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Jan A. Nilsen har siden starten av NOFA Agder vårt en meget aktiv person. 
I tidligere nummer av Terjenytt har vi hatt en gjennomgang av de 
prosjektene som er gjennomført i distrikt 22, mens bror Jans arbeider er 
så omfattende at Terjenytt har valgt en samlet gjennomgang av alle hans 
prosjekter. I tillegg til hans egne har han, bidratt i flere andre prosjekter 
også utenfor distrikt 22. Se side 2. 

16.02.2019 ble det holdt et dagssymposium på logehuset i Arendal i regi 
av NOFA Agder. Foredragsholdere var SDSS Kjell-Henrik Hendrichs og Eks 
Stor Kap Dag Virik. Den første delen av foredragene, «Ordenens 
opprinnelse, og Rebekkas tilblivelse finner du på side 3 – 6. 

OF III er døpt i Oslo 26.04.2019 (på OFs 200.årsdag) og skal nå på 
"signingsferd" langs k yste n. RS OF III kom m er ti l Pol len i Are nda l 
15.05.2019, og søstre og brødre anmodes om å møte frem til dette 
arrangementet. Se mer side 7 og 19. 
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NOFA. 
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 
 

Hans egne prosjekter. 

NOFA Prosjekt nr. 1 – 2015. 
En beretning om Loge 107 Torungen. 
Logens historie har han tidligere 
skrevet ved jubileumene: 5 år, 10 år, 
20 år og 25 år. 
Den siste ble laget som et jubileums-
hefte til 25 årsjubileumet. Den lå på 
hver kuvert ved jubileumsmiddagen 1. 
november 2008, dvs. en til hver 
familie. Heftet var på 100 sider i A5 
format, et format alle utgavene har 
vært i. 
Side 99 i heftet var en annonse side, og 
sammen med disse inntektene og et 
støttebeløp fra leir nr. 22 Aust Agder, 
fikk en midler til hele trykkingen. 
Det ble laget så mange hefter at en 
hele tiden etter 25 års jubileumet har 
kunnet gi et eksemplar til hver ny bror 
som ble medlem av logen.  
Ved opprettelsen av NOFA, 18. juni 
2011, fødtes idèen med å ville ta 
historieskrivingen inn i Akademiet og 
starte med å oppdatere ”En beretning 
om loge 107 Torungen”.  
Situasjonen for Jan var nok på det 
tidspunkt veldig arbeidsomt, for det 
var først etter at redaktøransvaret for 
vårt medlemsblad ”Terjenytt” var 
overlatt til en annen, at han hadde 

muligheter for å sette idèen ut i 
praksis. 
Først den 30. januar 2015 ble han 
medlem av NOFA med sin idè som 
prosjekt. 
Beretningen dekker tiden fortløpende 
fra starten i 1983 og frem til dato. 
Motivet er å få samlet arkivstoff, 
systematisert det og gjøre det til-
gjengelig for logemedlemmene og 
andre interesserte. 
Beretningen er satt inn på logens sider 
i Oddfellow.no.  
Prosjektet avsluttet 01.12.2015 
 

NOFA prosjekt nr. 10 – 2015. 
Odd Fellow i Aust A. Distrikt 22. 
Historie 
Det var DSS Tom Schulz(2010 – 2014) 
og hans DR som oppfordret Jan til å 
skrive Distrikt 22s historie. Vår 
daværende DSS(2014-2018), Åge 
Munch-Olsen, har fulgt det opp i sitt 
DR, og nå er dette gjennomført som 
NOFA prosjekt 10-2015. 
Prosjektet startet sommeren 2015. 
Kildene som er brukt er foruten egne 
notater og tidligere logehistorie, 
Terjenytt, FOCUS, og flere andre 
skrevene historier og skriv fra 
distriktets enheter. 
Motivet er å få samlet Odd Fellow 
stoff, systematisert det og gjøre det 
tilgjengelig for andre. 
Det endelige resultat ble et elektronisk 
hefte i A4 format på 97 sider i en PDF-
fil. 
Dermed vil det kunne tjene som et 
oppslagsverk som omfatter noe av det 
som har skjedd på Distriktsnivå. Det 
trekker opp trådene fra tiden da vi 
tilhørte Distriktene nr. 5 Telemark og 
nr. 14 Sørland frem til opprettelsen av 
Distrikt 22 Aust Agder. 
Institueringen av de forskjellige en-
heter tas med og den knoppskyting 
som har skjedd i Distriktet, med særlig 
vekt på leirene. 
DSSene med bilde er omtalt på hver sin 
side. 
Videre tas det med utviklingen av 
Distriktsrådene, Distriktsrådsmøtene, 
Storlogegraden, Delegater til Storloge-
møtene, opplæring av embedsmenn, 
Odd Fellow husene, etc. 
Medlemsutvikling har fått en bred 
plass også med oversikt over 
veteranene, Europeiske Storloge-
graden, Erkjentlighetstegnet, Stor-
logens hederstegn, etc. 

Samarbeidet mellom Distriktets en-
heter og sosialt arbeid er viet stor 
plass. 
Bilder, tabeller og oversikter er tatt i 
bruk i den grad en har funnet det nød-
vendig. 
Det hele avrundes med Arendalsuka og 
Distriktets handlingsplan. 
Prosjektet avsluttet 30. september 
2016. 
 

NOFA prosjekt nr. 9 – 2016. 
Terjenytt.Medlemsblad for Distrikt 22. 
Jan var medlem av loge nr. 61 Terje 
Vigens embedsmannsutvalg som CM, 
da initiativet til bladet ble tatt i 1972 
og senere har han også fulgt det tett, 
bl.a. i 2 perioder som redaktør. 
Redaktørperiodene var 1977 – 1981 og 
2004 – 2014. 
Prosjektet hans er 2 delt, slik: 
1. del: Innsamling og skanning av 
gamle Terjenytt blader, 1972 - 2006. 
2. del: En skriftlig fremstilling av 
bladets historie og hvordan det i dag 
blir laget. 
1. del. 
Innsamlingen av bladene har for så vidt 
gått greit så langt. Foruten blader Jan 
selv hadde, har 3 brødre levert blader 
til ham, først og fremst Eks HP Svein 
Sørensen og Eks OM Ivar Tønseth, 
begge fra loge nr. 61 Terje Vigen. Helt 
på slutten dukket Peter Stiansen opp 
med 3 nr., slik at nå mangler bare 2 
blader fra 1975. 
Skanning er foretatt med en HP 
CUM277 Scan direkte til PDF-fil. 
Fra og med nr. 2 av Terjenytt i 2006 
har vi produsert Terjenytt også 
elektronisk og plassert bladet på 
leirenes, nr. 22 Aust Agder og nr. 22 
Viljen, hjemmesider. Leir nr. 27 
Homborside har også satt dem inn på 
sin hjemmeside. De nå scannede 
bladene 1972 – nr. 1 2006 er blitt på 
lignende måte plassert på 
Oddfellow.no under leirene i vårt 
distrikt. Dette har skjedd i løpet av 
høsten 2016. Bladene er plassert på de 
åpne sidene, tilgjengelig for dem som 
er interessert. 
2. del. 
Når det gjelder den skriftlige historiske 
fremstillingen så har Jan selv mange 
notater fra sin tid i embedskollegiene 
og som redaktør. 
Men det er også klart at bladene selv 
er med og forteller den historien. Det 
er selvsagt til stor hjelp at så mange 
blader er funnet. 
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Ved gjennomgangen av de eldre 
bladene, slår det en hvor stor rolle 
tegningene og illustrasjonene av vår 
første redaktør, Thorleif Bredesen, har 
hatt å si. Det føles helt naturlig at dette 
må komme frem i et eget kapitel. 
Prosjektet avsluttet 03.02.2017.  
 

NOFA prosjekt nr. 12 – 2016. 
Et logemøte i 1748. En dokumentasjon. 
Som redaktør av Terjenytt, ble Jan 
invitert til generalprøven den 13. 
november 2013 for å ta bilder og å 
skrive om skuespillet. Dessuten var 
Kristian Eimind fra loge nr. 61 Terje 
Vigen med på selve logemøtet dagen 
etter og tok mange bilder. 
Begivenheten ble selvsagt omtalt i 
Terjenytt, men i tillegg ble det 
utarbeidet en dokumentasjon med 
tekst og bilder, av denne historiske 
begivenhet. 
Når spillet så ble tatt frem på nytt av 
NOFA Agder på Symposiet i 
Kristiansand fredag 10. juni 2016 ble 
det naturlig å løfte dokumentasjonen 
opp i NOFA som et eget prosjekt. Når 
vi i tillegg vet at manuset til skuespillet 
er satt inn i tekstforfatter Tore Besse 
Lund Andersens NOFA prosjekt 8 – 
2015, ble det enda mer midt i blinken å 
gjøre dokumentasjonen til et NOFA 
prosjekt. Med tekstforfatters tillatelse 
gjengis også manuset i dette 
prosjektet. 
Dermed har også fremføringen av 
spillet fått en naturlig plass i NOFAs 
samlinger. 
I tillegg til den opprinnelige dokumen-
tasjonen, er der også ført inn nærmere 
informasjon om skuespillets fremføring 
i forbindelse med Symposiet i 
Kristiansand. 
Under Symposiet skulle stykket frem-
føres 2 ganger innenfor en tidsramme 
på 2 timer. Da ble det behov for å 
utarbeide et forkortet manus. Dette 
ble gjort av Eks DSS Tom Schulz.  
Dette manuset avslutter prosjektet.  
Prosjektet ble avsluttet 19. 11. 2016 
 

NOFA prosjekt 7 – 2017. 
1% Statistikk - som motiveringsfaktor. 
Dette prosjektet ble omtalt i Terjenytt 
nr. 3 i 2017. 
 

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

OF leir nr. 22 Aust Agder - Historie 
Formålet er å gi et historisk bilde av 
utviklingen av leirarbeidet i Aust-

Agder, og med tilblivelse og utvikling 
av leir nr. 22 Aust Agder ved hjelp av 
tekst, tabeller, oversikter og bilder.   
Prosjektet startet august 2017 og 
sluttførtes i løpet av våren 2018.  
Resultatet ble en elektronisk Pdf-fil, 
som ble satt inn på hjemmesidene i 
oddfellow.no og som er til disposisjon 
for medlemmer og andre interesserte. 
Kan sendes medlemmer som har Epost 
og/eller trykkes på papir som hefte 
eller bok. 
Historisk innfallsvinkel ble brukt, mye 
basert på egne notater, men FOCUS, 
arkivmaterial, protokoller, referater, og 
ikke minst Terjenytt benyttes som 
kilder. 
Prosjektet ble avsluttet våren 2018. 
 
NOFA Prosjekt nr. 8 - 2018. 
Odd Fellow Huset i Arendal. 
Tilblivelsen og noe til. 
Jan var OM i loge Terje Vigen da huset 
ble kjøpt. Prosjektet omfatter jakten 
på hus, kjøpet og omskapningen til 
Odd Fellow hus. Det legges bl.a. vekt 
på arkitektens arbeid. 
Prosjektet ble fullført 01.08.2018. 
 
Alle prosjektene er elektroniske og er 
plassert på leir Aust-Agders sider i 
oddfellow.no, de fleste på åpne sider. 
Dessuten finnes noen på NOFAs sider 
sentralt. NOFA Agder omtaler alle 
prosjekter fra distrikt 14 og 22 på sine 
hjemmesider. 
 

Prosjektene kan fåes på Epost hos Jan, 
jan.a.n@online.no 
 

Veileder for andre. 
I tillegg til egne prosjekter har Jan også 
vært veileder for 6 andre prosjekter: 
Det omfatter historien til 2 leire og 4 
loger hjemmehørende i Arendal, 
Kristiansand, Odda og Bodø 
 

Samarbeidspartner 
NOFAs Symposium i Kristiansand i 
2016. 
Tore Besse Lund Andersen og Jan skrev 
heftet ”Odd Fellow Ordenen på 
Sørlandet” som omtalte og presenterte 
alle logene i distriktene 14 og 22. 
Dette var et hefte på 36 sider i A5 
format . 
 

Dessuten leverte Jan bilder og hadde 
layouten til heftet på 8 sider i A5 
format: ”Innledende presentasjon til 
ordensspillet i NOFAs symposium i 

Kristiansand i 2016”, som Tore Besse 
Lund Andersen skrev. 
Alle deltagerne ved Symposiet fikk 
disse 2 heftene. 
 

Da Tore Besse Lund Andersen fullførte 
sitt store bokprosjekt, NOFA prosjekt 
nr. 8 – 2015: ” DEN PATRIOTISKE ODD 
FELLOW ORDENS GAMLE RITUALER”, 
hjalp Jan ham med den endelige 
layouten og korrekturen. 
 

 
NOFA-symposium på Logehuset 

i Arendal 16/2-2019 for NOFA 
Agder. 

 
Bror SDSS Kjell-Henrik Hendrichs: 

Fra Odd Fellow Ordenens opprinnelse 
i England, og transformasjonen i 

Europa mot en moderne, 
verdibærende Orden. 

 

 
Bror SDSS Kjell-Henrik Hendrichs 

En Orden må – som alt annet som skal 
utvikle seg og vokse – 

 ha mening 
 gi et bidrag til 
 være relevant for 

den tiden den lever og skal leve i. 
Ordener er verdens eldste kulturelle 
sammenslutninger og har eksistert i 
kanskje mer enn 25.000 år. 
Dagens verdibærende ordener henter 
trekk fra: 

 Isis og Osiris myten fra Egypt 
 De eleusinske mysterier fra 

Hellas 
 Mithramysteriene fra Roma 

Odd Fellow Ordenen oppsto i England. 
Fra å ha vært et utpreget jord-
brukssamfunn utviklet de seg i den 

mailto:jan.a.n@online.no
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industrielle revolusjonen som snudde 
opp ned på samfunnslivet. Dette 
pågikk fra 1750 til 1870. Mange var i 
ferd med å bukke under, men fikk etter 
hvert hjelp fra «Friendly Societis, 
forløperen til Odd Fellow. Friendly 
Societis skapte noe helt nytt og sprang 
ut av sosiale behov i den første, 
industrielle revolusjon. 
Vi ser snart en geografiskinndeling: 

1. de helt lokale friendly 
soscietis 

2. friendly soscietis for større 
områder- counties; 
tilsvarende fylker, len eller 
amt. 

og en innholdsmessig inndeling: 
1. et enkelt bidrag som til 

begravelse eller pensjon. 
2. omfattende bidrag ved de 

fleste risikoområder i livet. 
I starten var det kun selvhjelp som var 
essensielt men den Odd Fellow som 
Thomas Wildey hadde fått kjennskap 
til i England hadde også en kjerne av 
etikk. 
Manchester Unity ble stiftet i 1810 og 
dens ritualer ble utviklet i 1813 – 1816.  
Thomas Wildey reiste til USA i 1817 og 
Lodge Washington ble stiftet 26. april 
1819. Han hadde høyst sannsynlig kun 
gått gjennom en innvielse. Manchester 
Unity innførte ritualer med Innvielse 
og tre grader og disse kom til USA i 
1819. Disse ble raskt adoptert av 
Thomas Wildey og hans menn. 
To av stifterne fikk stor betydning: 
Thomas Wildey førte Ordenstanken fra 
England til USA og grunnla 
organisasjonen. 

 
 
 

James Lot Ridgely var Stor Sekretær i 
41 år, og den som løftet Ordenen til en 
etisk kraft. 

 
De amerikanske loger vokste meget 
raskt. Det var hjelpefunksjonene som 
sannsyligvis var hovedgrunnlaget for 
rekrutteringen. 
Leirene ble dannet i USA 6. juli 1827 og 
den største forskjellen var at disse 
overhodet ikke hadde noen selvhjelps-
virksomhet, men drev kun med rituelt 
arbeid og etisk fostring. 
 
Odd Fellow Ordenen, slik vi kjenner 
den, kom til Europa (Tyskland) i 1870 
og amerikanerne ville at alle deres 
selvhjelpsfunksjoner skulle adopteres. 
Dette ville ikke tyskerne, og kun noen 
få hjelpeordninger ble innført, bl.a. 
begravelseskasse. 
Logene ble etiske hovedarenaer under 
mottoet Vennskap, Kjærlighet og 
Sannhet. Noe tyskerne la veldig vekt 
på ved opptak var krav om helseattest. 
I 1878 kom Ordenen til Danmark. Der 
ble kravet til helseattest avviklet i 
1920. 
I 1884 kom Ordenen til Sverige og i 
1898 kom den til Norge, Den ble 
imidlertid styrt fra Danmark frem til 
1920. Helseerklæringen ble for øvrig 
ikke avviklet i Norge før i 1978. 
Utviklingen av Ordenen mot en 
moderne, verdibærende organisasjon 
har foregått ganske ubemerket og 
kontinuerlig frem til i dag. Denne 
utviklingen kan ha vært påvirket av to 
hovedfaktorer: 

1. bevisste valg 
2. automatisk tilpasning til 

velferdsstatens fremvekst. 
Husk at det er vi som skal forme 
fremtidens Orden. Vi kan gjøre den til 
et historisk museum eller vi kan gjøre 
den til et levende og verdibasert 
verksted. 
Valget er vårt eget. 

Rebekkas kamp og historie fra den 
spede begynnelse mot etablering i 

Norge v/bror Eks Stor Kap Dag Virik. 
 

 
Bror Eks Stor Kap Dag Virik 

Som det fremgår av denne så er 
gjennomgangsmelodien i starten: 
inexpedient, dvs upassende 
1852:     Stor Sire beslutter at  
Rebekka-graden var en æresgrad 
Embedsmenn i logene bør ha graden 
og de forpliktelser som følger med 
1854:  Det blir en plikt for OM og 
UM å gjennomgå Rebekka-graden 
1855:  Stor Sire beslutter at 
Daughters of Rebekah kun var tilsluttet 
Ordenen som en hedersbevisning 
1857:   Forslag om at gradens  
privilegier skulle kunne gis til enker, 
døtre og søstre av brødre. Forslaget 
over sendt lovnevnden – inexpedient  
1864:  Rebekka-graden i sin  
nåværende form «A dead letter» 
«Betydningsløs og ubrukelig» Lov-
nevnden undersøker muligheten for at 
søstre kunne slutte seg sammen og 
samarbeide med brødre om å besøke 
de syke.  
Lovnevndens konklusjon: inexpedient  
1865:  Stor Sire beslutter at såkalte  
Rebekkaforeninger er ureglementerte 
og ulovlige 
1866:  Stor Sire gjør oppmerksom på 
at til tross for Storlogens beslutninger 
og lovgivning, eksisterer det fortsatt 
Rebekka-foreninger og anbefalte ytter-
ligere lovgivning i den forbindelse 
Motstanderne hevdet at Rebekka-
foreningene fulgte ikke Storlogen lover 
og anvisninger, og derfor må Rebekka-
graden skjæres vekk. 
1867:  Stor Sire James P Sanders fra 
New York slo fast at Rebekka-graden 
hadde vært virksom i 16 år og eksperi-
ment måtte sies å være sluttført. 
Graden måtte anerkjennes eller så 
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måtte den oppheves. Han anbefalte at 
dersom graden skulle fortsette, måtte 
den etableres på fastere grunn, rett til 
å velge egne embedsmenn og med-
lemmer, med et styrende lovverk og 
ensartede arbeidsformer over hele 
USA 
1868:  Drøftet over hele USA , og en 
nedsatt spesialkomite hadde vært ned-
satt og fremmet følgende: Storlogene 
blir bemyndiget til å instituere grad-
loger for Rebekkadøtre med følgende  
privilegier:  
Å tildele Rebekkagraden til 5. grads 
brødre og deres hustruer Å velge 
embedsmenn slik brødre kan. Et 
hvilket som helst medlem er valgbar til 
et hvert embede bortsett fra OM som 
må besettes av en godstående Eks OM 
Vedtatt 69 mot 28. 
1869: Stor Sire anbefale å utvide 
Rebekka-gradlogenes rettigheter og 
privilegier. Han vil ha revisjon av 
ritualet og utvide medlemskapet til 
også å gjelde døtre av Odd Fellow 
brødre. Men motstanden var for stor. 
Man nektet også Rebekka-gradlogene 
selv å velge nye medlemmer ved 
ballottering. Det ble først innvilget 
1871. 
1873: Forslaget om å velge Odd 
Fellow brødrenes døtre som medlem-
mer, ble vraket.  Vurdert inexpedient. 
1877:  Ingen kunne velges til OM 
uten selv å ha vært UM. Ettersom 
kvinner nå kan være UM, åpnes 
adgangen for kvinnelige OM 
1878:  Komite settes ned for 
revisjon av ritual. Insignium som 
kvinnelig Eks OM. En loge er 
beslutningsdyktige når 7 medlemmer 
er til stede, uansett kjønn. 
1878:  Komiteens forslag: Vi er ikke 
villige til å tro at Rebekka-graden har 
fått en rettferdig   bedømmelse, heller 
ikke at den er en fiasko 
1879:   En Rebekka-søster kan 
beholde sitt medlemskap uansett om 
hennes mann er  godstående eller ikke. 
1882:   Revidert ritual. Rebekka-
logene får anledning til å bruke samme 
begravelsesritual  som brødrene 
1884:   Storlogene får anledning til 
sette opp organisasjoner hvor 
representanter for Rebekka- logene 
kan møtes årlig. State Assemblies 
1885:   Man prøvde å begrense 
myndigheten til å tildele Rebekka-
graden bare i Rebekkagradlogene. 
Avvist. 

1886:  Endring i lov om medlems-
skap: hustru, ugift datter eller søster av 
Odd Fellowbror med Sannhetsgraden 
dersom de er hvite kvinner. 
1887:    Stor Sirene blir bedt om å 
utnevne kvinnelige Eks OM fra 
Rebekkagrad-logene til å forestå instal-
lasjoner 
1888:  Heretter skal Rebekka-graden 
tildeles av Rebekka-gradloger. Alle 
lover som krever at valgte embeds-
menn i logene må ha Rebekka-graden, 
oppheves 
1889:  En bror kan bare bli medlem i 
en Rebekkagradloge gjennom ballot-
tering. 
1890:  Et forslag om å begrense 
medlemsskap i rebekkaloger til bare 
kvinner, ble nedstemt med over-
veldende flertall 
1892:  I forbindelse med den 
enorme oppslutningen Rebekka-logene 
har fått, skriver Stor Sire og Stor 
Sekretær i årsrapporten: At denne Stor 
Logen med den største glede har fått 
høre om denne ordensgrenens vekst, 
at vi av et oppriktig hjerte fryder oss 
over denne gradens makeløse 
fremgang. …vi håper at marsjen frem-
over vil fortsette, til alle verdige 
borgere har grepet Vennskapets, 
Kjærlighetens og Sannhetens udøde-
lige tanker og prinsipper. Å si at frem-
gangen har vært uten sidestykke, 
uttrykker knapt den fantastiske vekst 
siden vårt siste møte. Når det viser seg 
at mer enn 20 000 nye  medlemmer av 
Rebekkagraden er kommet til det siste 
året, kan vi bedre forstå hvor populær 
den er blitt. 
1894:  Alle ugifte kvinner som er fylt 
18 år og som tror på en Universets 
høyeste intelligente  skaper og hersker, 
som er av god moralsk karakter, er 
kvalifisert til medlemsskap. Samtidig 
kom Rebekka Assemblies som tilsvarte 
mannlige Storloger med President, 
Sekretær og øvrige Storembeds-
personer som alle er kvinner. Senere 
Association of Rebekah Assemblies. 

 
Rebekkastarten i Norge 

v/SDSS Kjell-Henrik Hendrichs 
 

Den første gang det nevnes. 
Vi aner ikke hvorfor dette kom opp, 
men et år etter at den første Odd 
Fellow loge – loge nr 1. Noreg –ble 
instituert i Stavanger, forteller OM 

Gustav Olaus Abrahamsen at han har 
til hensikt å stifte en Rebekkaloge i 
Stavanger i 1899.  
Han ville stifte Rebekkalogen på  26. 
april 1899. 
Dette møtte –så vidt vi kan se – ingen 
motstand.    Men det ble aldri realisert, 
sannsynligvis fordi Odd Fellow loge nr 
1- Norge selv hadde betydelige 
vanskeligheter. 
 

Den andre gang det nevnes 
Kvinnebladet Urds artikkel fra 11. 
februar 1902 
«Som man vil have set af vore 
Dagsaviser har Odd Fellow Ordenens 
Stor Sire for Skandinavien, Hr. Dr. Beyer 
fra København nylig besøgt vor 
Hovedstad hvor han har holdt to 
Foredrag; det første om Odd Fellow 
Ordenen, det andet om Rebekk-
alogerne. 
Odd Fellow Ordenen er, saavidt vi kan 
forstaa, i sit Væsen og i sit Maal nær 
beslegtet med den Frimurerordenen 
som allerede forlængst har faat fast 
Fodfæste her i Landet. Naar vi derfor 
omtaler den, saa er det ikke fordi vi 
foretrækker den ene Orden for den 
anden - som ikke-Medlem kan man jo 
forøvrigt ingen Mening have om den 
Ting  -, med fordi Odd Fellow Ordenen 
har taget Kvinderne med.  
 
Vi spurte forleden Dag en Frimurer, om 
ikke den herværende Frimurerorden 
kunde gjøre det samme, men fik til 
Svar at derom var der etter 
Vedkommendes Opfatning intet Haab. 
Men udelukker De Kvinderne, saa 
følger De ikke med i Tiden, sagde vi. 
Nei, Frimurerordenen ønsker ikke at 
følge med i Tiden, var Svaret. 
Og her er vi maaske ved det Punkt i 
hvilket de to Ordener særlig skiller sig 
ud fra hinanden. Kampen var forøvrigt 
haard nok ogsaa fra Odd Fellow 
Ordenens Side da et Forbund af 
Kvinder, kaldet Mercy-Søstrene over i 
Amerika først gjorde Fordring paa at 
faa være med.  
 
«Alle disse Mandfolk,» som Dr. Beyer 
udtrykte det, kunde ikke skjønne hvad 
de skulde med Kvinerne; med de blev 
dog tilsidst nødt til at aabne sine 
Rækker for dem, og nu er «alle disse 
Mandfolk» meget vel tilfredse med sine 
Logesøstre, idet disse 300.000 i Tallet 
etter Dr. Beyers Udsagn har udrettet 
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ligesaa meget som de 1.700.000 
mandlige Medlemmer til sammen. En 
Organisaston af Kvinder Landet over, 
og Verden over, hvis Opgave det er at 
tage sig af Enker og Faderløse, Syge og 
Fattige, som Rebekka, Bethuels Datter, 
i dobbelt Forstand at give de Tørstige 
at Drikke og at sprede Mistillidens 
Skygger Individerne imellem og 
Nationerne imellem – det er Rebekka-
logerne. 
Dr. Beyer kommer rimeligvis til 
Kristiania i Begyndelsen av Juni 
Maaned for at stifte en Odd Fellow 
Orden og hertil hørende Rebekkagrad-
Loge. Alle nærmere Oplysninger med 
Hensyn til Rebekkalogerne kan inden 
den Tid faaes ved Henvendelse til Hr. 
Dr. Petrus Beyer, København.» 
 

En invitasjon, et møte  
og stiftes en forening 

En innbydelse av 27. februar 1909 fra 
følgende Odd Fellow brødre: 
Samuel Johnson - advokat 
Albert Bjerke - stortingsbibliotekar 
Karl Kirsebom - cand. philol. og  

departementsassistent 
G. Wennevold - bokholder 
Carl Sjøstedt - generalagent 
Carl Bernhard Vedsæt - fullmektig ved 

Jernbanerstyrelsen 
Nils Andersen - kjøbmann 
Johan Middelthon - overrettssakfører 
Eyvind Krogh - lege 
Vi vet datoen for invitasjonen, men 
ikke datoen for møtet. Møtet ble holdt 
i Nobelsalen i «Gamle Teknikken», det 
huset hvor restauranten Det gamle 
Raadhus holder til i dag, og hvor loge 
Norvegia hadde sine møter i 
frimurerlogen Olav Kyrres lokaler. 
Møtets hensikt var å stifte en Rebekka-
forening.  
Møtet er beskrevet slik: 
«Det (møtet) var besøkt av 48 
personer og ble ledet av adv. Sam. 
Johnson.»  
 
Terjenytt vil komme tilbake med mer 
fra NOFA-seminaret  i senere rummer. 
 
 

 
 
Leir nr. 27 Homborside 
 
Ord fra 1. HM 
Leir nr 27 Homborside har ikke hatt et 
normalt bidrag her på en stund.  Til jul 
skulle det ha vært en oppsummering 
av gradspasseringer, men det ble ikke 
plass.  Den kommer denne gangen. 
 
Som mitt siste bidrag vil jeg takke alle 
som har takket ja til å gjøre sin del på 
hvert eneste møte. 
 
Vi er i gang med nomineringer og valg.  
Jeg ønsker alle lykke til med sine 
embeder som enten valgt eller 
utnevnt. 
 
Alle spiller sin viktige rolle for at 
patriarkene finner leirbålet, har sin 
utvikling gjennom Opptagelse, Be-
fordring og Opphøyelse. 
 
Hvis vi bretter opp ermene, tar i et tak 
og møter så ofte vi kan – da vil 
fremtiden for vår leir være sunn og 
fremgangsrik. 
 
Neste leirslagning 24.04.19, er 
arbeidsmøte med foredrag av Helge 
Røed om «Ola tiltak» eller Ole 
Colbjørnsen som han het, samt 2. 
Nominasjon. 
 
Med hilsen i Tro, Håp og 
Barmhjertighet 
Tom Rud, 1. HM 
 
 
Gradspasseringer 
 
Opptagelse 14.12.17 
152 Fjære: 
Roger Tvedten 
 
 
 

Opphøyet til DKP 28.02.18 
98 Henrik Ibsen: 
Olav Inge Sandnes 
 
152 Fjære: 
Steinar Simonsen 
 
Opptagelse 25.04.18 
98 Henrik Ibsen: 
Arild Dybvik 
Jan Børge Thorsen 
 
152 Fjære: 
Kurt Værholm 
 
Befordret til DGL 23.05.18 
98 Henrik Ibsen: 
Geir Ragnar Tjemsland 
 
127 Gabriel Scott: 
Arnt Gunnar Thorkildsen 
 
Opptagelse 26.09.18 
98 Henrik Ibsen: 
Johan Christian Gundersen 
 
127 Gabriel Scott: 
Svein Eide 
 
Befordret til DGL 24.10.18 
127 Gabriel Scott: 
Tore Asbjørn Jensen 
 
152 Fjære: 
Karl Dagfinn Fossum 
Bjørn Kjetil Tellefsen 
 
Opphøyet til DKP 28.11.18 
98 Henrik Ibsen: 
Bjørn Olav Thorbjørnsen 
 
127 Gabriel Scott: 
Knut Helmer Kristensen 
 
152 Fjære: 
Nils-Arild Henriksen 
 
Opptagelse 27.02.19 
98 Henrik Ibsen: 
Arnfinn Bjørkegra 
Ole Johan Rislå Tellefsen 
 
Befordring til DGL 27.03.19 
152 Fjære: 
Roger Tvedten 
 
Gjenværende terminliste 
29.05.  DKP+ V Galla  
25.09. EI Galla 
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Nominasjon 1. gang 
Hovedpatriark:   
Tom Rud,  
Loge 152 Fjære 
 
Yppersteprest:   
Torbjørn Thorsen,  
Loge 127 Gabriel Scott 
 
1. Høvedsmann:   
Arne Solheim,  
Loge 98 Henrik Ibsen 
 
Sekretær:   
Eldar Aas,  
Loge 152 Fjære 
 
Skattmester:   
Harald Tvedt,  
Loge 127 Gabriel Scott 
 
2. Høvedsmann:   
Nils Bernt Sørbotten,  
Loge 127 Gabriel Scott 
 

 
 

 
OF III til Arendal 15.05.2019 

 

 
 
Til alle våre søstre og brødre i logene i 
Aust-Agder! 
Kjære våre Ordenssøsken. 
 
Mange av dere fikk nok med dere 
dåpen av ODD FELLOW III i Oslo på 
fredag. Og den store mengden med 
folk som var tilstede. Den 15 mai 
ankommer ODD FELLOW III Arendal og 
Pollen, og kl 18.00 starter et stort 
arrangement på Kanalplassen. Vi håper 
at vi kan vise hele landet hvor gode vi 
er i vårt fylke og i distrikt 22. Så hvis 
dere får med dere Ordenssøsken og 
familie, barn og barnebarn så fyller vi 
opp Pollen og Kanalplassen. 
 
Dette er Redningsselskapets reise langs 
vår kyst med resultatet av ODD 
FELLOWS Landssak, og Rednings-
selskapets mulighet til å rette en stor 
takk til alle de loger som har vært med 
på realisere denne fantastiske båten. 
Arendal er eneste anløp i Aust-Agder 
og alle våre loger fra øst til vest bør 
være tilstede denne ettermiddagen 
 
Vårt distrikt, altså Distrikt 22 har gjort 
en formidabel innsats i denne 
landssaken, og loger i Distrikt 22 har 
kommet høyt opp på statistikkene.  
 
Samarbeidet mellom ODD FELLOW og 
Redningselskapet strekker seg langt 
tilbake, og vi har stor respekt hos dem 
med hvilken innsats vi har lagt for 
dagen for å bidra til enda en ny båt for 
dem. Både samarbeidet og Rednings-
selskapet takknemmelighet er noe en 
ønsker å markere denne dagen.  
 
Det er derfor viktig at vi prøver å stille 
opp flest mulig i fra alle loger i vårt 
Distrikt 22, og også der markerer oss 
godt. Dette gir oss mulighet til å vise 
lokalmiljøet hvem vi er og hva vi blant 
annet bidrar med inn i samfunnet. Og  
 

ikke minst viser Redningsselskapet 
hvem vi i Distrikt 22 er og at vi er svært 
glade for at vi var med på denne 
landssaken. 
 
Vi trenger og en dugnadsgjeng til 
rigging før og etter arrangementet, til 
salg av litt mat, drikke og pins. Og vi 
håper noen tar utfordringen på dette 
og ta kontakt med Eldar eller Janne. 
Link til Signingsferden i Arendal står 
under her, og her finner du og program 
med artister og det hele. Overmester 
har og fått tilsendt program og tekst til 
sangen; «har du fyr» som vi håper vi 
alle kan avslutte med i en allsang som 
løfter byens tak. 
https://www.facebook.com/groups/57
6491479497691/ 
 
Med vennlig hilsen 
Arrangementskomiteen 
Janne Magelssen, Eldar Aas og Axel 
Dalen 
Tlf  Janne ;416 34 172 
       Eldar 984 24 138 
 
Deler av programmet 15/5. 
18:00  Åpning v /Tromøy 

Veterankorps 
18:05 Åpningstale v/RS 
18:10 Tale v/Arendals Ordfører 

Robert Cornels Norli 
18:15 Østre Gab 
18:25 DDS dansestudio 
18:45 Solveig Andersen 
19:30 Tromøy Veterankorps 
19:40 Østre Gab 
19:55 Solveig Andersen 
20:00 Avslutning 
 
«Signingsferden» for OF III fortsetter 
langs kysten mot Bødø, blant annet 
med besøk i Kristiansand 16/5 og 
Haugesund 17/5. 
OF III skal stasjoneres i Bodø. 
Turen mot Bødø startet som kjent med 
dåp i Oslo 26/4 og markerte både 
slutten på Landssaken og markeringen 
av OFs 200 års jubileum. 
 
Jubileet er markert i de fleste distrikter 
i løpet av vårterminen 2019 etter et 
festlogerituale utarbeidet av Storlogen. 
Alle loger i distrikt 22 gjennomførte 
dette, blant annet med fellesmøter. 
 
 
 

Nominasjonsnevnd:  
Jan Tore Solheim 
Arne Aslaksen 
Steinar Christoffersen 
Vara: Finn Fredvig Erichsen 
Vara: Jan Roar Solås  
Nevnd for leirens styrkelse og 
ekspansjon: Arne Bjørge, leder 
Tom Rud 
Jan Tore Solheim 
Harald Støyl 
Steinar Christoffersen 
Vara: Arne Aslaksen 
Finansnevnd:  
Tor Eriksen 
Per Kåre Rossnes 
Nils-Arild Henriksen 
Revisjonsnevnd: 
Olav Inge Sandnes 
Sigmund Johnsen 
Tor Ivar Kleivene 
Nevnd for anskaffelser: 
Steinar Christoffersen, leder 
Øystein Børresen 
Jan Andersen 
 
 

https://www.facebook.com/groups/57
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Rebekkaloge nr 51 Fortuna 
Opptak 

På møtet vårt 27.02.2019 ble en ny 
søster innviet i Loge nr. 51 Fortuna!  
Vi ønsker Janne-Grethe Skarsfjord 
hjertelig velkommen og gleder oss til å 
bli kjent med henne! 

 
F.v. vår nye søster Janne-Grethe Skarsfjord og 

hennes fadder Trude Skarsfjord Pedersen 
 
Søster OM Marit Myhre Auestad holdt 
en flott festtale for resipienden, og 
både fadder og resipiend kom med 
koselige taler. Taffelet ble avsluttet 
med takk for maten-tale ved søster 
Torill Aakenes. 
 

Instruksjon 
På vårt møte 13.03. hadde vi besøk av 
søster DSS Else Byholt, som ga oss 
nyttig instruksjon både i salen og ved 
søstermåltidet. Det er alltid nyttig å få 
en oppfriskning for oss som har vært 
med en stund, og en innføring for våre 
nye søstre. 
 
Etter måltidet hadde vi et lite gruppe-
arbeid som fortsettelse på vårt idé-
verksted etter møtet 23.01. Her kom vi 
frem til flere tema som er aktuelle å 
jobbe videre med på senere etter-
møter. 
 

Gradspasseringer 
På møtet 27.03.2019 ble hele fire 
søstre forfremmet til Det gode 
Vennskaps grad. Vi gratulerer Bjørg 
Irene Vedå, Torill Aakenes, Anja Flakk 
Andersen og Grete Raknes!  

*** 

På møtet 10.04.2019 oppnådde to 
søstre Den høye Sannhets grad. Vi 
gratulerer og ønsker dere velkommen 
som «voksne» søstre! 

 
Siv Jane Kristensen og Juni Iselin Nordlund med 

fadder Evy K. Johansen mellom seg 
 

Agnes Helene Knutsen 90 år 
Onsdag 17.4. var Eks OM Merete M. 
Johnrud og OM Marit Myhre Auestad 
på besøk hos Agnes i hennes flotte 
leilighet på Berge gård. Vi ville 
gratulere henne med 90 års dagen, 
som var dagen etter og overrekke 
henne en blomst fra alle logesøstrene i 
nr. 51 Fortuna. Det var en særdeles 
opplagt og blid søster som møtte oss i 
døren og vi ble servert nydelig kake, 
kringle og kaffe. Agnes er den fødte 
vertinne den dag i dagโ. Vi fikk en god 
og lang prat om logen, livet for øvrig og 
om alvor og skjemt. Agnes kunne 
fortelle at hun skulle feire dagen med 
kun de nærmeste. Ca. 20-30 stk. Ja, 
med 4 barn som Agnes og Martin fikk 
sammen, blir familien stor. 
 
Vi i logen ønsker også å gratulere vår 
flotte 90 åring på det varmeste! 
 

 
 

Kommende veteranjuveler 
50 år 

09.10. Agnes Helene Knutsen 
09.10. Kari Bjørklund 
 

Vi gratulerer - runde år 
70 år 

30.05. Daniela Jensen 

55 år 
13.07. Grete Østrem Raknes 

35 år 
05.06. Astrid Pedersen 
 

 
Terminliste 

08.05. 19.00 - + N (V) m/foredrag 
15.05. 18.00 Odd Fellow III i Arendal 
22.05. 19.00 Arb.møte 
05.06. Sommertur 
28.08. 19.00 Arb.møte 
11.09. 18.00 EI Galla Merk tiden 
25.09. 19.00 Arb.m m/store lotteriet  
 

Hilsen fra Overmester 
Min periode som Overmester i nr 51 
Fortuna begynner å nærme seg 
slutten. Det er både vemodig og godt 
på samme tid. Det «indre» liv i en loge 
er spennende og lærerikt og jeg ville 
ikke vært denne oppgaven foruten. Det 
beste har vært den nærheten jeg har 
kjent på med mange av mine søstre. 
 
Jeg setter umåtelig stor pris på alle 
gode og oppmuntrende ord fra dere 
søstre. Det er et veldig godt fellesskap 
blant oss, og velviljen til å bidra med 
stort eller smått er stor hos oss i 
Fortuna. Mottoet mitt som jeg sa i min 
tale som påtroppende OM var:  
«Sammen blir vi gode» Det har vært 
fokus og jeg mener og tror at det er en 
god holdning å ha til å få til et godt 
samarbeid. 
 
Vi har hatt mange flotte og begiven-
hetsrike møter i denne perioden og 
flere kommer. I skrivende stund er det 
ikke lenge til vi skal feire Odd Fellow 
Ordenens 200 års dag. Dette gleder vi 
oss veldig til! 
 
Jeg vil få lov til å takke for min tid som 
Overmester og samtidig takke et flott 
embedskollegium for et godt samar-
beid og mye hygge. Jeg vil også ønske 
nye embedsmenn lykke til med opp-
gavene som kommer. 
 
Så til slutt ønsker jeg dere alle god 
sommer med disse små linjer: 
Jeg går på plenen med bare føtter, 
Solen steker og himmelen er blå, 
Jeg hører fuglesang i det fjerne, 
Og tenker på hvor deilig livet er nå. 
 
Marit Myhre Auestad 
OM 
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Rebekkaloge nr 93 Kaprifol 
 
25 års Veteranjuvel 

 
Den 28/1-19 fikk vår søster Olaug Sell 
sin 25 års Veteranjuvel. Her avbildet 
med sin fadder Edle Johannessen. Det 
var en fin seremoni i salen, ledet av vår 
Storrepresentant Elin Halvorsen. Vi var 
60 søstre til stede. Hadde også besøk 
av Eks OM Inger Røysland fra loge 
nr.51 Fortuna og Eks OM Anne Marie 
Gaustad fra loge nr.104 Måken. Et flott 
taffel var det med god mat og drikke, 
fin stemning ved bordet. En kveld til 
ære for Veteranen 
 
Det Gode Vennskaps Grad 

25/2-19, var det søster Siv Lene 
Gangenes Skar som fikk sin første grad. 
Her på bilde i sammen med sin mor 
Brit Gangenes og sin søster Gro 
Gangenes. En flott kveld for oss alle 
tilstede. 

 

Jubilanter denne våren. 
30/3-19 Reidun Ottersland  75 år 
4/4-19 Berit Aanonsen  80 år 
3/5-19 Kirsten Heimdal  70 år 
16/5-19 Lill Nord  60 år 
2/6-19 Anne Grethe Mathiesen  50 år 
15/6-19  Helga Olsbu  85 år 
16/6-19 Nina Mellem  60 år 
21/6-19 Aslaug M Haaland  85 år 
25/6-19 Aud H Terkelsen  75 år 
28/6-19 Marit Bratteng  70 år 
Gratulasjoner til dere alle fra søstrene i 
Loge 93 Kaprifol 
 
Et dikt om Våren 

 
 
Nå er våren kommet 
Himmelen er så blå 
Alle fugler synger 
Vi gjør likeså. 
 
Mandag 25/3-19 
hadde vi arbeidsmøte med det store 
lotteriet. Til stor glede for alle som var 
til stede, fikk vi inn mange penger den 
kvelden 
Vi var storfornøyde. Det ble en veldig 
hyggelig kveld 
 
 

 
OVERMESTER 

 
Janne Magelssen 

En embedsperiode nærmer seg 
slutten, og nye embedsmenn er valgt. 
Det har vært to utfordrende, spen-
nende og lærerike år. Takk spesielt til 
embedskollegiet og DSS Else Byholt for 
godt samarbeid i disse to årene! Lykke 
til, til dere nyvalgte embedsmenn! Og 
en riktig god sommer til alle søstrene! 
Sommeren kommer jo, selv om det i 
skrivende stund bare er april!  

Janne Magelssen OM 
 
Jentekveld 5/4-19 

  
Vi hadde en veldig hyggelig jentekveld 
denne fredagskvelden. Vi var 24 søstre 
som hygget oss sammen, med deilig 
hjemmelaget mat og noe søtt og godt 
til kaffen. Underholdning hadde vi, og 
ellers en stemning som var helt på 
høyden. Dette vil vi gjøre igjen, så da 
blir det ny sjans for dere som ikke 
kunne denne gangen. 
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Rebekkaloge nr 104 Måken 
 

Hilsen fra OM 
Vi skriver april måned, og våren er 
endelig godt i gang. Vi har lagt bak oss 
både høst og vinter, og med det, 
mange flotte logekvelder.  
Nå opplever vi lengre og lysere kvelder, 
og vår logetermin har ikke så mange 
møter igjen. Nyt våren! 
Sommeren står for døren, og min 
periode som OM går mot slutten. 
Det har vært en flott, lærerik og 
interessant periode. Vi har hatt god 
aktivitet i vår loge, og med det, flere 
nye søstre. Det setter jeg stor pris på. 
Flott å se at det gror i vår loge. Jeg 
håper at søstrene føler de får med seg 
gode verdier og godt samhold fra 
logemøtene. 
2 år går fort, og snart står nye valgte 
embedsmenn klare til å overta 
arbeidet med fortsatt fremgang og 
god vekst.  
Som OM er man avhengig av hjelp og 
støtte fra både embedsmenn og 
søstre. 
En stor takk til dem alle for et godt 
samarbeid. Takk også til alle som har 
bidratt med små og store oppgaver, og 
støttet meg i min tid som OM. Det 
varmer!  
Til slutt vil jeg ønske ny OM og hennes 
embedsmenn lykke til! 
Med hilsen i Vennskap, Kjærlighet og 
Sannhet 
Jannicke Hovind 
OM 
 

14. februar blei 3 søstre 
forfremma til Den Edle 
Kjærlighets Grad  
Str. UM fungerte som OM denne 
kvelden. Storrep Ragnhild Bjellås frå 
116 Navigare var gjest. Ho er mentor 
for UM i prosjektet Den Gode 
Overmester og møter i 104 Måken for 
å observere det arbeidet UM gjer og 
gje henne  tilbakemeldingar  om kva  
ho bør arbeide meir med for å bli ein 
trygg og god overmester. 
 

 
Dei nye søstrene i Den Edle Kjærlighets Grad: 
Kristin Langemyr Andersen, Aaslaug Føreid og 

Torunn Margrethe Gurebo Skjæveland 
 

Opptak 28. mars 2019 

 
Anne Lise Hodne Eriksen, Kathe Birgit Tjemsland, 

Rigmor Kristine Sund og Benedicte Hovind 
Dette var ein stor kveld for 104 Måken. 
Tenk opptak av 4 nye søstre på ein 
gong!  
Vi ønskjer alle velkommen til logen vår! 
 

 
Far og morfar til Benedicte var lånt inn 
til Måken som servitørar denne 
kvelden. 
Å oppleva at dottera og barnebarnet 
på 25 år blir tatt opp i logen, ville vera 
spesielt for dei fleste familiar. 
For familien Hovind, der mor, Jannicke, 
er OM i 104 Måken og far, Geir, er OM 
i 152 Fjære i tillegg til at morfar også er 
logebror, blei nok kvelden heilt 
spesiell.  
 

Åremålsdagar april-oktober 
2019 

80 år: 27.07.: Barbro M. Tønnevold 
80 år: 03.08.: Anlaug Jåtog Thorsen 
75 år: 16.04.: Eva Sjølund Tvedt 
75 år: 28.06.: Kirsten S. Lauvrak 
70 år: 12.06.: Gro Tveita Clausen 
70 år: 29.10.: Birgit Arentz-Grastvedt 
65 år: 26.09.: Kristin L. Andersen 

Vi gratulerer! 
 

Piano i gåve til logehuset 

 
11. april blei det flotte pianoet offisielt 
innvigd. Det er ei gåve frå bror Knut 
Ribe til logehuset i Grimstad. På vegne 
av husnevnda takka Str. Else Sætra for 
den generøse gåva og overrekte ein fin 
orkide. 

Opplevelser 
Har vært i husnevnda siden 2011 og 
vært delaktig i renovering av Odd 
Fellowhuset i Grimstad. Tatt ansvar for 
dugnader og opplevd sosialt samhold 
utenom logemøter. Mest givende har 
vel vært da 100 stoler fikk nytt trekk på 
under 1 måned til en god pris. Dugnad 
gir sosialt fellesskap. Litt rengjøring, 
fornying av gardiner, rense ovnen eller 
skifte en skrue eller to, installere 
varmepumer: alt gjør det triveligere å 
være i logen. 
Å gjøre noe for andre, gir meg også 
noe. Samarbeid med brødre og søstre i 
husnevnda kan anbefales. 
 
Fevik 09.04.19 
I Vennskap,Kjærlighet og Sannhet 
Else Sætra, sekr i husnevnda 
 

Dugnad på logehuset 
7. og 8. mai kl. 1000-1400 

Vår alles dugnadssjef, Else Sætra, 
inviterer alle søstrene til å vera med på 
dugnad desse to dagane. Så møt opp! 
 
God sommar til alle 
søstrene! 
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Rebekkaloge nr 116 Navigare 
 

Ettermøte 13.2 
 

Vi hadde denne kvelden gleden å ha 
besøk av Inger Klara Voie Lilleholt som 
hadde foredrag om demens. Dette var 
et tema som flere av søstrene hadde 
kjennskap til gjennom familie og 
pårørende. Mange hadde selv erfart 
hvor nådeløs denne sykdommen er. 
Demens er en fellesbetegnelse for en 
kronisk funksjonssvikt som skyldes 
ulike hjernesykdommer eller skader.  
Alzheimers sykdom er den hyppigste 
årsaken til demens det antar at om lag 
60 prosent av alle med demens har 
denne sykdommen som årsak til sin 
demens tilstand, men det finnes 
mange flere. 
Hun fortalte også at i dag har om lag 
80 000 nordmenn demens, men det 
eksakte tallet kjenner vi ikke helt. 
 
Logemøte 27.2 
 
Grads passering Det Gode Vennskaps 
Grad 
Søster Laila Anita Suorsa 
Vi gratulerer 
 
Innvielse av nye søstre 
13.3 var en stor dag i Logen vår. Vi 
hadde innvielse av 4 nye søstre. Så 
mange har vi aldri innviet på en gang 
før så dette var en stor dag for oss. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Det var søstrene Turid Stave 
Marcussen, Bente Johansen Dyrnes, 
Adina Sundsdal Hurv og Ester Kristine 
Hoel som ble innviet. 
 
Det ble en flott seremoni i logesalen, 
og privatnevnden hadde dekket et 
nydelig bord for anledningen. 
Vi fikk servert lettsaltet torsk og panna 
cotta med bringebær coulis. 
 
Overmester holdt en nydelig velkomst 
tale til de nye søstrene og faddere og 
nye søstre holdt sine taler. Dette ble en 
stor dag i logen vår. 
 
Sosialaften 
27.3. Dette var kvelden logen hadde sin 
sosialaften. Det er hyggelig å kunne ta 
med bekjente og familie på en slik 
aften. Vi ble servert nydelig kylling-
suppe med focaccia, og kaker og kaffe 
etterpå.  
Vi er så heldige å ha Storrepresentant 
Ragnhild Bjellås som spiller piano, og 
hun spilte til mange flotte viser om 
våren.  
Vi hadde også quiz og vi fikk testet oss 
på steder i Norge. 
Søstrene hadde med mange flotte 
gevinster, og gevinstbordet fristet 
mange, så lodder var ikke vanskelig å 
selge. Loddsalget gav kr 10110.00. 
Penger som går til Utadvendt Arbeid. 
Takk til Nevnd for utadvendt arbeid for 
vel gjennomført kveld. 
 
Loge møte 10.4 
Denne kvelden hadde vi besøk av DSS 
Else Byholt. Vi hadde instruksjon på 
programmet. Det er alltid nyttig og 
lærerikt å bli minnet om antrekk, og 
hvordan man dekker og serverer ved 
middag. Det ble også stilt spørsmål 
som DSS Else Byholt gav klare svar på. 

 
 
 
Jubilanter 70 år 
10.5 Ingvild Beisland 
14.5 Inger Nor 
9.7 Ann Kristine Langstrand 
Vi gratulerer 
 
Sommerturen 5.6 
I år går sommerturen til Kragerø der vi 
skal på Munch vandring. 
Evig aktuelle Edvard Munch hadde en 
intens og banebrytende periode i 
Kragerø. Vi skal på denne turen bli 
ledet gjennom Kragerøs gater i den 
verdensberømte kunstnerens fotspor, 
og bli bedre kjent med historien hans.  
Det er Katja Aarflot som skal være vår 
guide. Hun har bakgrunn som 
prosjektleder for Munch-jubileet 2009, 
Munch 2013 og Kittelsen jubileet 2014 
i Kragerø. 
Dette vil bli en fantastisk vandring som 
vi gleder oss til. 
Etter endt vandring er det bespising på 
restauranten Tollboden. 
 
Takk for meg 
Da dette er mitt siste innlegg til 
Terjenytt, som Logen 116 Navigare sin 
UM vil jeg takke for meg. 
Dette har vært et lærerikt år, både som 
UM og som ansvarlig for Terjenytt. To 
år har gått veldig fort og jeg har som 
sagt lært mye, også om logens indre liv.  
Det har gitt meg en større forståelse, 
og   respekt for den jobben som gjøres 
av logens embedsmenn. 
Jeg vil også takke mine søstre som 
alltid stiller opp ved søster måltider, 
privatnevnden sitt arbeid og servering 
av våre brødre. 
Samholdet i logen opplever jeg som 
sterkt og godt, vi stiller opp for 
hverandre. 
 

GOD SOMMER 
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OF Loge nr 61 Terje Vigen 
 
Jubilanter runde år 
Kommende:  
Arild Furuholt  
75 år, 03.06.2019                         
Arvid Engenes  
65 år, 07.06.2019 
 
Møter vi har hatt: 
 
19.12.2018 40 års Veteranjuvel 
    Vår bror Sverre Thorkildsen ble 

tildelt Veteranjuvelen for 40 års 
medlemskap i ordenen. DSS Inge 
Kongsbakk med kollegiet av Stor-
embedsmenn gjorde at tildelingen av 
Veteranjuvelen ble til en verdig og 
minnerik opplevelse for jubilanten og 
brødrene i □61 Terje Vigen  

 
40 års Veteranen i midten med fadder John Friis 

Jacobsen og OM Bjørn Haagen Andersen 
 
Vi gratulerer vår bror Sverre 
Thorkildsen 
 
 

 
06.03.2019 Venneaften 
Venneaften som □ 61 Terje Vigen 
gjennomførte ble en fin aften med hele 
syv interesserte gjester.  
Gjennom en del av aftenen som 
foregikk i logesalen og en del der 
gjestene ble invitert til å delta på 
broder måltidet, prøvde vi å formidle 
hva Odd Fellow Ordenen og □ 61 Terje 
Vigen står for. Venneaften har 
resultert i flere søknader om opptak i 
vår loge. 
 
20.03.2019 40 års Veteranjuvel 

Erik Normann Jørgensen 
Igjen kunne DSS Inge Kongsbakk tildele 
en 40 års Veteranjuvel i □ 61Terje 
Vigen. I en verdig seremoni ble bror 
Erik N. Jørgensen hedret for 40 års 
medlemskap  

 
40 års Veteranen med OM Bjørn H. Andersen 

Blant Storembedsmennene som sto for 
tildelingen av Veteranjuvelen var også 
Eks Dss Åge Munch Olsen som er 
fadder til 40 års Veteranen. Brødrene i 
□61 Terje Vigen gratulerer både 40 års 
veteranen og Eks Dss Åge M.Olsen som 
ble tildelt 50 års Veteranjuvelen noen 
dager i forveien. 
 
03.04.2019 Gradspassering =+ N 
På dette møte ble bror Magne Askland 
tildelt Den Edle Kjærlighets Grad. Bror 
Rune Jacobsen ble gjenopptatt i 
Ordenen og i □ 61 Terje Vigen. Vi 
hadde også første Nominasjon av nye 
Embedsmenn. 
 
Arbeidsmøte 17.4.2019 
2.N og valg av det kommende Embeds-
kollegiet.  
Det nye lydanlegget i matsalen ble 
testet. 
 
 

 
25.04.2019 Festloge i anledning 
Ordenens 200-års jubileum 
Festlogen var et samarbeid mellom 
logene 107 Torungen, 135 Mærdø og 
61 Terje Vigen. Eks OM Per J. 
Jørgensen, 107 Torungen hadde 
innstudering av det spesielle 
Jubileumspillet som ble fremført av 
søstre og brødre fra alle Odd Fellow- 
og Rebekkaloger i Arendal. Spillet viser 
utviklingen av Ordenen i et historisk 
perspektiv, fra de spede begynnelser i 
1819 i Baltimore USA til 1898 da 
Ordenen kom til Norge. Flere scener 
belyste utviklingen videre i moderne 
tid med dannelsen av Rebekkaloger i 
1908. De siste scener beskrev over-
gangen fra et «lukket selskap» som 
Ordenen blir sett på - til mere åpenhet 
hvor man fokuserer på verdiene som 
Ordenen formidler til sine medlemmer.  

 
Østre Gab underholder ved taffelet 

Det var 90 feststemte søstre og brødre 
som samlet seg til taffelet. 
DSS Inge Kongsbakk åpnet banketten 
med en skål for HM Kongen. 
Kongesangen ble sunget og Stor-
representant Jan P. Røinaas skålte for 
Den uavhengige Norske Storloge.  
Etter et særdeles velsmakende måltid 
ble sangene til alle tre herreloger 
sunget til akkompagnement av 
musikere fra koret «Østre Gab» som 
også hadde en underholdningsbolk 
mellom hovedretten og dessert. 
Bror DSS Inge Kongsbakk og bror OM 
Bjørn Haagen Andersen talte. Det ble 
en meget vellykket markering av 
Ordenens 200 års jubileum. 
 
Møteprogram vår/sommer 
2019 
15.05 19.00 O+ Galla 
29.05 19.00 =+  
08.06 19.00 Sommertur 
04.09 19.00 EI Galla 
 

Sverre Thorkildsen med de embedsmennene som 
foresto tildelingen 
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OF Loge nr 98 Henrik Ibsen 
 

Gradspasseringer: 
Den Høye Sannhets Grad 19.3. 
Steinar Rørvik 

 
Steinar Rørvik 

 

Den Edle Kjærlighets Grad 5.3. 
Stein Yrian Maka,  
Knut Helge Tønnessen 
Det Gode Vennskaps Grad 2.4. 
Arild Viken,  
Nils Petter Stad Fosseli 
 

Fødselsdager – runde år 
30 år Geir M. Thorsen 31.8. 
50 år Tor Helge Olsen 16.9. 
55 år Arnfinn Bjørkegra 15.6. 
55 år Tore Sørvåg 28.7. 
55 år Stein Y. Maka 16.8.  
65 år Einar Aanonsen 20.8. 
70 år Otto Birkenes 7.6. 
70 år Gunnar Hørthe 20.9. 
75 år Olav I. Sandnes 14.8. 
80 år Olaf Gangenes 5.8. 
Vi gratulerer! 
 

Gjennomførte logemøter 
Venneaften 19.02. 
Ingen venner møtte og møtet ble viet 
repetisjon i bruk av hjertestarter og 
generell førstehjelp. Instruktør:  
Geir R. Tjemsland. 
 

Nominasjon og valg av embedsmenn 
og nevnder for perioden 2019-2021. 
I vårt møte 2.4. ble det avholdt 2. 
gangs nominasjon og valg. 
 

Nye valgte embedsmenn: 
Overmester:  
Jarle Siring 
Undermester:  
Geir R. Tjemsland 

Sekretær:  
Geir Harald Solheim 
Kasserer:  
Halvard Halvorsen 
Kapellan:  
Tormod Sandkjær 
Ceremonimester:  
Johan Kr. Gundersen 
Valgte Nevnder: 
Nevnd for logens styrkelse og 
ekspansjon 
Einar Berge, leder 
Harald Støyl     
Tormod Sandkjær 
Allan Mathiesen 
Svein Otto Bakke 
Ove Gerhard Olsen 
Arne Solheim, vara 
Nominasjonsnevnd 
Harald Støyl                      
Einar Berge                      
Nils Terkelsen 
Ove Gerhard Olsen 
Jan Børge Thorsen 
Arne Solheim, vara 
Finansnevnd 
Jan Tore Solheim 
Anders Woie 
Gunnar Hørte 
Arild Dypvik, vara 
Nevnd for etterlatte 
Svein Otto Bakke 
Salve Haukås Håland 
Arnfinn Bjørkegra 
Olav Inge Sandnes 
Knut Seim 
Revisjonsnevnd 
Bjørn Sæther 
Tor Eriksen 
Kenneth Andersen 
 

Terminliste 1. halvår 2019 
23.04. O Arbm. OBS! Endret 
29.04. F□ G 200 års jubileum. Fm □ 
152 Fjære. NB! Mandag 
11.05. Dette møtet utgår 
17.05. 17. mai, treff på huset 
28.05. 40 Ve. Ju. G  
02.06. Sommertur 
 

Terminliste 2. halvår 2019 
03.09. EI G 
17.09. Venneaften 
01.10. －+ 
14.10. ≡+ G Fm. □ 152 Fjære. NB! 
Mandag 
05.11. = + 
09.11. Fest□ G 
40 års jubileumsfest logen 40 år 

11.11. M□ Fm. □ 152 Fjære, og □ 
127 Gabriel Scott. NB! Mandag 
03.12.  O + G 
 

Herold 
I møte 15.1.2019 ble Eks OM  
Jan Tore Solheim utnevnte til logens 
første Herold, med funksjonstid fram 
til høsten 2021. 
 

Hilsen fra avtroppende OM 
GODE BRØDRE! 
I skrivende stund, så ser jeg allerede 
april 2019 på kalenderen. Hvor blir 
tiden av? Ja, tiden går fort i godt 
selskap og når man jobber for en god 
sak. 
Det er med stor ydmykhet og 
takknemmelighet, jeg tenker tilbake 
på alt som jeg har fått være med på og 
som har vært med å prege min 
hverdag og liv. Å jobbe for «til beste 
for Logen», - har vært og er en meget 
oppbyggelig oppgave, og ikke minst 
opplever jeg at våre møter fungerer 
som en sårt tiltrengt «time out» i 
hverdagen, noe som er viktig. 
Loge 98 Henrik Ibsen er 40 år i år, og 
det har vært en loge i utvikling, som 
også er moder til 2 andre loger. Hva 
med de neste 40? Det tror jeg vil gå 
meget fint, med nye gode krefter som 
stadig kommer til og er klare til å 
bringe «stafettpinnen» videre på en 
god måte. Hvis bare trivsel og den 
gode analoge samtalen får stå i alle 
brødrenes fokus til enhver tid, vil 
framtidsutsiktene se enda lysere ut 
for vår kjære loge 98 Henrik Ibsen. Jeg 
tror det å være åpen og inkluderende 
er en livsforsikring». 
Som OM må jeg få takke alle 
embedsmenn og brødre som stiller 
opp og påtar seg oppgaver i 
gjennomføringer av våre møter. 
Privatnevnden må jeg få nevne 
særskilt. Uten dere hadde våre 
ettermøter blitt meget stusslige, - så 
tusen takk til dere alle for disse snart 
to årene som jeg har fått gleden av å 
være Overmester. 
Nå er det kun noen få møter igjen av 
denne våren. Vel møtt på disse! 
 
Så vil jeg ønske dere alle med familie, 
- en riktig flott sommer og så treffes vi 
igjen 3.september. 
Min bror, - LEV VEL! 

Mbh i V K og S 
Harald Støyl - OM  
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OF Loge nr 107 Torungen 
Logemøte 4.3.2019  ≡ + 

 
Møtet var tilegnet Den Høye Sannhets 
grad for brødrene Rolf Markus 
Nordlund og Per Olsbu. 46 brødre 
overvar den flotte seremonien. Fadder 
for brødrene er bror Frido Josepha 

Til brodermåltidet ble det servert ny-
delig lettsaltet torsk slik tradisjonen 
er. Bror fadder talte til resipientene og 
gav dem ros for deres gode oppmøte i 
logen. Han gav også uttrykk for 
stolthet ved det å være deres fadder. 
Han minnet brødrene om viktigheten 
av å se etter nye kandidater for vår 
loge. På vegne av begge resipiender, 
takket Bror Rolf Marcus Nordlund, 
fadder Frido Josepha og brødrene, for 
tilliten. Bror Tommy Gjerland takket 
for et utsøkt måltid. 

 
Logemøte 18.3.2019  50 VeJu 
Møtet var tilegnet 50 års veteranjuvel 
for bror Eks DSS Åge Munch-Olsen. 51 
brødre og 39 gjester overvar denne 
storslagne seremonien, anført av bror 
Stor Sire Morten Buan og hans Stor-
enbedsmenn. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Til brodermåltidet hadde jubilanten 
valgt lettsaltet torsk som hovedrett og 
hjemmelaget karamellpudding til 
dessert. Et valg brødrene satte stor pris 
på. Bror Stor Sire Morten Buan la i sin 
tale stor vekt på vennskapsgraden som 
grunnlaget for logen, vennskap som 
skal prege vårt liv med gode minner. I 
så måte har vår jubilant beriket oss alle 
og vært en stor inspirasjon for oss alle i 
logen. I sin tale håpet bror OM Karl 
Otto Berntsen på fortsatt mange gode 
år sammen med jubilanten, og iverk-
satte logens «Hurra» for jubilanten, for 
første gang i vår loge etter logens egen 
etikette. Bror SR Ole Skjævestad 
overrakte jubilanten logens 50-års 
veteranjuvel i miniatyr. Bror Eks DSS 
Jan A Nilsen hilste jubilanten: 
«Velkommen etter», og takket 
jubilanten for stor innsats både i loge 
og leir. Siden jubilanten var svært ung 
da han ble tatt opp (bare 24 år 
gammel), tok bror Jan oss med tilbake i 
tid og så litt på andre som har vært 
svært unge da de ble tatt opp. Det er 
ikke mange som har vært yngre enn 
vår jubilant.  

 
Bak fra v: Stormarsjall Bjørn Arve Sømhovd, Fung 

Stor Kap Tom B. Schulz. Fung Dep SS Inge 
Kongsbakk, Fung Stor Vakt Ole Skjævestad og 

Fung Eks Dep SS Jan A. Nilsen. 
Foran fra v: SS Morten Buan, Jubilant Eks DSS 
Åge Munch Olsen og OM Kal Otto Berntsen 

 

Vår jubilant, bror Eks DSS Åge Munch-
Olsen, tok i sin tale utgangspunkt i loge 
61 Terje Vigen, som hadde skjønt at 
det er viktig å ta opp en yngre bror; da 
går snittalderen ned! Bror Oskar 
Bernstein ble hans fadder. Vår jubilant 
har hatt alle embeder i både loge og 
leir, med unntak av Skm. og Sekr. Så 
disse årene har vært fylt av stor 
aktivitet. Vår jubilant ser tilbake på 50 
år i takknemmelighet, og avsluttet med 
Haldis Moen Vesaas sitt dikt: 
Vennehånd». Bror Ole Magnus Moen 
fra vår vennskapsloge 57 Fidelitas 
takket for maten. 
 

Logemøte 1.4.2019  O + 
Møtet var tilegnet opptagelse av 
resipiendene Trond Sigurd Vik og 
Espen Knutsen, med henholdsvis brr. 
Tommy Gjerland og Per Olsbu som 
faddere.     52 brødre hadde møtt opp 
for å overvære den flotte seremonien. 
Til brodermåltidet stod lettsaltet torsk 
med tilbehør på menyen, noe som 
brødrene setter stor pris på. På taler-
listen var først ut bror OM Karl Otto 
Berntsen, som ønsket våre nye brødre 
velkommen til en flott loge og et flott 
brorskap. Bror Eks OM Per Jetlund 
Jørgensen overrakte våre nye brødre 
logenålen, og informerte alle brødre 
om vårt 200-års jubileum, et møte i 
regi av loge 61 Terje Vigen. Her er 
påmeldingsfrist og begrenset antall 
brødre som kan delta. Bror Per Olsbu 
holdt tale til resipiendene på vegne av 
begge faddere. Han understreket: 
«Møt så ofte du kan, og spør hvem 
som helst av brødrene om ting du lurer 
på». Bror Trond Sigurd Vik takket på 
vegne av resipiendene, og fremførte 
loge 107 Torungens skål. Bror Jan G 
Vehusheia takket for maten. 
 

 
       Trond Sigurd Vik               Espen Knutsen 
 
Terminliste høsten 2019: 
02.09.2019 E I 
16.09.2019 = +                     
07.10.2019 ≡ +                     
21.10.2019 - +             
04.11.2019 M□                     
18.11.2019 - +                       
02.12.2019 Arbm 
14.12.2019 Julemøte 
06.01.2020 Instr           
 
Fødselsdager – runde tall:  
26.09.2019 Frido Josepha       70 år 
01.10.2019 Willy Kristiansen     60 år 

 
Påminnelse fra bror Herold: 
 

Besøk gjerne lukket område på vår OF-
Web. Referater, regnskap, Terjenytt og 
utfyllende informasjon legges stadig 
inn der. 
Brukernavn og passord (om du har 
glemt dette): Ta kontakt med bror 
Sekr. 

 

      Eks DSS Åge Munch-Olsen 

Fra venstre: Rolf Markus Nordlund, OM 
Karl Otto Berntsen og Per Olsbu 
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OF Loge 127 Gabriel Scott 

 
På logemøte 20. febr. 2019 ble 
brødrene Bjørnar Aasheim, Trond 
Frøyna og Bjørn Holter tildelt Den Edle 
Kjærlighets Grad. Seremonien ble 
gjennomført med stil og verdighet med 
64 brødre tilstede 

     
Bjørnar Aasheim 

    
Trond Frøyna 

    
Bjørn Holter 

   
På logemøte 6. mars 2019  ble 
Ole Bent Hansen og Roger Mathisen 
Teigen opptatt som nye brødre i vår 
loge. Seremonien ble gjennomført med 
stil og verdighet med 64 brødre samt 2 
besøkende brødre fra loge 152 Fjære 
til stede. 

                 
Ole Bent Hansen 

             
Roger Mathisen Teigen 

   

På logemøte den 20. mars 2019 
ble brødrene Robert Støle  
Johannessen, Olav Stangebye Nielsen 
og Jan Arne Robstad tildelt Den Høye 
Sannhets Grad.  
Seremonien ble gjennomført med stil 
og verdighet med 62 brødre tilstede.        

 Robert S Johannessen            Olav S. Nielsen  
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jan Arne Robstad 

       
På logemøte 3. april 2019             
ble brødrene Rolv Arne Ellingsen,  Terje 
Legreid og Ståhle Bjørkløw forfremmet 
til Det gode Vennskaps Grad.  
Seremonien ble gjennomført med stil 
og verdighet med 62 brødre til stede. 

 
Rolv A Ellingsen Terje Legreid Ståle Bjørkløw 

 
2 glade brødre/«kokker»             

på Sørlandet sykehus  -  
stråleavdelingen en vakker vårdag 

 
Harald Tvedt og Tore Asbjørn Jensen 

 
Åremålsdager mai-august 2019 
70 år: Vidar Tobiassen  01.05.19 
70 år: Stein E. Haugan  17.05.19 
80 år: Anstein Nørsett  24.05.19 
80 år: Ferenc Brunner  13.06.19 
70 år: Knut O. Birknes  11.07.19 
70 år: Dag Folkvord  15.07.19 
50 år: Bjørnar Aasheim  20.08.19 

 
Undermester takker!   

Når jeg snart trer av som UM finner jeg 
det betimelig å fremstå med noen 
takksigelser og da i første rekke til de 
som har stått meg nær i forbindelse 
med utførelsen av mitt embede i 
denne toårs perioden. 
Det gjelder Privatnevndene med deres 
ledere i spissen, videre en takk til alle 
talere på ettermøtene og alle brødre 
som har bidratt til at vi med god 
margin nådde målet i Lands-saken. Så 
sist, men ikke minst - en stor takk til 
embedskollegiet med OM i spissen. Ha 
dere alle en GOD SOMMER.  

Mbh Harald Tvedt UM 
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OF Loge nr 128 Lyngør 
 
 Logemøte 6.03.19 
På dette fellesmøte med Loge 152 
Fjære fikk brødrene Svein Erik 
Damsgård, Dag Øygarden og Håkon 
Nipe, alle fra Loge 128 Lyngør, Den 
Høye Sannhets Grad. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
Fellesmøte den 10.april med 
Loge 120 Colin Archer: 
  
29 brødre fra vår loge reiste med buss 
til dette fellesmøte. 
På møtet hadde loge Lyngør 2. gangs 
nominasjon og valg til nye 
embedsmenn for 2019-2021. Alle ble 
enstemmig valgt. 
Som vanlig fikk vi servert, erter, kjøtt 
og flesk. Det ble en flott kveld og gode 
samtaler. 
 
Neste gang vi er på besøk så blir det i 
et nytt Ordenshus.  
 
25 års Veteranjuveler: 
15. mai 2019 blir disse brødre tildelt 25 
års Veteran juvel: 
 
Lars Rødland 
Kjell Monrad 
 
Sommeravslutning 15/6, 
Blir som sist år, hos bror 
Thor Pedersen, adresse:  
Sanden. 
 
Møteplan resten av våren: 
 
15.05  25 VeJu. Galla 
29.05  0 = Galla 
15.06  Sommeravsl. Lørdag 
 
 
Møteplan i høsten 2019_ 
 
29.08  EI Galla  NB: Torsdag 
04.09  ≡ + Galla    
18.09  Arbm. / Foredrag 
02.10  - + 
05.10 25 års jubileum for  
                128 Lyngør. Galla.   
16.10  = + 
30.10  M  
06.11  Arbm. Besøk fra Colin A 
25.11  Arbm. Besøk til 152 Fjære   
                NB Mandag. 
04.12  O Galla 
18.12 Julemøte   
15.01  Arbm. Instr. 
29.01 Arbm. Regnskap og budsjett. 
 
Alle logemøter åpner i O-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: 
 
 5/5  Gunnar Hurv           55 år 
20/5 Axel Dalen 40 år 
17/6 Ernst P.  Nygren      70 år 
28/6 Nils Røysland          75 år 
18/8  Arne Eeg   80 år 
24/8 Mindaugas  Majauskas   35 år 
24/9   Tomas Hoel              50 år 
29/9   Thorleif Ruenes    55 år 
 
 

Er noen av brødrene syke? 

Husk å gi beskjed til: 

Nevnd for omsorg: 

John Are Nor på tlf 
95946379/37165291 
 
 
Loge 128 Lyngør ønsker alle: 
Riktig god sommer 
 
 
 
 
 
 

mailto:E-post:dag.overnes@gmail.com
mailto:olppette@online.no
mailto:snils2@online.no
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OF Loge nr 135 Mærdø 

 
Logemøte 19.02 Arbeidsmøte 

Storrepresentant Nils Olav Stensrud 
leste nytt fra Storlogen. OM leste brev 
fra bror Tore Besse Lund Andersen, 
loge nr. 89 Skagerak som takker for 
blomsterhilsen i forbindelse hans 40 
års Veteranjuvel. OM redegjør for 
Adm. kostnader i regnskap for 2019 
etter forespørsel siste møte. Kvelden 
avsluttes med hyggelig middag, laks 
m/agurksalat, gode taler og gode 
samtaler. 
 

05.03. Fellesmøte m/145 Høgenhei i 
Arendal. 

13 gjester, 38 egne brødre. OM ønsket 
spesielt velkommen brødre fra vår 
vennskapsloge 145 Høgenhei med UM 
Thor Eriksrød i spissen, bror DSS Dag 
Norheim fra Distrikt 5 Telemark, bror 
Ingulf Bekkestad fra loge 28 Agdesiden 
i Kristiansand og bror Terje Haugen fra 
loge 57 Fidelitas i Skien.  
Storrepresentant Nils Olav Stensrud 
informerte fra Inspirasjonsmøtet som 
Distriktsrådet arrangerte for utvalgte 
embedsmenn lørdag 02.03, hvor 
Storlogen var representert med Spesial 
Deputert Stor Sire Per Arild Nesje. 
Deretter fikk vi en verdig og flott 
forfremmelse til Den Edle Kjærlighets 
grad for bror Nils Inge Øyna. 
Brodermåltid med lettsaltet deilig 
torsk, gode taler og hyggelig stemning 
resten av kvelden. 
 
19.03. Fellesmøte m/ Loge 98 Henrik 

Ibsen i Grimstad 
19 brødre fra 135 Merdø reiste til 
Grimstad og ble ønsket hjertelig 
velkommen. Vi var med på flott 
seremoni hvor det var forfremmelse 
for brødrene Lars Kristian Ødegård fra 
loge 135 Mærdø, og Steinar Rørvik fra 

loge 98 Henrik Ibsen til Den Høye 
Sannhets Grad. Seremonien ble 
gjennomført på̊ en flott og verdig  
 
måte. Brodermåltidet hvor vi fikk 
servert deilig oksefilet var helt topp. 
Veldig god stemning på ettermøtet og 
mange gode samtaler. 

  
 
Gradspasseringer 
 
Den Edle Kjærlighets Grad 
05.03. Nils Inge Øyna 

 
 
Den Høye Sannhets Grad 
19.03. Lars Kristian Ødegård 

 
 

02.04. Venneaften 
OM ønsket 32 brødre velkommen til 
venneaften. To gjester deltok på 
venneaften. Til beste for logen: Fung. 
OM referer at 8 brødre var på besøk 
hos loge 107 Torungen den 18 mars, i 
forbindelse med tildeling av 50 års 
veteranjuvel til Eks DSS Åge Munch-
Olsen. Jubilanten takker så meget for 
besøk og hilser tilbake til vår loge. 
 

16.04. Arbeidsmøte / Nominasjoner 

OM ønsker 24 brødre velkommen til 
arbeidsmøtet med nominasjon av nye 
embedsmenn og nevnder. OM  
 
informerte om Arendalsuka. Vi trenger 
brødre til rigging og betjening av stand. 
OM redegjør for prosedyrer ved 
nominasjon og valg og leser 
Nominasjonsnevndens innstilling av 
valgbare embedsmenn og nevnder for 
perioden 2019-2021, samt valg av 
Storrepresentant for perioden 2019 –
2023. Under brodermåltidet fikk vi god 
lapskaus og gode taler. Ettermøtet var 
som vanlig sosialt og inkluderende med 
fokus på gode samtaler og litt i glasset. 
     
 

25.04. Festloge 200 års jubileum, 
fellesarrangement m/61 Terje Vigen & 

107 Torungen  
Terje Vigen innehar stolene. OM Bjørn 
Haagen Andersen ønsker velkommen. 
Skuespillet tok oss med på en reise 
gjennom 200 år med Odd Fellow. 
Utrolig bra og lærerikt. En stor takk til 
alle skuespillere. Det var fantastisk 
stemning under brodermåltidet. 
Oksefilet og karamellpudding kunne 
ikke smakt bedre, og vi fikk også godt 
drikke til. 
Mange gode taler. Takk for maten-
talen av bror Tom B. Schulz var 
morsom og inspirerende. Ettermøtet 
var supert med god stemning. 

 
Takk til alle involverte brødre, embeds-
menn, Privatnevnda og kjøkkenet for 
ALT dere gjør for å skape gode, inn-
holdsrike og inspirerende logemøter i 
denne perioden.  

Hilsen i V. K. og S. 
 

Øystein Hansen 
Herold 
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OF loge nr 152 Fjære 
 

Nytt fra Sekretæren: 
 

 
Gradspasseringer: 
Følgende brødre har den 6/3/19 
mottatt Det Høye Sannhets Grad: 
Tom Fiksdalstrand 
Ivar Schlanbusch 
Bengt Hangeland 
Jan Ivar Vevle 
 
Og den 8/4/19 mottok følgende brødre 
Det Gode Vennskaps Grad: 
Stian Hokland 
Svein Atle Udjus 
Gerry Girard 
Arne August Larsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilde fra skreiaften 23/2/19 
 
 
 

Høstens terminliste: 
09.09.      EI G 
23.09.      Venneaften 
14.10.      ≡ + G, Fm/□ 98 Henrik Ibsen 
28.10.      = + 
11.11.      M□ Fm/□ 127 Gabriel Scott 
                 og □ 98 Henrik Ibsen. 
25.11.      O+ G, fm/□ 128 Lyngør  
09.12.      - + 
 
13.01.      Arbm. Instr. Regnsk.  
 
 

 
 
UMs spalte 
Gode brødre!  
 
Den 28.02.19 hadde vi et fellesmøte 
med loge 104 Måken, der vi var gjester 
og vi møtte 24 brødre. Damene hadde 
slått på stortromma med mini-konsert 
og underholdning. Tusen takk til loge 
104 Måken for en fin kveld. 
 
Den 25.03.19 Hadde vi venneaften 
med fire reflektanter. Vi hadde et 
veldig hyggelig møte med Quiz og god 
mat. Og den gode samtalen gikk blant 
brødrene. Ekstra gøy ble det når alle 
fire reflektanter kom med søknad i 
etterkant av møtet, og de blir tatt opp 
den 27.05.19 
 
Lørdag 23.02.19 hadde vi sosialaften 
med nord-norsk skreimølje fra 
Vesterålen. Vi hadde loddsalg, og egne 
brødre stilte til dugnad på kjøkkenet. 
Alle inntekter fra denne kvelden gikk i 
sin helhet til Landssaken. Vi var til 
sammen 49 brødre og søstre fra 
mange loger. Kvelden brakte inn hele 
kr 14.700,- 
 
Så vil jeg med dette takke alle 
medlemmene av privatnevnd og alle 
som har stilt opp og hjulpet til med å 
servere i andre loger. 
 
Det har vært en fryd å se hvor godt de 
nye brødrene blir mottatt av de andre 
brødrene. Det gode felleskapet vi har 
fått er nok en av grunnene til vi nå har 
hatt godt oppmøte og fått så mange 
nye brødre med i vår herlige loge. 
 
God Sommer 
Tore Wickstrøm 
UM 

 
 
OMs hjørne 
Gode brødre! 
 

Vi kan se tilbake på en begivenhetsrik 
embedsperiode hvor vi har lykkes med 
mange av de målene vi satte oss. Men 
så gjorde OM det ekstra vanskelig ved 
å legge ambisjonsnivået svært høyt i 
handlingsplanen for perioden. Blant 
annet skrev jeg inn en forventing om å 
øke fra 33 til 50 medlemmer. 50 var et 
fint og rundt tall, men jeg må 
innrømme at jeg hadde min tvil om 
hvor realistisk dette var. 
 

I skrivende stund (ultimo april) er vi 46 
medlemmer. Når vi i løpet av mai 
innvier 5 nye brødre vil fasiten bli en 
netto tilvekst på 18 brødre, fra 33 
brødre ved inngangen til hele 51 
brødre ved utgangen av perioden. Dvs 
en vekst på litt over 54 %.  
 

Veldig mye godt arbeid er nedlagt for å 
komme dit vi er i dag, og jeg er stolt av 
alle brødrene, laginnsatsen, alle 
initiativene og den positiviteten vi 
opplever i vår loge. At vi i tillegg ble 
landets 4. beste loge under 
innsamlingen til Landssaken, viser 
hvilke utrolig gjeng vi er i vår loge. 
Tusen takk til alle brødre. 
 

Allerede nå snakker vi om aktiviteter 
og forbedring i neste periode, 
eksempelvis å gjennomføre ny 
trivselsundersøkelse og å jobbe 
systematisk med etikk. 
 

Så må jeg innrømme at som OM er det 
først nå jeg føler meg varm i trøya og 
det er nesten litt vemodig å skulle 
avslutte. Likevel føles det riktig å 
overlate stafettpinnen til vår neste 
OM. Det er viktig for vår loges utvikling 
at nye krefter og impulser kommer til 
og setter sitt preg på logen og dens 
arbeid.  
 

Jeg vil med dette ønske påtroppende 
embedskollegium lykke til, og jeg er 
overbevist om at alle brødre vil jobbe 
godt sammen, til beste for logen og 
fellesskapet. 
 

God sommer!  
Med broderlig hilsen i 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. 
 
Geir Hovind 
OM 
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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/Kanalplasen 
                      CORNER 

Kirkegaten 5           4841 ARENDAL 
TLF 37099941                           MOB 91797530 

N, N(V) og V i loge og leir. 
En «epoke» er i ferd med å bli avsluttet. 
De «gamle» valgte og utnevnte embedsmenn og medlemmer i nevnder er i ferd med å avslutte 
de oppgavene de har hatt i en 2-års periode. (Revisjonsnevnda fortsetter sitt arbeide ut 
kalenderåret). Alle loger og leire har gjennomført 1. gangs nominasjon og enkelte er også 
ferdig med 2. gangs nominasjon og sågar valg, jfr enkelte loge og leirinnlegg i dette nr. av 
Terjenytt. 
Nye «koster» skal i gang og jeg vil på vegne av Ordenen og meg selv få takke de som har sagt ja 
til valgembeder og valgnevnder i de respektive loger og leire. Nå gjenstår de utnevnte 
embeder og nevnder og i den forbindelse vil jeg be dere alle når OM/HM/HP nå skal fylle ut 
sine «lister», si JA! 
Det er flere grunner til at du skal si ja til dette spørsmålet: 

1. Nominasjonsnevnda har funnet deg kvalifisert. 
2. Dine brødre setter pris på at du påtar deg arbeid for fellesskapet. 
3. Du blir en viktig brikke for at arbeidet i loge/leir vil fortsette i det gode spor vi er inne    
    på i Aust-Agder. 
4. Du vil «vokse» i din Odd Fellow rolle og bidra til å realisere deg selv som en god OF. 

Så søstre og brødre: SI JA. 
 
OF III til Arendal 15/5-2019. 
15/5 legger OF III til kai i Pollen i Arendal kl. 18:00. 
Da bør søstre og brødre kjenne sin besøkelsestid og legge turen til Pollen. I dette nr. av 
Terjenytt kan du lese om et omfattende program, og nettopp du skal være meget stolt av det vi 
i sammen har fått til. Vis dette til dine medsøstre og -brødre samt til de fremmøtte borgere av 
Arendal by. La oss vise, ved stort fremmøte, det engasjement vi står for i samfunnet. Vi er en 
åpen og verdibærende Orden som viser et stort samfunnsengasjement. Dette bør bli «Vårens 
vakreste eventyr» med en fylt kai rundt Pollen, og med vår støtte til det oppsatte program. 
Møt opp! i hopetall, og ta med familier, venner og kjente. 

Terjenytt Sommer 2019 - 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, Høsten 2019, kommer i sept. 2019. Frist for innlevering av stoff fra enhetene er 15. sept. 2019. 

Stoffet sendes: Per J. Jørgensen, på E-mail: post@terjenytt.no eller adr.: Furulunden 4, 4844 Arendal. 

Redaktørens lune hjørne, eller lederartikkel om du vil. 

mailto:post@terjenytt.no
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Tlf 37 00 36 70 
Blødekjær 

Arendal 
 

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

 

 

       

         
 
 

Logeantrekk! 
Lagervare i Lillesand 

Jan Stangeland, Grøgårdsmyrveien 18 
Tlf. 37270187 – 936 17 613 

Livkjoler – Dresser – Smoking - Tilbehør 
 

Retur adresse: Furulunden 4, 4844 Arendal 

Til: 

Støtt våre annonsører 
De støtter oss 

        Nils Terkelsen 
Bieveien 16, 4878 Grimstad 
Tlf: 37044402 
www.agdervet.no 

Mandag – Fredag kl. 08.00-16.00     Lørdag stengt 
E-post: aksel@fjordsenteret.com      Fax: 37165430             

Storkiosk om sommeren                  
 

BRØDRENE 

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

