
 

 

 

 
 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

Historie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utviklingen av 

Odd Fellow Ordenen 

i Aust Agder 

og Distrikt 22s 

første 19 år 

Jan A. Nilsen 

 

 
 

Odd Fellow 

i  

Aust Agder 

- Distrikt 22 - 

Arendal 

Grimstad 

Tvedestrand 


















 

 

 









   


                   
                
              
              
            
             
           
 
     
             

      
               
               

             


            

              


   








 








    
    

    

    

    

    

    
    
    
    
    
    
    

    

    

    

    
    
    
   
    
    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    

    

    

    
    
    
    

    

    

    

    







  



            



                
                
           
            




         

            
               
              

 


               










       

        


      
     

  



 
        









           
 

     
 
 
 
  
 
 
                  


 


  


 
  
 
  
 

 
 

 
          


 
 
          
 


                
 


              
       
       
       
         



      
     
        









                 


















 
         







         
         

   



 

 
 
 

 
  

     



            









 




 
 
 
 


 
  


























 
 
 





  














88



       
    
 















     





          


   




 
  
  
 
 
 
  





            









moffi









 
  
 
  
 
 

 




               


                




   




    


 

            
 

       

 
 
            
 




 
 
 
 

  
 
  








 
 
 

 
 
 

 
 
 
          

   




                































 






                  





              



  
  
  
  
  
  
 


        
    


       
    






 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
             



















    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    

    
    
    
    
    
    







 




    
    
    
    
    
    

    
    
    
    

    
    
    

    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
   
    
    

    
    
    
    

    
    
    
    
    
    

















              


 

































          



          
             







 


  

     






  
   
    
    







 
 
 
 
 
 


  









     

         



 
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    







    
    
    

    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    

    
    
    
    



              























             



 
   
  
  
 
 
 
 

          


          



   
    
  

    
    
  
  
  
   
  

 
    
           



 

  
  

   
   
   

  
  
  
  







  
  

   
    
   
   

  
  
  
  
  
  



             
    
              







       








       
            


       













            


               
            


       

        

   




     
              
            
        



           










            

 
               









 

 




 

 

 
 



  
 
  

 
 
 





             
             

               

             
              
  
           




       



















 
 

 
 



  
 
 
  
 


  


  
 




 
         


  








 





 

 




 




 
 
  

  
   
  

 
 

 
 
 

 


  
 
 
  

  
  









 



 
           






























  
 

 
 
 



 
 
 
 
 
  
 


 


 
 
 

    

 
 














 







 
 

  
  


 
 

  
 
   

 
 
 
  


  

 
   


  



             






























  
 

  
 



 


 
 
 
  
 


 


 
 
 

    

 
               
                
             















 





 

  



 
 



 
  
 
 
  
  
 
 
 
 


    
 
 
 
 


             


              

























 

 




 
 
 
 
  


 

    

 

              





















   
    
    
    
    
    
    

    
   
    
    
    
    
    
    
    








 





   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   
    
    
    
    
    
    
    
    
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   
    
    
    
    
    
    
    
    











 

   
  
   
   
   
   

    
    

   

   
    
    
    
    
    
    
    
    

   
    
    

   


          





 


     
     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

                

    










      






 
 









              




               
            



          




                


 
          


 
 
 


 
















            
 





 
 
 









 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




  
            
            







              


              







            


          
       
 

        
        
          
      
           

      








Aust Agder - Distrikt 22s historie 

 34 

 
Besøk av Storlogen. 

En eneste gang har vi i Distriktet hatt besøk fra Storlogen på et ordinært Distriktsrådsmøte. 
Det var mandag 1. desember 2003. Da fikk vi besøk av Deputert Stor Sire Arne Grasdal. Han 
hadde gitt uttrykk for at han ville være til stede sammen med oss på et DR-møte - i forkant 
av et logemøte med et relativt kort program. Valget falt da på møtet i loge Torungen med 
tildeling av 40 års VeJu til Eks OM Martin Knutsen. Distriktsrådsmøtet startet kl. 17.00 
Blant sakene som ble behandlet var også planlegging av Distrikts-Storlogemøte med 
tildeling av Storlogegraden fredag 06.februar 2004. Det ble bl.a. vedtatt å ha med ledsagere 
som tidligere.  

Spesielle Distriktsrådsmøter. 
DRmøte nr. 7 mandag 21.02.2000 ble åpnet kl. 18.00 på logehuset i Arendal. Kl. 19.00 deltok 
DR i loge Torungens åpning. Kl. 19.30 forlot DR logen igjen og fortsatte sitt eget møte. 
Da møtene var over deltok DR på Torungens ettermøte.  
 
DRmøte nr. 8 tirsdag 12.09.2000 ble gjennomført på samme måte som nr. 7. Men denne 
gangen deltok DR på loge Mærdøs møte.  
 

Spesielle saker på DRmøtene 
Konto Odd Fellow Reiser. 
DR møte nr. 24, 22.03.2007 vedtok konto for Odd Fellow Reiser nedlagt og saldoen på kr. 
13.965 i sin helhet ble overført til Terjenytt. 
 
Hjertestarter.  
Å få dette montert hjertestarter i de 3 logehusene var stadig oppe som samtale i DR møtene 
og i løpet av 2012 var det fullbyrdet for alle logehusene. I Arendal var det rett og slett en 
gave fra lege Douglas Lundgren fra 135 Mærdø. Det ble gjennomført kurs for alle de 
ansvarlige i hvert bygg.  
 
Spesiell instruksjon. 
I en periode i 2005 – 2006 ble DSS instruksjon i logene gjennomført ved at foruten egen 
Storrepresentant og DSS, møtte også en til fra Distriktsrådet. Vedkommende rundet av 
måltidet med å fortelle om Distriktsrådet samt takke for maten.. 
Følgende plan ble fulgt: 

 Gabriel Scott – Egil Bøe 09.11.05 
 Torungen – Svein Sørensen 21.11.05 
 Terje Vigen – Arne Aas 11.01.06 
 Mærdø – Thorleif Knudsen 24.01.06. 
 Henrik Ibsen – Tom Schulz 07.02.06 
 Lyngør – Kåre Andersen.15.02.06. 

 
Knoppskyting. 
Logen 
Høsten 2008 og våren 2009 hadde DR knoppskyting av logene på agendaen og det ble 
enstemmige vedtak som f.eks. i møtet nr. 30 - 27. november 2008 under sak 29/08, der 
følgende ble vedtatt: ”DSS gjennomgikk situasjonen i den enkelte loge. De loger med størst 
medlemstall, anmodes om å fortsette diskusjonen i egen enhet.” 
Det endte med et enstemmig vedtak i møte nr. 32 den 23. april 2009 sak 16/09, som lød:  
”Under forutsetning av at minst 10 brødre deltar og ut fra de opplysninger som foreligger, 
finner Distriktsrådet at det er reelt grunnlag for å stifte broderforening i Grimstad.” 
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Eks DSS Thorleif Bredesen underviste Undermesterne, hvor det ble lagt stor vekt på 
etiketten. 
Eks Sekretær Gunnar Stormo, nr. 61 Terje Vigen, hadde ansvaret for sekretærene, 
og OM Inge Kongsbakk, nr. 128 Lyngør, hadde en gruppe hvor kasserere og skattmestere var 
slått sammen. 
OM Kongsbakk vil holde et separat kurs for skattmestere på et senere tidspunkt, dog i god 
tid før årsavslutningen. 
De fleste gruppene holdt på i drøye 2 timer.” 
Hver gruppe utarbeidet et referat som ble sendt DSS 
Fra nå av ble det hvert annet år, da nye EI-er fant sted, holdt samling med opplæring av de 
nye embedsmenn. Malene med fellesforelesninger, gruppemøter og felles måltid blir fulgt. 
 

2003 
Av notater fra referater fra møtene(13.08.2002 og 14.04.2003) i Distriktsrådet finner vi at 
ved instruksjonen av nye embedsmenn i september 2003, skal Stor Marsjall Olav Eggum 
holde samlet instruksjon for alle. Anstein Nørsett holder kurs for Sekretærene og Inge 
Kongsbakk holder kurs for Skattmestrene 
 

2005 
Nå kommer begrepet opplæring av i stedet for instruksjon av embedsmenn. 
Etter behandling i flere Distriktsrådsmøter fant opplæringen sted torsdag 17.11.2005 på Odd 
Fellow huset i Arendal og omfattet alle valgembedsmenn og CMene.  
Opplegget var med en fellessamling m/instruksjon i logesalen som DSS ledet. 
Deretter fulgte gruppearbeid med dialog og samtale for følgende grupper og ansvarlige 

 Eks OM og OM:  Svein Sørensen / Johan Næser 
 UM:    Egil Bøe 
 Sekr.:    Tom Schulz 
 Skm / Kass:   Arne Aas 
 CM:    Kåre L. Andersen. 

Det stod disse fritt å ta med hvem de måtte ønske. Det ble skrevet referat fra gruppene. 
Avslutningsvis var det så en fellessamling i spisestua med bl.a. lapskaus på menyen. 
 

2007 
Igjen ble opplæringen av embedsmenn gjenstand for sak i flere Distriktsrådsmøter. 
Malen for opplegget var nå gitt med fellesmøte i logesalen, gruppemøter og fellesstund i 
spisesalen. Torsdag 27.09.07 ble kursdagen gjennomført på logehuset i Arendal. 
Det store denne gangen var at Distriktet fikk Stor Sire Harald Thoen til å ta seg av den første 
fellesdelen og gruppeopplæringen av CMer og Inspektører. 
Gruppene og ansvarlige var:     

Eks OM/OM/HP:        Storrepresentantene Helge Baust og Sverre Ohrvik 
UM:                            Storrepresentantene Arild Furuholt og Frank Liltved 
Sekr.:               Storrepresentant Dag Øian 
Skm. og Kass.:       Storrepresentant Fritz Steller 
CM og Insp.:   Stor Sire Harald Thoen og Storrepresentant Bjørn Røisland  

Som en Del 2 kom ”Gradgivingsloge” inn som begrep denne høsten. 
De er gjennomført som pålagte fellesmøter i Vennskapsgraden og Kjærlighetsgraden som er 
terminfestet med pålagte felles embedsmannsmøter der DSS har deltatt på alle. 
Gjennomføringen av gradspasseringen ble gjennomgått i embedsmøtene.      
Siste opplæring av embedsmenn skjedde for leiren 29. november 2007 i et 
embedsmannsmøte. 
Det viste seg at opplæringen av embedsmenn høsten 2007 ble veldig omfattende for DSS. 
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Det hele ble avsluttet med Kaffe og kake i kantinen. Alt ble dekket av bedriften. Et meget 
vellykket seniortreff. 
 

Seniortreffet 3.-5. november 
Cruise til Kiel med Color Fantasy. 
43 seniorer fra logene i distriktet deltok i et hyggelig og vel gjennomført cruise. 
Gode lugarer og gode buffetfrokoster samt en nydelig 2 retters lunch på vei sydover, var 
planlagt på forhånd. 
Flesteparten gjennomførte et overdådig julebord hjemover. Dag Aasbø Travel hadde sendt 
med sjåføren som reiseleder og han gjorde en utmerket jobb. 
 

Ny sangbok. 
Skrivet fra sangboknevnda til logene og leirene forteller bakgrunnen for hvordan boka er 
blitt til. Vi sakser noen avsnitt fra Terjenytt: 
 

OM/UM møtet i Arendal 20. april 2006 gikk inn for å lage en felles sangbok for alle logene i 
distriktet. Kostnadene til trykking belastes de to leirene (dame/ herre) etter medlemstallet. 
De to leirene har behandlet saken og utnevnt 2 medlemmer hver for danning av 
sangboknevnd. Disse er: 
 

Nr 22 Viljen:  
Ragnhild Ellefsen, leirens Skattmester fra loge nr. 51 Fortuna 
Ragnhild Bjellås, Organist, medlem av loge nr. 116 Navigare  
Nr. 22 Aust-Agder:  
Åge Munch-Olsen, leirens 1. HM fra loge nr. 107 Torungen 
Odd Axelsen, Eks Storrepresentant fra loge nr. 61 Terje Vigen 
 

Det betydde at nevnda bestod av 3 tidligere organister og en 
kordirigent med sang/ musikk pedagogisk utdanning. 
 

Dette utvalget har fått mandat til å gjøre alt det praktiske med å 
lage en slik felles sangbok. For å komme i gang med arbeidet vil 
utvalget med dette be hver loge- og leirenhet i distriktet om 
følgende: 
1. Sende oss et eksemplar av allerede eksisterende sangbok for din enhet 
2. Lag en liste på 6 sanger fra deres egen sangbok som må være med i den nye sangboka 

(m.a.o. spesielle sanger bare for din loge/leir) 
3. Sett opp en annen liste med navn på 5 av de sangene dere synger mest i deres 

loge/leir(utenom de dere har nevnt i pkt 2) 
4. Lag til slutt en ny liste på 5 sanger dere godt kunne tenke dere å ha med i en ny sangbok. 
5. Skriv navn og nr på eventuelle sanger i tillegg til de dere allerede har nevnt her som dere 

vil ha med. 
HUSK NUMMER OG SIDETALL PÅ SANGENE DERE VELGER UT 
Vi vil også anmode dere om å tenke på ved utvelgelsen av sangene at de bør være såpass 
godt kjent, at de bør kunne framføres/synges uten instrumental ledsagelse. 
Utvalget vil også gjerne ha noen tanker fra dere om 
 Størrelse på sangboka (evt. mål) 
 Tekststørrelse og skrifttype 
 Om dere foretrekker ringpermsystem eller fast innbinding, plastbelegg, stiv perm etc. 
 Forside layout (tanker om hvordan forsiden bør se ut) 
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kanadisk side av grensen. Fossen ble først beundret i dagslys, og hundrevis av bilder ble 
knipset, før de fleste valgte å utforske den kanadiske delen av Niagara Falls, byen som ligger 
på både amerikansk og kanadisk side av broen som spenner seg over elven nedenfor 
fossefallene. Her var det store kasinoer, shoppinggater, barer, nattklubber og et eget tivoli! 
Etter nok et besøk på den lokale Starbucks, en notorisk kaffeutsalgskjede som etter hvert ble 
ganske så nøye utforsket langs hele den amerikanske østkysten, tok noen få turen tilbake til 
fossefallene for å få et siste glimt av dem. I mørket ble fossen opplyst av fargerike lyskastere, 
som skapte en magisk og romantisk stemning man ikke kunne unngå å bli beveget av. Nest 
siste dag på reisen vår ble benyttet til å komme oss nærmere Philadelphia atter en gang, 
hvor vi torsdag skulle sette kursen mot gamle landet. Bussturen var ikke like lang og slitsom 
som den fra Washington D.C til Ottawa, og vi hadde god til på hotellet den siste kvelden vi 
var samlet. Mange brukte en god del tid i svømmebassenget, og mye av tiden der gikk med 
til å leke den for oss nordmenn nye leken «Marco Polo», en slags versjon av sisten som går 
ut på at en av spillerne skal være blind i vannet, mens de andre spillerne roper «POLO» hver 
gang spilleren som står roper «Marco». Ellers spiste vi pizza utendørs på en parkeringsplass 
den kvelden, da brannalarmen gikk og brannvesenet rykket ut. Det hele var udramatisk, til 
tross for at brannvesenet brukte nærmere en time på å bekrefte det de ansatte ved hotellet 
hadde forklart fra begynnelsen av, nemlig at det var noen som hadde kommet borti 
utløseren ved uhell. Det ble ikke så mye søvn siste natten, så godt som alle var samlet på 
forskjellige rom for å bruke siste mulighet for å få vært med nye venner, så det var mange 
trøtte ansikter å se da bussen med «party animals» dro ut på nok en reise langs de 
amerikanske motorveier. Ved flyplassen i Philadelphia skjedde alt litt fort. Mange måtte 
stresse av gårde i forskjellige retninger, og da vi igjen bare var tolv nordmenn alene på en 
flyplass, var vi alle påvirket av det vi hadde vært del av de siste to ukene. Kanskje det var 
først på flyet hjemover vi faktisk skjønte det. Skjønte hva vi hadde vært med på, hva vi hadde 
sett, hvordan vi alle hadde formet turen gjennom åpenhet, forståelse og et ønske om å 
skape et fellesskap. Ja visst, vi hadde reist mye, sett mye og opplevd mye. Men ingen reise 
var større enn den reisen hver og enkelt deltager gjorde i seg selv. Slik var det hvert fall for 
meg. Nok en gang; tusen takk for muligheten til å delta på dette utrolige eventyret. ” 
 
2012 
Dette året ble det overlatt til Lillesand å finne UNP deltageren. Elise Rønnevig Andersen, 
Lillesand ble vinneren. Dette året ble det til at deltagerne skrev reisebrev til Odd Fellow 
Ordenens nettavis. Deltageren fra vårt distrikt, skrev om Dag 4 ‐ 26. Juni 2012, og finnes i  
Nettavisa på oddfellow.no 
 
2013 
På felles DR møte Rebekka / OF (møte 49) i distrikt 22 15.08.13, under sak 25/13. UNP, ble 
bl.a. følgende enstemmig vedtatt vedr. ansvaret for UNP deltakelsen: 
Ansvarlige for utvelgelser har vært, og vil bli: 
2008Arendal v/Kaprifol 
2010 Tvedestrand v/ Lyngør 
2012 Lillesand v/Gabriel Scott 
2014 Arendal v/Torungen 
2016 Grimstad v/Måken 
2018 Arendal v/Mærdø 
2020 Tvedestrand v/Navigare 
2022 Arendal v/Terje Vigen 
2024 Grimstad v/Henrik Ibsen 
2026 Arendal v/Fortuna 












 
  
             

                



            
 


 


    

                


  




        

              

    

             


            



















  
            




             


              


      

    

     
  
  


        


   
      

  
 

  
    
   
    
     
   
      
       

                
           







 
       
 
           
               

              

          


 

      

             
 
            


          

  


     


    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

           

           

          

    
    
    
    















            



 

         
    
      
      






     

        
     
     
     
    

    

       
     












              
      


            

       



                

            
               

 
              
 

          










  

 
  
   
  
   
  
 

 
  











    
    


















          

             
             
         
 





 
               
  


 







   
               

              

              
 

  
       



               
 
                   


   







                 

                

       
                   

            
  
                 
               
        

              



               
 





               

                

            



              

   


          


          

           
              
             
     
     
             
             
           

               









           



    
    
     
    
    

      
    
 
     
    
    





     
 
                 




          








             



           



           
             




















   
  

                   






             











  

       




 













Aust Agder - Distrikt 22s historie 

 88 

Stand nr. 105 
 

 
 
Klipp fra Terjenytt nr. 3 i 2016 ved red. Per Jetlund Jørgensen: 

Morten Buan på MØR 18/8 under Arendalsuka. 
Tema: «Odd Fellow Ordenen - en gammelmodig anakronisme eller et 

tidsaktuelt tilbud til nye generasjoner?». 
Stor Sire Morten Buan innledet med å si at Odd Fellow Ordenen er mer enn 300 år gammel, 
og at den grenen vi tilhører om få år fyller 200 år. 
I Norge har vi i dag 284 Odd Fellow og Rebekkaloger samt 53 leire. Disse sogner til 90 
Ordenshus spredt over hele landet, og at det pr 1/8 var 22 780 medlemmer tilknyttet vår 
Orden. 
Vi er spredt over hele kloden, og tyngdepunktet for dagens aktiviteter er i Nord-Europa. 
Hva er så den vanlige oppfatningen av OF? I en fersk undersøkelse sa «mannen i gata»: 
Middelaldrende, pynta mannfolk som tar vare på hverandre og treffes i hemmelige møter. 
Hvis vi ser på utviklingen så kan de med få ord beskrives som: Fra hemmelig, via lukket til en 
verdibærende orden. 
Dagens OF står for åpenhet i langt større grad enn tidligere, noe deltagelsen på Arendalsuka 
og dette møtet er 
eksempler på. Vårt ønske 
er at flest mulig skal se hva 
vi står for. 
Vårt motto er: Vennskap, 
Kjærlighet og Sannhet, og 
det er kanskje viktigere i 
dag enn i tidligere tider. 
Sentralt i vårt arbeid står: 
 Medmenneskelighet 
 Gjensidig respekt 
 Toleranse 
 Fellesskap                                                                 Morten Buan på MØR 
Vi forsøker alle å leve opp til den gyldne leveregel: Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, 
det skal også dere gjøre mot dem! 
Vår målsetning er: 
Å utvikle personligheten til hver søster og bror. OF skal gi hver søster og bror kunnskap, 
verdier og holdninger, slik at de gjennom sin livsførsel kan bidra til et bedre samfunn. 

Fra v. tre blide Odd Fellow fjes: Turid Jacobsen, loge nr. 93 Kaprifol, Primus motor DSS Else Byholt og OM Per Jetlund 
Jørgensen loge nr. 107 Torungen.  













  
  
  



              






        
     
     
    

     


  




      












            

         




                
               
  








     

                
 
          


               
 


             

       


           




         

 
  
 
            
  
    
    
               
  


         


     
           





 
 
                


                 
     












  

             
         


      

             
              
              
               
    
 

             






     

 



            
           


       



             
               



 

          
   

 



 
 
  
 
 







 
          
 




      

      

      

      

      

      

      

      

      


      

      

       

       

       

       

       

       

       

       








 


  

 

 

               



             











 
  
  
  
  


 






           
         






              








   
     



              


  

 
  
  
  
  
  























  
  
  
  
  







            




  
  
  
  
  
  















   

   

 







  
  
  







 






      
          

  




 
  
  
  
  
  
  
  



       
     
            
         










                


 
                



  
  
  
     







                



        


   







 


   


  


      

               
 


  

           

        







       






                

         







           


             
           

               
        



    








               
              
 
                 
   
           



                 



               
              
               

             









            
  
              












































