 
Overmester  1977-1979 
Fung. Eks OM  1979-1981 
Tildelt Rebekkarådsgrad    01.09.1981 
Rådsrepresentant  1987-1990 

og 1992-1994 
Opptatt i leir nr. 8 Agder 10.3.1984. 
Opphøyet til Barmhjertighetens grad 
11.3.1984. Overført til Leir nr. 22 Viljen 
12.3.2005. Var medlem der til 7.5.2015 
Embeder i leir nr. 8 Agder: 
Fung. Eks HM   1993-1995 
Rådsrepresentant  1996-1999 
 

25 års Veteranjuvel 20.10.1991 
40 års veteranjuvel 18.10.2006 
50 års veteranjuvel 14.09.2016 

 
Søster Karin Elisabeth Myhre, her fra tildelingen av 

hennes 50 års Veteranjuvel høsten 2016 
 
Karin var en aktiv søster som trofast kom 
i logen så sant helsa tillot det. Vi takker 
henne for alt det hun har vært for logen, 
og lyser fred over hennes minne. 
 

25 års veteranjuvel 
Vårt første møte i 2019 onsdag 9. januar, 
var tildeling av 25 års Veteranjuvel til 
Synnøve Løvdahl. Seremonien oppe i 
salen ble en flott opplevelse, og 
tildelingen ble forestått av 
Storrepresentant Emmy van der Zalm. 
 

Etter møtet var ca. 70 søstre samlet til 
søstermåltidet. Bordet var nydelig 
dekket i delikat hvitt. Vi fikk servert 
fantastisk lettsaltet torsk og til dessert 
verdens beste karamellpudding. Det var 
veldig god stemning ved bordet. Fung. 
OM Benedikte M. Vonen holdt en fin tale 
på vegne av OM Marit M. Auestad. 
Fadder Inger Røisland og veteranen selv 
sa også noen koselige ord. Vi var heldige 
å ha Ragnhild Ellefsen ved pianoet. 
Kvelden ble veldig fin og minnerik, og 
søster Anja Flakk Andersen avsluttet 
måltidet med en morsom og flott takk-
for-maten tale. 

 
Vår nye veteran Synnøve Løvdahl (t.h.) med sin 

fadder Inger Røisland 
Gratulerer så mye til vår nye veteran! 
 
Søster Synnøve Løvdahls ordensvita: 
Innviet i Loge nr. 51 Fortuna 15.12.1993. 
Tildelt Den Høye Sannhets grad 
8.10.1996. 

Embeder i logen: 
Insp.ass.  1997-1999 
CM H.ass. 1999-2001 
IV  2001-2003 
Kasserer  2003-2005 
CM V.ass. 2005-2007 
YV  2007-2009 
 

Ettermøte med etisk innhold 
Etter arbeidsmøtet vårt 23.1.2019 hadde 
Nevnd for styrkelse og ekspansjon 
forberedt et gruppearbeid som ga rom 
for refleksjon omkring logens etiske 
innhold. Medlemmene satte seg 
sammen i fem grupper ledet av Grete 
Raknes, Signe Eidskard Morka, Sissel 
Holthe Øymoen, Anja Flakk Andersen og 
Evy K. Johansen. Gruppene jobbet med 3 
spørsmål: 

1. Hva vil det si å være en 
Rebekkasøster i praksis? 

2. Hva kan jeg/logen gjøre for å 
gjøre en forskjell? 

3. Idéer til tema for ettermøte 
Det var stort engasjement i gruppene, og 
innspillene legges tilgjengelig på logens 
interne sider på www.oddfellow.no. 
Kollegiet vil sørge for at temaene blir 
jobbet videre med fremover. 
 

Gradspassering 
På møtet 13.02.2019 ble hele fire søstre 
forfremmet til Den edle Kjærlighets grad. 
Vi gratulerer!  
 

 
Lisbeth Simonsen, Karin Beate Lauvland Solvei, 

Annette Rose og Evy Ann Pedersen 
 

Vi gratulerer - runde år 
90 år 

18.04. Agnes Helene Knutsen 
65 år 

28.04. Wenche Nybø Martinsen 
55 år 

20.04. Lisbeth Simonsen 
 

Terminliste 
13.03. 19.00 Arb.møte m/Instruksjon 
27.03. 19.00 O+ 
10.04. 19.00 O ≡+ N 
24.04. 19.00 O F□ m/116 Navigare 
08.05. 19.00 O+ N (V) 
15.05. 15.00 Odd Fellow III i Arendal 
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Rebekkaloge nr 93 Kaprifol 
 
Den høye Sannhets Grad. 

. 

Brith Hustveit og Eva Britt Bråten, ble 
tildelt Den Høye Sannhets Grad den 
26.11.18 
En fin seremoni i salen, etterfulgt av et 
veldig hyggelig taffel. Vi var mange 
søstre tilstede. Menyen var Erter/kjøtt 
og flesk, som smakte fortreffelig på en 
kald høst/vinterkveld. 
Resepiendene holdt hver sin fine tale, 
hvor takk sto i sentrum for hva de hadde 
opplevd i gjennom gradene og tiden som 
de nå har lagt bak seg. Taffelet ble 
avsluttet i spisesalen 
 

Veteranjuveler våren 
2019

 

Loge Kaprifol skal smykke seg med tre 
Veteranjuveler denne våren.  Den første 
ut er Olaug Sell den 28/1-19 
Else Byholt den 29/4-19 
Grethe Salvesen 29/4-19 
Vi gleder oss til disse festkveldene. 
 
 
Marked har vi hatt i 2018 

 
Se på denne flotte jenta 
Hun tok hovedgevinsten i lotteriet, gitt 
om hun var stolt. Hun heter Eline 
Eivinsdatter, 
Og er datter av en av de siste nye 
søstrene våre, hennes navn er Elisabeth  
Olsbu.

 
Her var masse fint som søstrene hadde 
laget, både bakverk, syltetøy, syltet løk 
osv., kan ikke akkurat si at huset var fullt 
av folk, men vi fikk inn en fin pengesum, 
noe vi var veldig fornøyd med. 
 
 

 
Jubilanter i denne terminen 
Eiri S. Stene 60år 4/2-19 
Unni T. Aanonsen 50 år 27/2-
19.Gratulerer til dere. 
 
OPPTAK  11/12-2018 

 
Den 10/12-19 fikk vi to flotte nye søstre 
til vår Loge 
Deres navner er: 
Nina Mellem og 
Sissel Svarva. Vi hadde også vårt 
julemøte denne kvelden, så det sier seg 
nesten selv for en flott kveld dette ble, 
med 64 feststemte søstre, deilig julemat 
og to nye søstre 
I tillegg. Bedre kan det ikke bli. Alle var 
storfornøyde med kvelden, ønsket 
hverandre en riktig god jul 
Og en fin adventstid og et godt nyttår 
selvfølgelig. 
 
Den Edle kjærlighets Grad 

 
Vi begynte det nye året 14/1-19 med fire 
søstre som fikk sin andre grad. En fin 
seremoni 
Og en fornøyd søsterflokk 
rundt et nydelig dekket bord til ære for 
resepiendene. 
Vi ønsker at dette nye året, skal gi 
grobunn for vekst og at trivsel skal stå i 
høysete i vår loge. Godt Nyttår.  
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Rebekkaloge nr 104 Måken 

 
Ny søster i 104 Måken: 
Grete Karlsen Ellingsen 

 
Her med fadderen sin, str. Anne Trine Eia 

 
Det er alltid stort å få ny søster i logen. 
22.11.18 blei Grete tatt opp ved ein 
høgtidelig seremoni, og vi ønskjer henne 
velkommen i 104 Måken. Vi håpar ho vil 
finne seg godt til rette i logen vår. 

 
Julemøtet 13.12.18 
73 forventningsfulle damer i galla møtte 
på logehuset kl. 1800. Kvelden starta 
med eit kort arbeidsmøte. Så blei 
logesalen rydda og pynta til eit 
stemningsfullt og høgtidleg julemøte. 
Over oss lyste stjernehimmelen, og vi 
fekk høyre opplesing av fine tekstar 
sammen med kjende og kjære 
julesangar. 
 

 
 
På ettermøtet fekk vi nydeleg jule- 
mat, og str. Mia Birkeland Knutsen 
hadde laga velsmakande riskrem til heile 
flokken.  
Ved bordet las str. Mildrid Stangeland 
legenden om juletreet, og str. Mary-Ann 
Klepp las forteljinga: «Dei småe armane» 
av Andreas Jacobsen, (kalla Ajax) frå Sta-
vanger. 

 

 
DSS Else Byholt og OM Jannicke Hovind 

 
Vi hadde den glede å ha 5 gjester denne 
kvelden. Str. DSS Else Byholt hadde ordet 
og sa m.a. litt om prosjektet «Den gode 
overmester» som 104 Måken har blitt 
med i. Toril Rud Sundtoft takka til slutt 
for maten. 
 
I salongen blei det servert kaffe, kaker og 
avec. Gærn jinter kom kvitkledde med lys 
som Lucia og sang tre sangar. Og etter ei 
stund dukka Ann Doris (ved str. Gro T. 
Clausen) opp. Ho dela nok ein gong 
oppskrifta på wiskykake med oss, og til 
stor munterheit hadde ho mykje godt å 
seia om «Måkehjemmet» som ein 
hyggeleg plass å vera for «de eldre».  
Kvelden blei avslutta med det årlege 
julelotteriet, og mange glade søstre fekk 
med seg gevinst heim.  
 

 
Ann Doris i aksjon med OM og UM som 

«oversøster» og «avdelingsleder» på 
«Måkehjemmet» 

 
25års veteranjuveltildeling  
Torsdag 24.01.19 blei str. Venke Lyshaug 
Larsen og Inger Marie (Mie) Olsen tildelt 
25 års Veteranjuvel ved ein fin og 
høgtidleg seremoni i logesalen. På 
ettermøtet blei det servert nydeleg 
kyllingfilet med ris, salat og ein utsøkt 
soppsaus laga av vår gode kokk, Bjørn. 
 

 
Str. Venke Lyshaug Larsen og Inger Marie Olsen 
med fadrane Kirsti Lykre og Mildrid Stangeland 

 
I tillegg til overmester, heldt begge 
jubilantane tale ved bordet og trekte 
fram artige minne frå eit langt logeliv 
Vi hadde besøk av Storrep. Ragnhild 
Bjellås, som bidrog med musikk ved 
inngangen til måltidet og til sangane ved 
bordet. Turid Anonsen takka for maten. 
 I salongen forsynte alle seg med kaffe og 
kake, og baren var open. Søster Mary-
Ann Klepp las så ein artig «barnestil» om 
kua - til smil og humring blant søstrene. 
Det var ein fin kveld med alvor og latter, 
god mat, artige taler og god stemning. 
 

 
Eit knippe gamle og nye 25årsjubilantar i Måken 

 
Åremålsdagar januar-mars 2019 

80 år: Randi L. Brautaset,12.01.19 
70 år: Liv Grete Aslaksen, 17.01.19 
70 år: Marit Rodvelt, 06.02.19 
65 år: Rita E. Lundemo, 21.01.19 
60 år: Hilde M. Rørvik 04.03.19 
60 år: Åse-Karin Midstue 14.03.19 
60 år: Unni Thompson 18.03.19 
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Rebekkaloge nr 116 

Navigare 
 

 
 

Møteprogram 
1.halvår 2019 

 
Onsdager 
09.01 kl 19.00 O Arbm.Rapp.  

Nevnder. Regnskap 
23.01 kl 19.00  O=+ 
13.02 kl 19.00 O Arbm. Fd 
27.02 kl 19.00 O-+ 
13.03 kl 19.00 0O+          Galla 
27.03 kl 19.00 O Sosialaften 
10.04 kl 19.00 O Arbm. Instr N 
24.04 kl19.00 OF m/51 Fortuna i  

Arendal Galla 
08.05 kl 19.00 O Arbm.Etisk Post  

N(V) 
15.05 kl 15.00 «Odd Fellow III» i  

Arendal 
22.05 kl 19.00 O=+        V 
05.05               Sommertur 
……………………… 
Høsten 2019 
28.08..kl 18.00 OEI  NB Merk tiden  

Galla 
Lørdag  
14.09 kl 10.00 Kurs for nye  

embedsmenn. 
 
  Runde år 
80År 
02.04 Liv Clausen 
 
70 År 
06.04 Liv Hagane 
25.04 Ingrid Nærø 
 
Vi Gratulere jubilantene. 
 
 
 
 
 

Rettelse.  
I Terjenytt høsten gratulerte vi Vår søster 
Sigrid Hagelid med 80 år. Søster Sigrid var 
70 år, beklager Søster Sigrid. 
 
Minneloge 14.11 
Det var en flott og verdig minneloge. 
Logen minnes vår søster Alida Mathilde 
Devold som gikk bort 11.3 2018. Hun var 
medlem av vår loge 116 Navigare fra 
2014 og fram til hennes død. 
 
Logemøte 28.11 
Vi hadde gleden å ha foredrag av vår 
egen Storrepesentant Ragnhild Bjellås 
som tok søstrene med på en reise i 
Margrethe Munthes (1860-1931) verden 
på ettermøtet . 
 
Et hyggelig «pust» fra 100 år tilbake med 
kåseri om og sanger av Margrethe 
Munthe var temaet på kåseriet. 
Alle har en eller annen link til denne 
flotte damen som kom med mange 
utgivelser som sangforfatter og 
barnekomedieforfatter på begynnelsen 
av 1900 tallet. Hun hentet stoff til sine 
sanger fra sin oppvekst og barndom på 
bondegården Alfheim ved Elverum, i dag 
kalt Munthe-gården. Hun brukte 
tekstene i sin lærergjerning på Vaterland 
og Bolteløkka skoler i Kristiania. Sangene 
handler om naturen, husdyrene, 
årstidene, høytidsdager, leken i hjemmet 
mellommenneskelige forhold, og sanger 
med moralske holdninger.  
Vi har vel alle et forhold til sangene.  
På låven sitter nissen. Sladrehank skal 
selv ha bank. Da klokka klang. Syttene 
mai er vi så glad i. 
Hun lært bort folkeskikk gjennom sine 
sangtekster. 
Hun etterlot seg ca 150 ulike sangtekster. 
Et lærerikt foredrag. Takk til 
Storrepresentant Ragnhild Bjellås. 
 
Julemøte 12.12 
På julemøtet møtte det 44 søstre og vi 
hadde etter Loge møtet en hyggelig 
samling i logesalen der vi sang julesanger 
og leste juleevangeliet. 
Det er en fin tradisjon som gir løfte om 
den høytiden som venter oss. 
Privatnevnden hadde dekket nydelig 
bord og det duftet herlig fra kjøkkenet 
der Ribbe med tilbehør ble tilberedet. 
Riskrem med fruktsaus, med mandler i til 
dessert.  
 
 

Oppe i salongen var det små kaker og 
kaffe. Tusen takk til dere som gjør det så 
koselig for oss andre. 
Vi var også så heldig å ha besøk av våres 
DSS Else Byholt på julemøtet. Takk for du 
tar turen til oss, vi setter alltid pris på 
besøk. 
 
Tradisjonen tro var også vår loge 
representert på Den Glade Gris i 
Tvedestrand og voktet Frelsearmens 
julegryte. Søstre står der hver helg i 
Desember. Dette er et  flott tiltak som bli 
godt støttet av logens medlemmer. 
I år kom det inn kr 37698.00. 
 

Gradspassering. 
På møtet den 23.01 fikk søstrene Grethe 
Alise Andersen og Søster Åse  Salvesvold 
. 
Den Edle Kjærlighets Grad. 
Vi gratulerer. 

 
Søstrene Åse Salvesvold og Grethe Alice Andersen 

 
 

Torsdagstreff. 
Det blir torsdagstreff på Logehuset 
følgene dager i vår-termin 
17.01,21.02,23.03 2019 
Treffet er fra kl 12.00-14.00 
Mat og kaffe/te-kr 50.00 
Alle er hjertelig velkommen. 
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Loge nr 61 Terje Vigen 
 

Jubilanter 
Vel overstått:  
Claus Westphal Rasmussen      
50 år 15.januar 2019 Vi gratulerer vår 
bror på Jan Mayen og ønsker til lykke  
Kommende:  
Arild Furuholt  75 år, 03.06.2019 
Arvid Engenes  65 år, 07.06.2019 
 
 
 
 
Møter vi har hatt: 

 
02.01.2019 Nyttårsloge 
For tredje året på rad har brødrene av 
□61 Terje Vigen gjennomført 
Nyttårsloge. Den meget stilfulle 
seremonien fikk et ekstra løft med 
det/de flotte utstyr/rekvisita som 
søstrene i □93 Kaprifol har laget.  

 

 
Søster Tone Hatten som har utført 
arbeidet og var med å sette opp salen til 
vårt nyttårsmøte.  
 
«Drypp/visdomsord» ved taffelet: 
«Alle visste at det var umulig, men så 
kom det én som ikke visste det og gjorde 
jobben» 
Ukjent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.01.2019 (O+) Arbeidsmøte 
På dette møte skulle vi hilse en ny bror 
velkommen i vår loge og i Ordenen. 
Beklageligvis måtte Resipienten reise ut i 
jobb oppdrag. 
Om dette var årsaken til et noe labert 
fremmøte denne aftenen vites ikke, men 
det var ganske glissent i rekkene. 
 
«Drypp/visdomsord» ved taffelet:  
«Livet er som en golfball- en rekke med 
harde slag til du ender opp i et hull i 
jorden» 
Ukjent    
 
30.01.2019 Arbeidsmøte 
Regnskap 
Skattmesteren gikk gjennom det 
reviderte Regnskapet for 2018. Videre 
ble budsjettet for 2019 lagt frem og 
godkjent etter kort diskusjon. 
 
«Drypp/visdomsord» ved taffelet: 
«Ingenting her i verden er så rettferdig 
fordelt som forstanden; alle tror de har 
fått nok» 
Jaques Tati 

06.02.2019 Instruksjon 
Vi brødre i □ 61 Terje Vigen takker bror 
DSS Inge Kongsbakk for et fint 
gjennomført Instruksjonsmøte. 
   
«Drypp/visdomsord» ved taffelet: 
«Det er bedre å lytte godt enn å tale 
godt, og det er bedre å handle godt enn 
å lytte godt» 
fra Østens visdom 

 
Møteprogram vår/sommer 2019 
20.02 19.00  25 års Veteran 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 
 
 
 

20.02.2019 25-års Veteranjuvel 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vår bror Oddvar Hegland ble tildelt 
Juvelen for 25 års medlemskap i 
Ordenen og i □61 Terje Vigen. Oddvar 
Hegland er født 6. juni 1953, han ble tatt 
opp i Ordenen den 9. februar 1994.  

 
Møter som kommer: 
06.03.2019 Venneaften 
Dette møte er vårt viktigste møte i 
terminen. Invitasjon og 
Informasjonsfolder til potensielle søkere 
ligger ut i salongen ved våre møter, eller 
kan lastes ned fra: 
https://www.oddfellow.no/category.php
?categoryID=6235 
De brødre som har med gjester denne 
aftenen bes å gi beskjed til OM. 
 
25.04.2019 Festloge i anledning 
Ordenens 200-års jubileum 
Denne Festloge er et samarbeid mellom 
logene 107 Torungen, 135 Mærdø og 61 
Terje Vigen. På grunn av plassforholdet 
vil det bli påmelding til dette møte. 
Påmelding skjer til Undermesteren i egen 
loge. Det vil bli sendt ut Invitasjon til alle 
brødre i de tre loger.  
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Loge nr 98 Henrik Ibsen 
 
Nye brødre 
Den 4.desember 2018 hadde vi gleden av 
å ta opp 3 nye brødre i vår loge. Disse 
ønskes hjertelig velkommen, og vi ser 
fram til å bli bedre kjent med dem. 
 

 
Arild Viken 

 

 
Svein Andreas Sjåvåg 

 

 
Nils Petter Stad Fosselie 

 
25-års Veteranjuvel 
På møte 18.desember hadde vi gleden av 
å hedre bror Eks OM Anders Terkelsen 
med 25-års Veteranjuvel. Juvelen ble 
tildelt gjennom verdig og stilfull 
seremoni av P.E. Jan Tore Solheim, som 
også er fadder for bror Anders. Bror 
Anders er en viktig bidragsyter i Logen 
med dyktig og stø utførelse av en rekke 

embeder og funksjoner gjennom årene. 
Med sitt smittsomt gode humør er bror 
Anders svært delaktig med å skape det 
gode felleskapet og vennskapet i Logen. 
Han har alltid en lun kommentar på lur.  

 
Jubilanten Eks OM Anders Terkelsen med OM 

Harald Støyl som han er fadder for. 
 
Ordensvita 
Innvielse i Ordenen      5.oktober 1993 
Høye Sannhets grad      7.februar 1995 
Opptagelse i Leiren           8.mars 2001 
Kongelige Purpurgrad   3.februar 2003 
Storlogegraden              5.februar 2016 
Embeder i Logen:  
UM’s venstre ass.              1995 – 1997 
Kapellan                              1999 – 2001 
OM’s høyre ass.                 2001 – 2003 
Ceremonimester                2005 – 2009 
Undermester                      2011 – 2013 
Overmester                         2013 – 2015 
Fung. Eks OM                      2015 – 2017 
Embeder i Leiren: 
2.Teltvakt/YP2.Terne        2017 – 2019 
 
Nyttårsloge  
Også i år hadde Privatnevnden gleden av 
å invitere til Nyttårsloge. Tirsdag 8.januar 
var det samlet nesten 60 brødre, 
ledsagere og enker etter avdøde brødre 
til en hyggelig kveld. 
 
Kvelden startet med et stilfullt og flott 
gjennomført Nyttårsspill i logesalen, og 
til slutt en følelsesmessig avslutning med 
«O`Heliga Natt» under en fullt opplyst 
stjernehimmel. 
 
Etter masse kjøttretter gjennom julen for 
de fleste, ble årets hovedrett Laks med 
utsøkt tilbehør. Forretten var Gravet 
Hjort med tyttebærkrem, og desserten 
en velsmakende hjemmelaget 
karamellpudding.  
 
Etter middagen ventet en liten 
overraskelse med sang og musikk av 
Elisabeth Ording og Knut Ribe. Dette ble 
en stor musikalsk opplevelse med 
trampeklapp og ekstranummer. 

 
Nydelig sang av Elisabeth Ording 
akkompagnert av Knut Ribe  
 
«Årsmøte» m/regnskap 
Tradisjonen tro var årets første logemøte 
15.januar et arbeidsmøte med regnskap, 
budsjett og rapporter fra Logens 
nevnder. 
 
Arbeidsmøte m/ instruksjon 
Tirsdag 5.februar hadde vi gleden av å ta 
i mot DSS Inge Kongsbakk. DSS 
informerte om beslutninger fattet på 
Storlogemøte i 2018. Vi fikk også en 
glimrende belæring og informasjon om 
etikette og oppførsel som en Odd Fellow. 
Det ble også en nyttig gjennomgang av 
alle graders tegn og passord. 
 
Terminliste 1. halvår 2019 
08.01.  Nyttårsloge ☐. 
15.01.  Arbeidsmøte/regnskap 
05.02.  Arbeidsmøte /Instruksjon 
19.02. Venneaften 
05.03.   ＝ +   1.N 
19.03.  ≡ + G   Fm/☐135 Merdø 
02.04.  －+     2.N V    
23.04.  Ο + G   (V)  
29.04.  F ☐ I G  200-års Jubileum 
 Fellesm.☐152 Fjære. Mandag 
11.05. F ☐ II  G Fellesm ☐ 82 James 

Ridgely. Lørdag 
17.05.  17.mai treff på huset 
28.05.  40 Ve.Ju. G   Lotteri 
02.06. Sommertur. Søndag 
03.09. EI G 
 
Fødselsdager runde år 
50 år Steinar Rørvik   14.01.19 
65 år Geir R. Tjemsland 18.01.19 
75 år Jan Tore Solheim 20.01.19 
60 år Per Inge Haavik   31.01.19 
55 år Knut H. Tønnesen  04.02.19 
75 år Anders Terkelsen 25.02.19 
55 år Arild Dypvik 13.03.19 
65 år Finn Kr. Skage 11.04.19 
Vi gratulerer 
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Loge nr 107 Torungen 
Julemøte med damer 24.11.2018 
54 brødre og ledsagere møtte til et flott 
dekket bord. Bror UM Ove L. Wroldsen 
ønsket velkommen, og overlot ordet til 
toastmaster; Bror Terje Lillejord, som 
ledet oss gjennom kveldens program. 
Vår tradisjonelle julemeny: ribbe, 
medisterkaker og medisterpølse ble 
servert. Mellom serveringene under-
holdt «Østre Gab». OM Karl Otto 
Berntsen fikk ordet og ønsket «God 
Jul!». UM holdt sin tale. Riskrem med 
mandel ble servert til dessert. Bror Per 
Olsbu takket for maten. Alle reiste seg 
og sang med på «Deilig er jorden». 
Gjestene forflyttet seg så til kjellerstuen. 
Bror Per Rosmo, iført Kilt, underholdt på 
sin sekkepipe med et potpurri som 
avsluttet med «Auld Lang Syne». 
 

 Logemøte 03.12.2018, Arbm. 
Det møtte 44 brødre. Bror Per Rosmo 
ble installert som vår loges første 
Herold.   

 
 

Herold Per O. Rosmo 
Etter at logen var avsluttet, ble brødrene 
sittende på sine plasser for «frimodige 
ytringer». Bror Steinar Lyngroth intro-
duserte konseptet, og startet så selv 
med en ytring. Det var ytterligere 11 
brødre som bidro med «frimodige 
ytringer». Mange nyttige forslag og 
betraktninger kom frem. Til taffelet ble 
det servert laksefilet med agurksalat. 
Bror Ivar Evensen takket for maten. 

 

Logemøte 17.12.2018, 40 Ve.Ju. 

 
40 års veteran Fritz Steller 

Det møtte 43 brødre for å hedre Eks OM 
Fritz Steller ved tildelingen av hans 40 
års veteranjuvel. DSS Inge Kongsbakk sto 

for tildelingen. Til taffelet ble det servert 
lettsaltet torsk etter veteranens ønske. 
DSS Inge Kongsbakk gratulerte og takket 
veteranen på vegne av Distrikt 22 og 
overrakte blomster. OM Karl Otto Bernt-
sen gratulerte og takket Fritz Steller for 
mangeårig innsats. SR Ole Skjævestad 
gratulerte og overrakte miniatyr-juvelen. 
Veteranens fadder, bror John Friis-
Jacobsen holdt talen til jubilanten og 
takket ham som bror og venn. Eks OM 
Erik Steller gratulerte sin far, ikke minst 
som pappa, fadder og bror. 40 års 
veteranen takket så sin fadder, sin sønn, 
embedsmenn, bror Per Rosmo for 
musikken, og alle brr. Br. Eks OM Olav 
Brottveit takket kokk og serverings-
personell for den gode maten. 
 

Logemøte 7.1.2019, Arbm. Instr. 
42 brødre møtte. Bror DSS Inge Kongs-
bakk holdt en fin instruksjon. Etter møtet 
ble det servert flotte smørbrød. DSS Inge 
Kongsbakk fikk så ordet og minnet 
forsamlingen om etikette når det gjelder 
galla- og logeantrekk. OM Karl-Otto 
Berntsen ønsket så alle et godt nytt år. 
Bror Eks OM Karl-Petter Evensen takket 
for maten.  
 

Logemøte 21.1.2019, 25 VeJu. 

 
25 års veteran Svein Harald Søndenaa 

Det møtte 39 brødre for å hedre bror Eks 
OM Svein Harald Søndenaa ved tildeling 
av hans 25 års veteranjuvel. Stor-
representant Ole Skjævestad stod for til-
delingen. Til taffelet ble det servert lett-
saltet torsk etter veteranens ønske. OM 
Karl Otto Berntsen gratulerte og takket 
veteranen for innsatsen. Fadder Eks OM 
Christian Grundesen takket sitt «fadder-
barn» for innsatsen, og for et mangeårig 
vennskap, både i- og utenfor logen. 
Jubilanten takket sin fadder, og takket 
logen for de embeter han har fått bekle. 
Han mintes også vår avdøde logebror 
Olav Fjærbu, som ble tatt opp sammen 
med jubilanten. Br. John Heien minnet 
om seniortreff på logehuset v/ Eks OM 
Tor Brekke den 31.1.2019. Bror Eks OM 
Sigurd Ledaal takket for et utmerket 

måltid. 
 

Venneaften 4.2.2019 
Det møtte 31 brødre. I tillegg møtte fire 
gjester: Michael Lenz (tidligere medlem i 
loge 135 Merdø), Espen Knutsen, Ole 
Iber og Hans Gerhard Lunden. 
 

 
 
 

Seremonien i salen ble utført på en fin 
og informativ måte. Til brodermåltidet 
ble det servert nydelig erter, kjøtt og 
flesk. Bror Eks OM Per J Jørgensen holdt 
tale til våre gjester, hvor han snakket 
om hva de tre kjedeledd står for, samt 
litt om ordenens historie. Bror Sigurd 
Normann takket for maten. En flott 
kveld vi håper våre gjester satte pris på. 

 
Logemøte 18.2.2019, – + 

Det møtte 48 brødre. Brødrene Sigbjørn 
Normann og Bjørn Martin Gottschlich 
mottok sin DGV-grad. Seremonien ble ut-
ført på en fin og verdig måte. Bror OM 
Karl Otto Berntsen hadde ordet og 
gratulerte begge brødrene med DGV 
grad. Bror Carl Petter Launer talte til våre 
nye brødre av DGV grad og gratulerte 
begge, med et ønske om at de fortsatt 
ville trives i vår loge. Bror Sigbjørn 
Normann takket for en flott og tanke-
vekkende seremoni. Bror John Heien 
informerte om Seniortreff, denne gang 
på kino i Arendal den 28.2.219 – «Musikk 
i stillhet» - Andrea Bocelli. Markus 
Nordlund takket for maten, med en skål 
for privatnevnd og kokk. 
 
Fødselsdager – runde tall:  
22.02.2019 Asbjørn Kristiansen       85 år  
26.02.2019 Ole Skjævestad              60 år  
14.03.2019 Torleif Guttormsen        85 år  
07.04.2019 Vidar Josephsen             70 år 
16.04.2019 Arne Tellefsen                90 år  
17.04.2019 Øystein Ytterdal             65 år  
 

Veteraner:  
21.01.2019 Svein H. Søndenaa        25 år 
18.03.2019 Åge Munch-Olsen         40 år 
06.05.2019 Dag Andersson              25 år 
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Loge nr. 127 Gabriel Scott 

 
25-års Veteraner Helge A. 
Haldorsen og Carl Jon Hansen    
Onsdag den 5. desember 2018 ble våre 
gode brødre Helge Arthur Haldorsen og 
Carl Jon Hansen tildelt 25-års Veteran 
Juvel.  
Det var en flott og høytidelig seremoni 
som ble ledet av DSS Inge Kongsbakk 
assistert av Eks.DSS Åge-Munch Olsen, 
Storrepr. Arne Bjørge , Storrepr. Einar 
Berge og Fungerende Stormarsjall 
Steinar Christophersen. 
Der var 58 brødre til stede. I tillegg 
møtte fra Loge 152 OM Geir Hovind, CM 
Bjørn Tellefsen og bror John Idar Case 
samt bror Anders Terkelsen fra Loge 98 
Henrik Ibsen.. 
Veteranenes vitae ble referert og 
ærestegn avgitt. 

               
Helge Arthur Haldorsen 

 
Ordens Vita for bror Helge A. 

Haldorsen 
Han ble innviet i Ordenen (Loge 98 
Henrik Ibsen) og fikk Troskapsgraden den 
5.10.1993 og Den Høye Sannhetsgrad 
9.6.94. 
Overgang til Loge 127 Gabriel Scott ved 
instituering den 17.9.1994. 
Embeder i Loge 127 Gabriel Scott 
UM’s høyre ass.        1995 - 1997   
Inspektør                     1997 - 1999 
Skattmester         1999 - 2001 
Undermester        2003 - 2005 

Overmester         2005 - 2007 Fung. 
Eks. OM        2007 –2009 Stor-/Rådsrepr.
        2015 - 2019   
Leirgrader 
Opptagelse i Patriarkgraden den 
14.10.1999 (Leir 22 Aust-Agder) og 
opphøyelse i Den Kongelige Purpurgrad 
den 13.12.2001. 
Overgang til Leir 27 Homborside ved 
instituering den 16.11.2013 
Delegat i Storlogemøtet 1.1.2018 – 
1.1.2019 

                           
Carl Jon Hansen 

 
Ordens Vitae for bror Carl Jon 

Hansen 
Han ble innviet i Ordenen (Loge 98 
Henrik Ibsen) og fikk troskapsgraden den 
5.10.1993 og Den Høye Sannhetsgrad 
6.9.1994. 
Overgang til Loge 127 Gabriel Scott ved 
instituering den 17.9.1994 
Embeder i Loge 127 Gabriel Scott 
CM’s Venstreass.           1994 – 1997 
Skattmester            1997 – 1999 
Ceremonimester           2003 – 2005 
Ceremonimester           2005 – 2007 
Leirgrader                             Opptagelse i 
Patriarkgraden den 14.9.2000. 
Overgang til Leir 27 Homborside ved 
instituering den 16.11.2013.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

På Logemøte den 16.1 2018  ble 
bror Ole Petter Svennevig forfremmet til 
den Gode Vennskaps Grad.  Seremonien 
ble gjennomført med stil og verdighet 
med hele  66 brødre til stede.  

                        
Ole Petter Svennevig 

 
Nyttårslogen den 6. januar 2019   
ble en gedigen suksess med en stilfull 
festloge og påfølgende kjempegod 
bevertning samt deretter en fantastisk 
god og stemningsfull underholdning i 
form av sang og spill fremført av 
Elisabeth Ording og bror Knut Ribe. Synd 
at det bare var 40 brødre med 11 
ledsagere som ga seg anledning til å 
være til stede Så neste gang still opp.  

            
Knut Ribe og Elisabeth Ording              

    
PÅ logemøte den 6.2.2019 
ble Odd Fellow Ordenens 200-års 
jubileumsspill fremført og da av svært 
dyktige og vel forberedte aktører med 61 
brødre til stede som endte opp med en 
etterfølgende og velfortjent berømmelse 
og skryt på ettermøtet. Noen mente 
sågar at deler av stoffet som ble fremført 
også kunne egne seg svært så godt i 
forbindelse med en kommende 
venneaften. Vi får se hva det blir til. 
 
 



2019                                                                                              Vinteren                                                                                      47. årgang 

 12 

 
 
 
 
 
 

 
 

Loge nr. 128 Lyngør 
Den 5.desember 2018 hadde vi gleden 
av å ønske to nye brødre velkommen i 
vår Loge: 
 

Bror Helge Wroldsen 
 

 
 

Bror Per Anders Bergan 
 

 
Julemøtet. 

19. desember hadde vi vårt julemøte. 
Etter møte gikk brødrene til bords til 
tradisjonell julemat og et fest dekket 
bord. 
 

Gradspasserringer i 
Loge 128 Lyngør: 

2.januar 2019 fikk disse brødrene 
Den Edle Kjærlighets Grad 

Fra venstre: 
Brødrene: Kåre Nævestad, Geir 
Byvold og Svein Schøgren. 
 
6. februar ble Det Gode Vennskaps 
Grad tildelt: 

Bror Axel Dalen. 

 
Alle sermoniene ble gjennomført 
på en flott og verdig måte. Og med ett 
hyggelig broder måltid i etterkant. 
 

Møter fremover: 
20.02 Venneaften 
06.03 +Galla. Besøk fra 152 Fjære 
20.03 Arbeidsmøte 1N 
10.04 Besøk til Colin Archer. 2NV 
24.04 Arbm. 200 års jubileum 
15.05 25 Ve.Ju. Galla 
29.05 0+ Galla 
15.06 Sommeravslutning.NB Lørdag 
29.08 El Galla 
 

Embedsmannskollegiet: 
 
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: 
Kåre Nævestad 17/2 70 år 
 

Aslak Tore Løvdal 26/2 80 år 
 

Karl-Arthur Huseby 3/3 70 år 
 

Vidar Ausland 14/3 85 å5 
 
 

Er noen av brødrene syke? 
 

Husk å gi beskjed til: 
Nevnd for omsorg: 
John Are Nor på tlf 

95946379/37165291 
 
 
 
 
    
               
               
 
 
 
               
               

mailto:E-post:dag.overnes@gmail.com
mailto:olppette@online.no
mailto:snils2@online.no
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Loge nr. 135 Mærdø 
 
Julemøte 1. Desember 2018 
Kvelden startet med velkomstdrikke og 
mingling. Vi var 25 brødre og 23 
ledsagere som deltok på julemøtet. Noen 
av våre ledsagere var også våre søstre. 
Undermester Tom Arild Sell ledet oss 
gjennom kvelden, og skapte god 
stemning fra første øyeblikk. Takk for en 
veldig bra jobb. 

 
                       God stemning 
 
Vi fikk servert smakfull ribbe med deilig 
tilbehør og riskrem til dessert. I tillegg 
passende og god drikke.  
 

 
         Sultne og klar for herlig julemiddag 
 
Mange gode taler under middagen kan 
fremheves, men Damenes Tale av 
Sigmund Leiros fikk salen til å riste av 
latter. Gunn Mossing fulgte fint opp med 
en morsom og god Herrenes Tale. Eks. 
OM Rune Sørensen takket for festmaten 
på en fortreffelig måte.  
Privatnemnda sto på som alltid. Kjøpte 
inn mat og drikke og dekket lekre bord. 
Tok i mot gjester, serverte, betjente 
baren og gjorde alt for at alle fikk en 
strålende aften og ryddet etterpå. 
Kokkene laget nydelig mat og sørget for 
at alt på kjøkkenet gikk bra. Etter 
middagen gikk vi ned i kjeller-stua til 
kaffe og kake og noe attåt. Her ventet 
levende musikk med Sverre Risdal, som 

er kjent fra tiden med Frolandssvingen. 
Praten gikk lett og allsangen klang 
gjennom rommet. Danseskoene var i full 
sving, og for mange ble det en sen kveld 
og alle koste seg. Takk til alle som bidro 
med å arrangere julemøtet og til alle 
deltakere, dere vet hvem dere er!  
 
Gradspasseringer 
 
Den Edle Kjærlighets  grad 
15.02. Trond Berli 
15.02. Thomas Liane Stokka 
15.02.  Finn Åge Tjøstolvsen 
 
Den Høye Sannhets grad 
04.12. Sigmund Leiros 

 
 
15.01. Arbm. m/Instruksjon 
OM kaller frem Bror Øystein Hansen og 
utnevner ham til Herold, for resten av 
inneværende periode. 
 
Innledningsvis orienterte DSS Inge 
Kongsbakk om nytt fra Storlogen, 
viktighet av korrekt opptreden og OMs 
rolle i Logen. Deretter holdt han en god 
instruksjon om graders hemmeligheter. 
 
Logemøte 05.02 Regnskap 
Regnskap for 2018 og Budsjett 2019 ble 
godkjent.  
 
Foredrag etter middag av Bror Nils Inge 
Øyna, Rektor på Sam Eyde Videregående 
Skole i Arendal. Vi fikk en fin 
gjennomgang av historien til skolen, 
innovasjoner og hva de jobber med for 
fremtiden, inkludert 
fengselsundervisning. Skolen har ett 
omfattende opplæringstilbud og 
ressurser som passer en moderne 
tidsalder.  
Ett inspirerende og lærerikt foredrag. 
Takk til Nils Inge Øyna. 

 
 
Åremålsdager 
Gratulerer med åremålsdag til våre 
brødre under. Vår eldste bror, Eks OM 
Leif Arild Sell takker for blomster som 
OM leverte ved hjemmebesøk. Våre 
andre brødre fikk blomster på logemøtet 
5. februar 2019.  
 

 
                  Gratulerer bror Leif Arild Sell 
 
80 år. Eks OM Leif Arild Sell 
75 år. Eks DSS Tom B. Schultz 
70 år. Eks OM Kay Salvesen 
60 år. Kristen Bråten 
50 år. Frank Eddy Johansen 
 
Herold 
Undertegnede har overtatt 
redaktøransvar for Terjenytt. I tillegg 
ansvar for sosiale medier, webside med 
mer i samarbeid med OM for loge 135 
Merdø.  
 
Hilsen i V. K. og S. 
Herold 
 

 
   Øystein Hansen 
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Loge nr. 152 Fjære 

Nytt fra Sekretæren: 
 

Innvielser: 
 

Opptak nye brødre 11.02.2019 

 
Morten Dahl Mortensen 

 

 
Per Olav Kjønnhaug 

 
 
Gradspasseringer: 
Brødre til forfremmelse 28.01.2019 til   
Den Edle Kjærlighets grad: 
 
Jan Ellingsen 
Fredrik Hammerø Eriksen 

 

 

 

 

Jubilanter: 
 

Karl Dagfinn Fossum 70 år  
01.01. 2019 
Sverre Sand 70 år  
14.02.2019 
Tom Roar Bakke Fiksdalsstrand 50 år 
07.03.2019 
 
Vi gratulerer! 

 
UMs spalte 
Gode brødre!  
 
Den 11.01.2019 
Var vi på logehuset i Grimstad og 
brygget  
Loge ølet Jørgen bangs gate Pale Ale. 
Vi var 14 brødre og søstre, som brygget 
og smakte oss gjennom lyst til svart øl 
laget av brødre til stedet. Det var en 
hyggelig aften. 
 
Den 23 feb har vi sosialaften. Med lotteri 
med inntekt til Landssaken. Vi gjentar 
suksessen fra i fjord med nord norsk 
Skreimølje. Vi er ca 45 Brødre og Søstre 
påmeldte. 
Det Gledes 
 
Den 28 februar har vi det årlige 
fellesgallamøte med 104 Måken, denne 
gang er det måkesøstrene som er 
vertskap. Det ser vi fram til. 
 
Den 25/3 skal vi på ny ha venneaften, jeg  
Håper vi kan få flere med i vår fine og 
broderlige loge. 
 
Vill takke brødrene for godt oppmøte og  
Veldig hyggelig og inkluderende etter 
møter 
 
 
Med broderlig hilsen i 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. 
 
Tore Wickstrøm 
UM 
 
 
 
  

 
OMs hjørne 
Gode brødre! 
 
Så er vi inne på oppløpssiden og kan se 
målseilet foran oss i det som er denne 
periodens siste halvår. Det betyr at 
Nominasjonsnevnden er i arbeid, og at 
du etter hvert kan bli spurt om å påta 
deg et embede i vår Loge. Så skal vi 
selvfølgelig ha respekt for at familie og 
jobb kommer foran logen. Men vær 
likevel trygg på at når du blir spurt så 
betyr det at Logen har tillit til deg og til 
at du kan ivareta oppgaven på en god 
måte. Det å påta seg et embede er også 
en del av din egen utvikling, til beste for 
deg selv og for Logen. 
 
Siden forrige Terjenytt har vår lille Loge 
vokst ytterlige, med 2 nye brødre som 
ble innviet på vårt møte den 11/2. Vi 
teller nå til sammen 46 brødre. Den 25/3 
gjennomfører vi en Venneaften. Et 
invitasjonsbrev er allerede sendt ut til 
alle våre brødre. Forhåpentligvis 
planlegger UM noe spesielt til 
ettermøtet denne gangen. Så jeg vil nok 
en gang oppfordre alle brødre i vår Loge 
om å se seg rundt i egen omgangskrets, 
blant kollegaer eller venner etter noe 
som kan tenkes å være interessert i å 
høre mer om vår Orden og hva vi driver 
med. Vi har allerede en søker som venter 
på innvielse, og planen er å gjøre om det 
siste møtet før sommeren fra 
arbeidsmøte til innvielse. 
 
Selv om jeg ikke helt tør å tenke på at 
vinteren har sluppet taket så kjenner jeg 
på at dagene har blitt lengre og det går 
mot lysere tider, med mange flotte 
logemøter i vente. Begge deler regner 
jeg gir deg energi, slik det gjør for meg. 
  
 
 
 
Med broderlig hilsen i 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. 
 
Geir Hovind 
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Redaktørens lune hjørne, eller lederartikkel om du vil. 

 

 

 Skriver Terje Tovan 

 

 

 

 
 

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 

f 
facebook er nok kommet for å bli, både innenfor og utenfor Odd Fellow. 

Mange har meninger om dette og noen lar skrivelysten komme til heder og verdighet igjen. I den 
senere tid er det utvist et enormt engasjement. Jeg må innrømme at jeg også reagerte med 
kommentarer på visse innlegg. Facebookstormen startet ved at Eks Stor Herold, Terje Tovan, 
trakk seg fra sitt embede med øyeblikkelig virkning. Dette utløste mye energi fra søstre og brødre 
og det var utallige innlegg for og mot. Er det sensur? Er det mangel på demokrati? Kan vi ikke ha 
egne meninger? Er noen fratatt sine rettigheter? osv osv…….. 

I et innlegg på facebook tirsdag 19/2 (kl 18:09) skriver Terje Tovan: JA, NÅ ER DET NOK! Og jeg 
må si meg hjertens enig. La oss legge den ballen død en gang for alle. La oss heller bruke «ansikts-
boka» til å vise til mer positivt ladede hendelser.  

Et eksempel på dette er bror UM Tom Arild Sells innlegg der jeg sakser litt: «Det er nok noen av 
brødrene som kjenner litt på om «Tør jeg ta denne utfordringen, eller vil jeg gå for det trygge» 
for så til slutt å tenke: «Det er nok best å la det være». Den første utfordringen jeg fikk, fikk 
jeg første dagen jeg møtte i logen. Da jeg skulle takke for tilliten under brodermåltidet ved 
opptaket mitt i 2006. Jeg gruet meg dager i forveien og nøt ikke brodermåltidet noe særlig….» 

Terjenytt kommer tilbake med hele innlegget i et senere nummer. 

Terjenytt Vinteren 2019 - 47 årgang - Medlemsbladet for Odd Fellow Ordenen i Distrikt nr. 22 Aust-Agder. 
Bladet utgis 4 ganger i året: I febr., i apr., i sept. og i nov. UM/Herold er redaktør for stoff fra sin loge. 

Hovedredaktør er Eks OM Per Jetlund Jørgensen. 
Neste Terjenytt, Våren 2019, kommer i april 2018. Frist for innlevering av stoff fra enhetene er 15. april 2018. 

Stoffet sendes: Per J. Jørgensen, på E-mail: post@terjenytt.no 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



