
 

          Nr. 4                            Julen 2019                           48. årgang 
. årgang 

 

 

Grytevakter 
Også i år stiller vi opp som 
grytevakter for 
Frelsesarmeen 

Enda en gang er vi i ferd med å avslutte et 
logeår. De nye embedsmenn er godt i gang 
med sitt arbeide både i loge og leir. Terjenytt 
vil atter en gang få ønske sine lesere en GOD 
JUL og et GODT NYTT ÅR. 

På side 2 kan dere i 
dag lese de 
refleksjoner 
daværende UM, Tom 
Arild Sell kom med i 
2018 og som vi lovet 
på trykk i Terjenytt. 

Hjelp! 
Terjenytt trenger støtteannonser. Får vi ikke det 
er den trykte utgaven av Terjenytt i fare! Se selv 
på side 15 og 16. Annonsene vi trenger hjelp til 
koster henholdsvis kr 500,00 og kr 1 000, pr år. Vi 
ber hver søster og bror om å undersøke i sine 
nærmiljø og ta kontakt på telefon 917 75 765. 
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Dette innlegget kom fra bror Tom 
Arild Sell på Facebook høsten 
2018. 
I disse FB tider ønsker jeg å dele dette 
med brødre og søstre 

Under brodermåltidet 5. februar ønsket 
jeg å dele noen av erfaringene jeg har 
gjort meg om det å være bror av loge 135 
Mærdø. 

Jeg følte for å si følgende til brødrene i 
min loge: 

 
I år er det mange av våre brødre som får 
nye og spennende roller her oppe i 
logesalen, nye stoler og embeds-menn 
skal besettes nå i september. 

Det er nye valgte og utnevnte 
embedsmenn og nye skuespillere skal 
besettes til våre spill. 

Det er nok noen av brødrene som kjenner 
litt på om, «Tør jeg å ta denne 
utfordringen, eller vil jeg gå  for det 
trygge», for så tilslutt å tenke, «Det er 
nok best å la det være.» 

Den første utfordringen jeg fikk, fikk jeg 
første dagen jeg møtte i logen, Da jeg 
skulle takke for tilliten under 
brodermåltidet ved opptaket mitt i 2006. 
Jeg gruet meg dager i forveien og nøt 
ikke brodermåltidet noe særlig, da jeg 
visste jeg skulle reise meg og si noen ord 
foran alle nye og ukjente brødre. Dette 
var ikke dagligdags for meg, men da jeg 
endelig hadde gjort det, kjente jeg på 
meg at det var litt moro likevel, det å 
komme litt ut av komfortsonen min. Så 
da fant jeg ut at jeg gjerne ville takke for 
tilliten, i alle gradene. (Og jeg var like 
nervøs hver gang) 

Men det at jeg turte, turte å reise meg, 
fjernet en barriere for meg, og la til rette 
for min videre utvikling i 135 Mærdø! 

Jeg kom ganske fort inn i privatnenvda og 
som jeg trives kjempegodt i. Der fikk jeg 
god anledning til å bli godt kjent med alle 
brødrene og ikke minst å bidra/ engasjere 
meg i logen. Jeg begynte da også å få litt 
mer forståelse om all organisering og 
planlegging før, under og etter 
brodermåltidet. Og ikke minst for 
samholdet mellom brødrene i 
privatnevnda. 

Det foregår ganske mye i kulissene før 
hvert logemøte, så jeg kan bare anbefale 
på det sterkeste at alle nye brødre blir 
med i privatnevnda. Det var i hvert fall 

mitt første engasje-ment i logen, og det 
ga meg mye tilbake. 

Min reise til Den Høye Sannhets grad var 
også interessant og spennende. Man 
begynte jo å skjønne mer og mer av hva 
logen egentlig er for noe, for hver grad 
man får, men ser jo i ettertid at veien er 
lang og man at nok aldri blir fullt ut utlært 
som en logebror. 

Da jeg endelig hadde fått min 3. grad og 
kunne være med på alt oppe i logesalen, 
åpnet mulighetene seg for videre 
logearbeid for meg. Det ble flere stoler 
på meg oppe i salen og jeg opplevde at 
det var veldig anner-ledes og mye mer 
spennende å være med i seremoniene, 
enn å sitte å observere alt fra sidelinja. 

Jeg mener altså at det er veldig viktig at 
man er positiv og sier ja, når man blir 
spurt om å få en stol, eller å være med på 
skuespill og seremonier! Det å kjenne litt 
på nervøsiteten og komme ut av 
komfortsonen er god utvikling for oss 
selv, og ikke minst viktig for å føre logen 
videre inn i fremtiden!  

Bare for å nevne noen av mine 
utfordringer; 

 
Nåværende OM Tom Arild Sell 

Jeg husker godt da jeg for første gang 
skulle takke for maten. Jeg husker 
fremdeles den første teksten jeg måtte 
kunne utenat i seremonien. Jeg husker de 
første gangene jeg som inspektør, skulle 
tenne lys og åpne logen, de første 
gangene jeg som sekretær skulle lese opp 
protokollen, de første gangene jeg som 
UM skulle holde løftene ved altret og lese 
mye tekst foran resipienden, og jeg 
husker de første gangene jeg skulle være 
visevert under brodermåltidet. Pulsen er 
skyhøy, og man føler stemmen brister og 
beina rister. 

Og sånn skal det være tenker jeg. 

Man skal kjenne på alt dette! Det er da 
man har kommet ut av komfort-sonen! 

Det rareste er at etter tre til fire møter, 
så er pulsen senket til nesten hvilepuls, 
Stemmen er normal, beina rister ikke 
lenger, og man føler man har god kontroll 
på det hele. Ikke minst så er det den gode 
mestrings-følelsen, egen utvikling, og 
mitt bidrag for logen. 

Jeg sier dette fordi jeg opplevde at det 
ikke behøver å være så skummelt å si JA 
til en oppgave i logen! Da kan man alltid 
spørre og få hjelp av andre brødre, for 
det er alltid en bror i nærheten av deg 
som har hatt denne oppgaven før deg. 

Jeg vet at vi er mange brødre her og at vi 
alle er forskjellige, og at ikke alle 
oppgaver passer for alle, men kjenner 
man et lite snev av lyst, så grip 
mulighetene som måtte by seg for deg. 

Jeg har under min reise som logebror i 
135 Mærdø hatt mange fine opplevelser 
og minner som jeg ikke ville ha vært 
foruten. Meningsfylt logearbeid og stor 
egenutvikling, og ikke minst sosialt og 
hyggelig samvær sammen med alle dere 
trivelige brødre. 

Det er mye, så mye mer jeg kunne si, 
men dette var noen av mine tanker som 
jeg ville dele med dere. 

(Daværende) UM Tom Arild Sell 
135 Mærdø» 
 

 
NOFA Agder 

Odd Fellow Ordenens 
ritualhistorie –  
en kort oversikt 
NOFA Agder 16. februar 2019 
Av Spesial Deputert Stor Sire (SDSS) for 
rituell og etisk fordypning 
Kjell-Henrik Hendrichs 
La oss starte med en gammel, misbrukt, 
ulogisk og gal påstand: 
Her skal intet legges til, og her skal intet 
trekkes fra! 
Noen urkilder: 
 

• Felles for mange gamle europeiske, 
esoteriske ritualer er at de henviser til 
formuleringen i første Korinter brevs 
kapittel 3, vers 15 hvor det står: 
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 «Selv skal han bli frelst, men bare som 
gjennom ild.» Her er renselsen – 
purigasjonen – sentral. 
 

• De første Odd Fellow symbolene var 
dannet ut fra dette leddet i bønnen 
«Fader vår»: 
  

√ La viljen din skje på jorden slik som i 
himmelen. (Matt. 6:10) 
 

√ «Your will be done on earth as in 
heaven.» - avglansperspektivet 
 

Slik startet det hele: 
 

• Så langt vi kan se oppsto den første 
Odd Fellow loge i sør-England omkring 
1730, muligens i Sheffield 
 

• Det første, kjente Odd Fellow ritual er 
fra 1797 og knyttet til «The Patriotic 
Order of Odd Fellows.» 
 

• James Montgomerys sang fra 1788 gir 
oss noen antydninger om ritual-
innholdet som ble brukt i «the Pubs» 
Ritualet fra denne perioden kan 
illustreres slik: 
En rask ritualoversikt 
I England fantes bare – hvis noen - en 
enkelt innvielse denne tidsperioden. 
England 1730 – 1816 
Brødre: Innvielse 
I 1816kom Manchester Unity med 
Innvielse og tre grader. 
 

Dette system ble overtatt av Thomas 
Wildey og hans menn. Logen dannet ett 
rituelt univers. 
England 1816 
Brødre: Innvielse 

Det Gode Vennskaps Grad 
Den Edle Kjærlighets Grad 
Den Høye Sannhets Grad 

I 1827 etablerte Den amerikanske 
Storlogen et ritualsystem med en leir 
(encampment) i tillegg til de 
eksisterende loge. 
  

Da fikk man to rituelle universer. 
USA 1827 
Brødre:  Innvielse    

Det Gode Vennskaps Grad  
Den Edle Kjærlighets Grad 

 Den Høye Sannhets Grad 
Patriarkgraden 
Den Gyldne Leveregels Grad 

 Den Kongelige Purpur Grad 

 
 

 

 
En rask begrepsoversikt 
• Ordenens organisatoriske 
komponenter 
√ organiseringen av loger, leire, og 
Storlogen 
• Ordenens rituelle komponenter 
√ logeritualene √ leirritualene 
√tjenestegradene 
  

En viktig presisering 
I forholdet søstre og brødre/patriarker 
og matriarker: 
• Rituelle likestilling 
• Organisatorisk likestilling 
• I 1845 kom spørsmålet om kvinners 
plass i  Odd Fellow Ordenen opp i 
Sovereign Grand  Lodge Meeting. 
• I 1850 kom spørsmålet opp til 
realitetsbehandling, og ble vedtatt 
utredet til 1851. 
• I 1851 ble det vedtatt en «æresgrad for 
hustruer av tredje grads brødre» gitt i 
denne brors Odd Fellow loge. 
• I 1869 ble det opprettet egne, 
selvstendige Rebekkaloger. 
Da fikk vi i USA denne situasjonen. 
 

 
En verdensbegivenhet 
• Norge var det første land i verden som 
i 1909 fikk en Rebekkaloge med Innvielse 
og tre logegrader. 
• Norge var alene om dette fra 1909 til 
1916 da Danmark fulgte. Europa kom 
langsom etter.  
• Samuel Johnson (1861-1928) var den 
som skrev ritualene og gjennomføre dem 
i den Rebekka-logen han stiftet. 
• Denne verdensbegivenheten er så 
langt sterkt underkommunisert, noe vi 
bør gjøre noe med 

• I USA har Rebekkasøstrene fortsatt 
bare en  Innvielse, og verken loge- eller 
leirgrader. 
• Det var i Norge i 1909 av 
Rebekkasøstrene startet sin rituelle 
likestillingsutvikling med brødrene. 
• Det er ene og alene Samuel Johnson 
som kan ta æren og hadde arbeidet med 
rituell likestilling mellom søstre og 
brødre i Odd Fellow Ordenen i Norge, 
Norden og Europa. 
• USA henger fortsatt sørgelig etter uten 
noen prinsipiell forandring siden 1851. 

 
I 1909 fikk brødrene også leirgrader ved 
instituering  av Leir nr. 1 Norge 3. 
november.  
• Leiretableringen dannet det formelle 
grunnlaget for etableringen av Den 
Norske Storloge i 7. august 1920. 
• Dermed var det grunnlag for å 
opprette en norsk Storlogegrad som 
tjenestegrad for Storlogens 
embedsmenn.  
• I 1980 ble Rebekkaleiren instituert i 
Norge 26. april. 
Dermed var den rituelle likestillingen 
mellom  søstre og brødre fullført i 
Europa. 

 
En rask begrepsoversikt 
• Med etableringen av Rebekkaleiren i 
1980 fikk matriarkene en rituell 
likestilling med patriarkene. 
• Dette dannet det logiske grunnlaget for 
den organisatoriske likestillingen som ble 
vedtatt på Storlogemøtet i 2001. 
Alltid på vandring mot det ukjente . . Den 
lykkelige har også funnet en Veiviser 
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Rebekkaloge nr 51 Fortuna 

 
Julehilsen fra OM 

Tiden går fort mot jul, og det nye 
embedskollegiet har snart fullført sin 
første høsttermin. Det har vært en 
spennende reise for mange av oss! Så 
flott at vi kunne feire en 50 års 
Veteranjuvel i høst! Til våren venter nye 
Veteraner, så vi kan bare glede oss. Nå er 
vi også i gang med gradspasseringer, og 
vi skal innvie nye søstre på julemøtet. 
Det er spennende! 
 
Jeg vil gjerne takke alle søstrene for alt 
dere bidrar med i logen, når dere tar på 
dere store og små oppgaver, og når dere 
møter så ofte dere kan. Det er det som 
får logelivet til å gå rundt, og som gir 
meg motivasjon og energi!  
 
Julen er forbundet med feiring og 
tradisjoner. For noen kan det være en 
vanskelig tid. Jeg håper at vi kan ta med 
oss søsterfellesskapet og medmen-
neskeligheten også utenfor logen, så vi 
alle kan bidra til en positiv tid, også for 
andre. Jeg ønsker dere alle en riktig 
      GOD JUL og et GODT NYTT ÅR 
 

 
 
50 års veteranjuvel tildeling til 
søster Agnes Helene Knutsen 
9, oktober feiret vi vår 50 års Veteran 
Agnes H. Knutsen. Hun ble tatt opp i «De 
hvite liljer» 30.09.1969, og overflyttet til 
nr. 51 Fortuna 31.5.|975. Agnes har hatt 
mange embeder og oppgaver i både loge 
og leir, noe hun alltid har utført på en 
særdeles fin og korrekt måte. Hun har 
møtt trofast gjennom alle og vært en 
styrke for vår loge. 
Seremonien i salen var høytidelig og flott 
gjennomført, og tildelingen ble foretatt 
av DSS Else Byholt. Det var en flott 
Veteran på 90 år som ble ledsaget rundt i 
salen. 

Etter tildelingen kunne vi sette oss til et 
nydelig dekket bord i lilla og hvitt. 
Menyen var laks med tilbehør og sitron-
fromasj til dessert. DSS Else Byholt holdt 
tale og overrakte blomster fra Storlogen.  
OM Benedikte M. Vonen holdt tale og 
overrakte 3 rosa nelliker med vase fra 
loge nr. 51 Fortuna. Agnes holdt en 
veldig fin tale hvor hun takket for mange 
gode år i logen. Det ble en minneverdig 
kveld for både for Veteranen og alle 
søstrene. 

     
Bak fra ve: Emmy van der Zalm, Marie Ø. Olsen, 
Else Salvesen og Bjørg Axelsen. 
Foran fra ve: Benedikte M. Vonen,  
Agnes Knutsen og Else Byholt. 
 

                 Dødsfall 
Søster Milrid Lyngstad døde 7.10.2019, 
77 år gammel. Hennes ordensvita: 
Innviet i Loge nr. 51 Fortuna 2.2.2000 
Forfremmet til Den Høye Sannhets grad 
15.5.2002. 
Embeder i loge nr 51 Fortuna: 
Indre Vakt  2003-2005 
UM’s H ass.  2005-2009 
CM’s V ass.  2011-2013 
Ytre Vakt  2015-2017 
Opptatt i leir nr. 22 Viljen 2.1.2007. 
Opphøyet i Barmhjertighetens grad 
5.5.2009. 
Embeder i leir nr. 22 Viljen 
Insp. Ass.  2009-2011 
Kasserer   2013-2015 
 

            

 
Milrid var en aktiv søster som alltid stilte 
opp og som møtte alle med et åpent og 
lyst sinn. Hun spredte positivitet og 
hadde stor omsorg for sine med-
mennesker. Vi takker henne for alt det 
hun har vært for logen, og lyser fred over 
hennes minne. 
 
Logesøstre på Oslo-tur. 
Helgen 18.-20.10.19 var 29 søstre på 
Oslo-tur, og bl.a. var formålet å besøke 
Storlogen. Vi fikk avtale der fredag kl 
13:00, og vi ble veldig godt mottatt av 
Stor Arkivar Knut Aslak Wickmann og 
Museumsbestyrer Jan Arne Flattun. Vi 
fikk en fantastisk omvising i saler og i 
museet, og det ble fortalt mye historie. 
Vi vil takke de engasjerte omviserne for 
en særdeles hyggelig og minnerik 
ettermiddag. Det ga inspirasjon i det 
videre logearbeidet. 
 
Lørdag kveld var vi på Chateau Neuf og 
så «Optimist», en flott musikal bygd på 
Jan Teigens tekster og melodier. 
 
Søndag var det tid for hjemtur, men først 
besøkte vi Munch-museet. Det ble en fin 
busstur hjemover, og vi stoppet for lunsj 
ved Sandefjord. Takk til alle for en 
kjempekoselig tur.  
     
 Vi gratulerer – runde år 
                 85 år 
09.12. – Inger Langemyr    
 75 år 
14.02. – Wenche Venaas 
                65 år 
04.12. – Heidi Stiansen 
 55 år 
27.01. – Helga B. Hanen 
 
Møteplan 1. halvår 2020    
08.01. kl 19:00 Arb.møte 
22.01. kl 19:00 ≡ + Regnsk., rapp. 
12.02. kl 19:00 - + 
26.02. kl 18:00 40 års VeJu 
11.03. kl 19:00 = + 
25.03. kl 19:00 25 års VeJu 
22.04. kl 19:00 Arb.møte, brannøv. 
13.05. kl 19:00 O + 
17.05. kl 11:00 Sammenkomst 
27.05. kl 19:00 Arb.møte m/instr. 
03.06. Sommertur 
 
Vil også minne om julemøte 11.12. 
kl 18:00. Håper riktig mange søstre har 
anledning til å komme.    
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Rebekkaloge nr. 93 Kaprifol 

 

Julehilsen 
Julen begynner å nærme seg, og vi står 
foran en travel, men for de fleste også en 
veldig hyggelig førjulstid. Vil ønske alle 
våre søstre i loge 93 Kaprifol, en fin, god 
og fredfull jul.  Husk julen er tiden for å 
spre varme og ta vare på hverandre, 
både familien, kjente og også de vi ikke 
kjenner. 
EN RIKTIG GOD JUL og ET GODT NYTT 
ÅR! 

Med søsterlig hilsen 
OM Liv Torill Jacobsen 

 

 
 

Det Gode Vennskaps grad 
23.09-19, var det søster Sissel Svarva 
som fikk Det Gode Vennskaps Grad. Det 
var en flott kveld for alle oss som var 
tilstede. 

 
 

Venneaften 
Mandag 14.10-19 var det venneaften. Vi 
var så heldige å ha med oss 5 gjester 
inne i salen, som også var med på 
søstermåltidet i spisesalen etterpå. Det 
ble en fin kveld, og det er bare å håpe at 
denne kvelden ga noe til våre gjester. 
 
 
 
Arbeidsmøte m/foredrag  

Mandag 28.10-19 hadde vi arbeidsmøte 
m/foredrag av Anne Cantero fra 
Tyholmen Frivillig-sentral. Hun kunne 
fortelle om et meget aktivt senter og hun 
gledet seg over mange frivillige som 
hjelper  til. Vår loge er også med som 
medlem og hjelper til som frivillig et par 
ganger hvert halvår. 

 
 

Jentekveld 
Fredag 08.11-19 ble det invitert til 
jentekveld, hvor 4 søstre i vår loge sto 
for opplegget. Det ble servert nydelig 
lasagne m/salat og focaccia brød, som de 
selv hadde lagd. 32 søstre var tilstede, og 
det ble en veldig hyggelig kveld hvor 
søstrene koste seg. Flere søstre  
underholdt med sang og musikk og vi 
hadde også en quiz 
. 

 

 
 
 
 
Minneloge 

Mandag 11.11-19  hadde vi en fin og 
høytidsstemt  minneloge.  Vi  var 42  
søstre tilstede i salen. En spesiell og fin 
kveld for oss alle. 

 
En stjerne på himmelen blinker, 
det nærmer seg jul igjen, 
og Betlehems stjernen den lyser, 
for meg og for deg min venn. 
 
Vi trenger et vakkert inntrykk, 
en venn som kan holde vår hånd. 
Jeg tenker med glede tilbake 
på kjærlige vennskapsbånd. 
 
Mitt ønske for julen vil være 
at varme tanker når frem, 
så sender jeg deg min kjære, 
God jul, og en riktig varm klem. 
 
Øsker alle søstre og brødre 
m/fam. en riktig  
        God Jul og et Godt Nytt År. 
UM 
 

Åremålsdager  
17.12  Karen Astri Rasmussen    80 år 
 
Møteplan 1. halvår 2020 
13.01  19.00  Festloge m/ledsager  
                           Galla                        
25.01  10.00  Kurs for embedsmenn 
27.01  19.00  0 ≡ +           Galla 
10.02  19.00  0 Arbm.  Regnsk/Rapp. 
                                                /Nevnder 
24.02  19.00  0 = + 
09.03  19.00  0 Arbm. Instr/Lotteri 
23.03  19.00  0 +            Galla 
27.04  19.00  0 25 års Vet.juv       Galla 
11.05  19.00 0 Venneaften 
17.05  11.00 Sammenkomst   OFH 
25.05  19.00 0 Arbm. Fd. 
08.06  18.00 Sommertur   Merk tiden! 
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Rebekkaloge nr. 104 Måken 

Hilsen fra Overmester 
 
Kjære Måkesøstre 
Høsten 2019 går mot slutten. Det har 
vore ei lærerik og utfordrande tid for 
mange av oss. Å bli valgt til 
embedsmann, eller medlem av ei nevnd, 
har betydd nye, spennande, men og 
krevjande oppgåver. 
Då er det fint å vera ein del av 
søsterfellesskapet i 104 Måken. Vi er så 
heldige å ha ein loge med vennlege, 
positive og målretta søstre med vilje til å 
samarbeide for å få til gode logemøte og 
eit inkluderande miljø for alle 
medlemmene.  
 
Vi nærmar oss jul som for dei fleste er ei 
travel tid med mange gjeremål og 
aktivitetar. La oss stoppe opp litt 
innimellom og sende ein tanke til dei 
søstrene som vi ikkje har sett på ei stund. 
Ein telefon, melding, brev eller eit besøk 
kan bety mykje meir enn vi aner. 
 
Så vil eg til slutt takke for alle hyggelege 
samtaler og samvær i året som gjekk og 
ønskje dykk alt godt for jula og det nye 
året!  

 
Helsing i Vennskap, 
Kjærlighet og Sannhet 
Torunn Sandsdalen 
Overmester 
 
 

Vi Gratulerer - 
Runde år! 

 
28.01 Else-Marie Bergbye 80år 
28.01 Randi Gran  80år 
03.02 Ingunn J.L. Andersen 70år 
21.02 Berit Kjølberg Knudsen 80år 

 
Innvielse 26.09.2019 

Denne dagen hadde vi innvielse av 3 nye 
flotte søstre. Vi ønsker dem hjertelig 
velkommen til Måken og håper de vil 
trives hos oss! 

 
Fra venstre: Kirsten Finkelsen Grimstvedt, Lisbeth 

Udjus og Hanne Grethe Foldvik 
 

Den Høye Sannhets Grad 
10.10.2019 

Her har vi fått 3 nye flotte søstre i Den 
Høye Sannhets Grad. Det er: Kristin 
Langemyr Andersen, Torunn Margrethe 
Gurebo Skjæveland og Aaslaug Føreid. 
Det var en flott logekveld med god mat 
og mange flotte taler 
 

 
Fra venstre: Kristin Langemyr Andersen, Torunn 

Margrethe Gurebo Skjæveland og Aaslaug Føreid 
 

 

 
OM tenner lys for Vennskap, Kjærlighet og 

Sannhet. Vakker liten seremoni 

 
Og Venche Lyshaug Larssen leste vakkert dikt om 

Sannhet 
 

Den Edle Kjærlighets Grad 
24.10.2019 

Grethe mottok stolt sin flotte 
kjærlighetsgrad i dag. Med nydelig mat 
og fine taler. 

 
Grethe Karlsen Ellingsen med fadder Anne Trine 
Eia 
Vi hadde også ett flott besøk av 
«gjenbruks bunaden» til Inger Carlsen 
som hun har laget av kun plast og 
gjenbruk! 

 
Her viser mannekeng Gro Tveita Clausen frem den 
flotte plastikk bunaden – Snakk om god gjenbruk 

av plast! 
 

Vi ønsker alle våre søstre og 
brødre en fredelig jul og et 

godt nytt år 

 
 

 



2019 Julen 48. årgang 

 7

 
Rebekkaloge nr. 116 

Navigare 
 

Embedskollegiet 2019-2021 

 
1.rekke fra v: Fung. Eks OM Aud Angelstad, OM 
Vigdis S. Thorbjørnsen, UM Marit Valland. 
2.rekke fra v: Herold Jorunn Andsem, Sekr. Ingrid 
Nærø, Skm. Gerd Norli Ruud, Kapellan Line Kvastad, 
CM Sigrid Romseland. 
 
Det ble en hektisk høst for nye 
embedsmenn og særlig for vår nye CM.  I 
løpet av høsten har vi hatt Innvielse og 
gradspasseringer til Den Edle Kjærlighets 
Grad og Den Høye Sannhets Grad.  Da 
gjenstår det en gradspassering til Det 
Gode Vennskaps Grad, og vi avslutter på 
julemøtet med to Veteranjuveler. 

∞∞∞∞∞ 

 
25.september var det innvielse av Helga 
Egeland Paulsen og Katrine Odd 
Dokkenes. 
Faddere: Ingrid Nærø og Hilde 
Sataslaatten Odd. 
 
Samme kveld ble også Eks OM Jorunn 
Andsem installert som vår Herold. 
 
 
 
 
 

Gradspasseringer. 

 
09.10. ble str.ene Anne Lise Brandal, Åse 
Salvesvold og Grete Alise Andersen 
forfremmet til Den Høye Sannhets Grad. 
 

 
 
Den 23 okt ble Laila Anita Suorsa 
forfremmet til Det Gode Vennskaps grad. 
 
Gradspassering leir nr. 22 Viljen 
07.11 ble matriark Mona Dalen 
Forfremmet til Håpets Grad. 
 
Runde dager 
24.09. Helga Egeland Paulsen 70 år 
26.10. Katrine Odd Dokkenes 35 år 
  2.11.  Marit Lunde 65 år 
27.12. Bente Johnsen Dyrnes 55 år 
 

 
 
 
 

Vår nye Seniorkontakt er Liv Aadne. 
 

Vi gir en stor takk til privatnevnden som 
stiller seg så positivt til våre gallamøter. 
Samme til de som steller så fint med oss 
på vanlige møter.  Alltid hyggelig å 
komme til duk og dekket bord. 
Takk også til kokken for nydelig mat. 
Brødre fra loge 126 Lyngør skal også 
huskes. Gode smil og hyggelige 
kommentarer. 
 

Om «Verdier i vår tid?» 
Som et ledd i Jubileumsfeiringen Odd 
Fellow Ordenen 200 år i 2019, har det 
vært ønske om å fremme bevisstheten 
om vårt verdigrunnlag og markere dette, 
og ikke minst skape en diskusjon og 
refleksjon rundt våre kjerneverdier. Ni 
filosofer og ni skjønnlitterære forfattere 
ble utfordret til å skrive boken Verdier i 
vår tid? Den omhandler temaene 
medfølelse, vennskap, takknemlighet, 
kjærlighet, tilgivelse, respekt, sannhet,  
toleranse og nøkternhet. 
Forfatterne bidrar med historisk 
belysning og aktualisering av temaene.  
Ordenens verdier og temaer fra denne 
boka var hovedtemaet på årets  
Symposium i Stavanger.  
Journalist og programleder Anne 
Grosvold intervjuet og samtalte med de 
respektive forfatterne av boka. Den 
første seansen hadde temaet RESPEKT 
og hun samtalte med Thorvald Steen 
som hadde skrevet den skjønnlitterære 
delen og Elin Svenneby som hadde 
skrevet den filosofiske delen. Det ble 
gjennomført på en særdeles interessant 
og levende måte. 
 

Vi fikk være med på i alt 3 slike seanser: 
Om Respekt, Sannhet, Toleranse. 
Denne boken er sendt til alle loger i 10 
eks. Boken koster 250kr, og pengene vi 
får inn, 2500kr, kan vi bevilge til et 
utadrettet formål vi selv bestemmer. 
Jeg vil anbefale boken med sine 9 etiske 
emner som burde være høyst aktuelle 
temaer i vår tid. RB. 

UM Marit Valland ønsker alle 
Rebekkasøstre  

God Jul og et Godt Nyttår. 
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Loge nr. 61 Terje Vigen 
 
Møter vi har hatt: 
Møte 18.09.2019 O+ 
Møte ble tilegnet opptagelse for 
Terje Lindtveit og Geir Lyngmyr med 
fadder Torjus Siring. 
44 brødre var tilstede under den 
flotte seremonien. Tradisjonen tro 
ble det servert torsk.  
 
Festloge Torsdag 10.10.2019Loge 61 
Terje Vigen 60 års Jubileum 
Det møtte 70 brødre fra Odd Fellow 
logene i Aust-Agder og vår 
vennskapsloge 56 Silkeborg for å 
feire vårt 60 års Jubileum.  

 
 

Møte 30.11.2019 DHSG 
I logehuset i Arendal ble brødrene 
Magne Askland og Harald Sørensen 
tildelt Den Høye Sannhets Grad. Vi 
gratulerer våre brødre med logens 
høyeste grad. Bildene av våre nye 
brødre av Sannhetgraden kommer i 
neste nummer av Terjenytt.  
 
Jubileumsgave utdeling 31.10.2019 
Jubileumsgaven på kr. 20.890, - ble 
utdelt av OM Rainer Domogalla og 
Skattmester Ole Sverre Haugen til  
Lindrende Enhet UC ved Sørlandets 
Sykehus Arendal.  

 
Med denne gaven ønsket vi å 
formidle annerkjennelse og 
takknemlighet for det viktige 
arbeidet som gjøres på lindrende 
avdeling.  Gaven skal brukes til 
innkjøp av to hvilestoler for kreftsyke 
pasienter. 
 

Møte 06.11.2019 Minneloge 
Minnelogen ble gjennomført 
høytidelig og verdig med 32 brødre 
til stede. 

Minneord til Ivar Haaland 
Vår bror Ivar Haaland sovnet stille inn 
14.november 2019. Bror Ivar hadde et 
langt og innholdsrikt logeliv. Han ble 
innviet i Ordenen 24.mars 1999 og kallet 
til leiren 13.oktober 2005. 

Vi savner Ivar og minnes han med 
glede. Vi lyser fred over hans minne. 
 
Møte 20.11.2019   DGVG 
På dette logemøte ble brødrene 

Trond Hegland, Jan Inge Høilund og  
Dagfinn Olsen tildelt Det Gode 
Vennskaps Grad. Vi gratulerer  
brødrene og ønsker lykke til på 
vandringen. 
 
Runde år 
Jubilanter som har vært 
Georg Walter M. Jacobsen 75år 
Arne Kruse 80år 
Oddvar Vistad 80 år 
Harald Lauvland Madsen 50år 
Gratulasjoner fra brødrene er levert 
 
Jubilanter som kommer 
Oddbjørn Fjellmyr 85 år 30.12.2019 
Odd Arild Lilleås     40 år 08.02.2020 
 
Terminlisten Våren 2020 
15.jan.            Nyttårsloge Galla 
29.jan.            Arb.møte Regnskap og     
budsjett 
05.feb.            Arb.møte Instr. 
19.feb.            - + 
04.mars          - + 
18.mars          Venneaften 
01.april           25 års VeJu. G 
15. April          - + 
06.mai            50 års VeJu. G 
20.mai            O+ G 
06.juni            Sommertur  
 

Trond Hegland Jan I. Høilund 

Dagfinn Olsen 

Ledelsen på lindrende avdeling tok 
imot gaven fra 61 Terje Vigen 

Eks DSS Jan A. Nilsen holdt 
hovedtalen under jubileumsfesten 

Det var fin stemning og brødrene koste 
seg under Festmiddagen 
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Loge nr. 98 Henrik Ibsen 
 

40 år 

 
OM Jarle Siring 

 
Gode brødre! 
Du verden så fort tiden går. Julen er 
allerede nær forestående, og et nytt 
logehalvår er snart bak oss. Som ny 
Overmester har jeg hatt gleden av et 
godt samarbeid med engasjerte og 
ansvarsfulle embedsmenn.  
Læringskurven har vært bratt for alle, 
men utfordringene er tatt på strak arm. 
Det har vært en givende, lærerik og 
trivelig periode.  
  
I løpet av høsten har vi har hatt egne 
logemøter, men også opplevd broder-
skap på tvers med fellesmøter med 
andre loger. Høstens store begivenhet 
var feiring av Logens 40-årsjubileum. 
Med 80 gjester, søstre og brødre til 
stede, ble det en storslått og minnerik 
jubileumsfest i eget Ordenshus. Stor takk 
til Jubileumskomiteen for god plan-
legging. Og ikke minst en stor takk for en 
iherdig og strålende innsats under 
gjennomføringen av festen av egen 
Privatnevnd, og brødre og søstre fra 127 
Gabriel Scott, 152 Fjære og 104 Måken.  
Det skal være godt å være i en Odd 
Fellow loge, og jeg håper og tror at slik 
har vi det i 98 Henrik Ibsen.  

Jeg vil få takke for en flott og innholdsrik 
logehøst, og ønske alle brødre med 
familie en riktig god og fredfull jul. 
 
Med broderlig hilsen  
Jarle Siring, OM 
 

 
Bilde fra 40 års festbord 

Finn Fredvig Eriksen signerer sitt 
åndsverk. Boka er på 125 sider og kan 

kjøpes for kr.190 

 
Olaf Dagfinn Gangenes 

40 års veteran 
Den 23.5.2019 har Olav Gangenes vært 
medlem i Odd Fellow Ordenen i 40 år. 
Logen hadde satt opp 25. mai for 
tildelingen av juvelen, men han var syk 
og ikke i stand til å møte og har heller 
ikke vært det siden. Bildet er tatt på 
sykehjemmet av Eks OM Harald Støyl.  
Ordensvita for Olaf Dagfinn Gangenes  
f. 5.8.1934 
Opptagelse i loge 61 Terje Vigen 23.5. 
1979. 
DHSG i 98 Henrik Ibsen 16.9.1980 
Opptagelse i leir 22 Aust-Agder 4.4.1986 
DKPG 7.4.1989 

Overført til Leir 27 Homborside. Han har 
hatt flere verv og oppgaver i Logen. 
 

Gjennomførte logemøter m.m. 
Åpent Ordenshus 
Lørdag 7.9. arrangerte alle logene 
tilknyttet Ordenshuset i Grimstad, åpent 
hus. Det var betjent stand ved 
Oddensenteret og i huset. Mange 
medlemmer var møtt fram, men ingen 
utenforstående. Ikke særlig vellykket! 
Her må det evaluering til.  
19.9. Venneaften 
Dette var et vellykket møte med 3 
interessenter til stede.  
1.10. Arbm.  
Endret fra DGV (da resep. var bortreist). 
Etisk post om vennskap. 
14.10. DHS felles m/152 Fjære 
Stein Yrian Maka og Knut Helge 
Tønnessen fra 98 Henrik Ibsen fikk 
graden. Loge 152 Fjære var arrangør. 
5.11. DEKG 
Arild Viken fikk graden. Et fint møte! 
Gratulerer! 
11.11. M 
Fellesmøte med alle tre logene, hvor 152 
Fjære var arrangør. Ingen døde brødre 
siden siste minneloge. 
  

Fødselsdager runde år 
30.12. Halvard Halvorsen 70 år 
21.01. Per Edv. Ulriksen 80 år 
05.02. Arne Solheim 70 år 
08.02. Martin Guttormsen 45 år 
23.03. Ola Lode 80 år 
03.04. Gunnar Aultun 80 år 
06.04. Jan A. Aagre 90 år 
07.05. Sigmund Frøysaa 75 år 
26.05. Torbjørn Eskedal 50 år 
Vi gratulerer! 
 
Møtekalender 2019 og 2020  
03.12. O + G 
17.12. Arbm. m/lotteri 
07.01. Nyttårs□ m/ledsager 
21.01. Arbm. m/regnskap og 
40 Ve. Ju. G (Sigmund Frøysaa) 
04.02. Instr. 
18.02. Venneaften 
03.03. 25 Ve. Ju. G 
17.03. ＝ + 
07.04. ー + 
21.04. O + G 
05.05. ≡ + G felles m/□ Mærdø 
17.05. 17. maitreff på huset 
19.05. 25 Ve. .Ju. G Felles m/□ Fjære 
07.06. Sommertur 
Vel møtt på møtene og 
God Jul til alle sammen! 
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Loge nr. 107 Torungen 
 
Logemøte 16.9.2019 DEK grad 
56 brødre overvar møtet og den flotte 
seremonien, som var tilegnet grads-
passering for brødrene Sigbjørn 
Normann og Bjørn Martin Gotslish. 
Meny: Får i kål. 

  

Logemøte 7.10.2019 DHS grad 
Møtet var tilegnet forfremmelse til Den 
Høye Sannhets Grad for bror Ivar 
Evensen. 48 brødre overvar en stilfull og 
flott seremoni. På menyen stod lettsaltet 
torsk med tilbehør. 

 
Bror Ivar Evensen 

 

Første taler var Storrepr Ole Skjævestad, 
som presenterte leiren og delte ut 
leirens hefte. OM Ove Louis Wroldsen 
gratulerte resipienden, og opplyste 
samtidig logen om to endringer på 
terminlisten. Fadder bror Terje Lillejord 
gratulerte resipienden med logens 
høyeste grad; «Det er nå det starter. Vær 
ikke gjest i din egen loge, men vær med å 
utforme den». Resipiend Ivar Evensen 
takket for en fantastisk seremoni. Han 
takket sin fadder for vennskapet, og alle 
brødre for en flott mottagelse i logen.  
 

 

Logemøte 21. 10.2019 DGV grad 
Møtet var tilegnet gradspassering for 
bror Ole Iber til Det Gode Vennskaps 
Grad. 53 brødre overvar den flotte 
seremonien. Meny: Svinestek. 
 

Logemøte 4.11.2019 Minneloge 
35 brødre var samlet til denne minne-
loge for å minnes våre avdøde brødre. En 
stille kveld med en flott seremoni. 
 

Logemøte 18.11.2019 DHS grad 
Møtet var tilegnet forfremmelse til Den 
Høye Sannhets grad for bror Tommy 
Gjerland. 42 brødre møtte for å over-
være den flotte seremonien.  

 
Bror Tommy Gjerland 

 

Meny var: Erter, kjøtt og flesk. Første 
taler var Storrepr Ole Skjævestad, som 
presenterte leiren og delte ut leirens 
hefte. Fadder Eks OM Olav Brottveit 
takket resipienden for at han møtte så 
ofte han kunne. Han uttrykte også 
stolthet over resipiendens holdninger og 
verdier. Resipienden takket sin fadder og 
sine logebrødre. 
 

Nevnder 2019 - 2021 
 

Finansnevnd 
Olav Brottveit Leder 
Svein H Søndenaa Medlem 
Knut O Ytterdal Medlem 
Carl Petter Launer Varamedlem 
 

Nevnd for logens styrkelse og 
ekspansjon 
Ole Skjævestad Leder/sekr. 
Per Olai Seines Medlem 
Vidar Josephsen Medlem 
Terje Lillejord Medlem 
Per J Jørgensen Medlem 
Willy Kristiansen Medlem 
Svein H Søndenaa Varamedlem 
 

Nominasjonsnevnd 
Karl O Berntsen Leder 
Steinar Lyngroth Sekretær 
Torgeir S Egeland Medlem 
Harald O A Rindal Medlem 
Christian Grundesen Medlem 
Sigurd B Ledaal Varamedlem 
 

Revisjonsnevnd 
Dag Andersson Leder 
Finn Kristiansen Sekretær 
Folke Trydal Medlem 
 

Husnevnd 
Kai R Yttrelid Leder 
Ivar Evensen Medlem 
 

Nevnd for anskaffelser 
Frido Josepha Leder 
Ole T Tjuslia Sekretær 
Henry E Nicolaisen Varamedlem 
 
Nevnd for omsorg 
Kåre Vatne Leder 
Henry E Nicolaisen Sekretær 
Arne F Rasmussen Medlem 
Ivar Evensen Medlem 
Frank Liltved Varamedlem 
 
Privatnevnd 
Ivar Fløistad Leder 
Hans-M Tysseland Sekretær 
Per J Jørgensen Medlem 
Ole T Tjuslia Medlem 
Rolf M Nordlund Kasserer 
Per Olsbu Medlem 
Sigbjørn Normann Medlem 
Espen Knutsen Medlem 
Ole Iber Medlem 
 
Representant til Reisekommiteen 
Steinar Lyngroth 
 
Fødselsdager – runde tall:  
06.01.2020 Jan T Lunde 55 år 
25.12.2019 Egil Bøe 65 år 
01.03.2020 Edward Tan 85 år 
 
Påminnelse: Julemiddag med 
ledsager Lørdag den 14. desember 
2019. Påmelding til: Hans-Magne 
Tysseland innen 07.12.19 Mobil: 
48997313 E-post: hans-
magne@tysseland.com  
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Loge nr. 127 Gabriel Scott 

 
På Logemøte den 18. september 
ble Jan Kairon Henriksen innviet i OF 
Ordenen og vår loge. Han er sønn av vår 
avdøde bror, Hans «Hansi» Henriksen, og 
denne kvelden ble nok ekstra spesiell 
både for ham og alle brødrene som var 
tilstede. Spesielt inntrykk gjorde talen fra 
hans fadder Thomas Hagen Drangsholt, 
samt hans egen takketale. Det ble en 
svært minnerik kveld. 

 
 
Lørdag 21. september avholdt vår 
loge sin 25 års festloge i logehuset i 
Grimstad. Over 50 brødre og gjester var 
tilstede, og seremonien ble gjennomført 
med stil og verdighet. Gratulasjonstaler 
og gaver vanket fra logene nr. 104 
Måken (Astrid Fosseli og Torunn 
Sandsdalen), 98 Henrik Ibsen (Jarle Siring 
og Arne Solheim), 152 Fjære (Geir Nerbø 
og Steinar Christoffersen) og 115 
Koldinghus (Egon Buhr og Egon Eltvedt). 
Fra våre danske brødre mottok vi en liten 
bjelle som vi kan bruke ved taffelet på 
våre etter møter.  
Etter møtet i Grimstad var nesten 100 
brødre, søstre og gjester samlet til en 
flott fest på Horisonten i Lillesand. 
Menyen denne kvelden besto av 
spekeskinke med melon, helstekt 
hjortefilet og karamellpudding. Festen 
ble svært vellykket. 
 
 

 
 
På vårt møte 2. oktober ble bror 
Ole Bent Hansen tildelt Det Gode 
Vennskaps Grad. Seremonien ble 
gjennomført med stil og verdighet. På 
ettermøtet holdt Ralf Corneliussen, 
representant for stiftelsen «Få Livslyst», 
et interessant og tankevekkende 
foredrag. 
 

 
 
På Logemøte den 16. oktober ble 
tre av våre brødre forfremmet til Den 
Høye Sannhets Grad. Det ble en 
begivenhetsrik kveld ikke bare for disse 
brødrene, men for alle som var tilstede 
og fikk oppleve den fine seremonien og 
det gode etter møtet hvor Nevnd for 
Utadvendt Arbeid arrangerte Bingo som 
innbrakte kr. 5.100, - til gode formål. 
 

 
Trond Frøyna 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Bjørn Holter 

 

 
Bjørnar Aasheim 

Onsdag 6. november avholdt vår 
loge venneaften. Av åtte inviterte møtte 
følgende fire gjester: Arne Svein Funk, 
Ragnar Kortner, Jens Arne Risvand og Jan 
Erik Tandberg.  De fikk først litt 
informasjon i salongen av Stor-
representant Anstein Nørsett og Herold 
Knut Anonsen. Brosjyrer og søknads-
skjema ble utdelt. Deretter fikk de 
overvære et møte oppe i loge salen, hvor 
de fikk en grundig orientering om 
Ordenen og vår loge. Kvelden ble 
avsluttet med et godt måltid og hyggelig 
ettermøte i salongen. 
Undertegnede deltok på kurs for Herold 
den 19. november, og dermed vil 
forhåpentligvis arbeidet med hjemme-
side og Facebook side gli lettere. 
Knut Anonsen - Herold 
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Loge nr 128 Lyngør 

  

Minneord 
 

 
Gunnar Herlov Karsten Davidsen 

 
Vår trofaste ordensbror Gunnar 
Davidsen gikk bort fra oss den 5.oktober. 
Gunnar ble innviet i loge 61 Terje Vigen i 
1986, og hadde dermed hele 33 år som 
ordensbror. 
Han var med å starte opp loge 128 
Lyngør i 1994, og hadde sitt første verv i 
vår loge som Fung. Eks OM. 
Gunnar var en svært aktiv logebror, og 
fulgte godt med på livet i logen helt til 
det siste, og var stadig i kontakt med 
gamle kjente. 
Han var av helsemessige årsaker for-
hindret fra å møte i sine siste år. 
 
Født:  13.07.1933 
Død:   05.10.2019 
Ordensvita 
Innviet:  24.09.1986 
UMHA:  1989 - 1991 
Kasserer : 1991 - 1993 
Fung. Eks OM: 1994 - 1997 
Storrepr.: 1996 - 2001 
25-års Ve.Ju.: 26.01.2012 
 

 

 
Kjetil Rødland 

Vi fikk mandag den 28. oktober den 
triste, men ikke uventede beskjeden om 
at vår kjære bror Kjetil Rødland var gått 
bort. Han har i flere år kjempet med en 
kreftdiagnose.   
Kjetil ble innviet i loge 70 Kvitbjørn i 
Hammerfest. Da han flyttet hjem til 
Tvedestrand etter 25 år i Finnmark, 
fant han straks veien til vår loge. 
Han ble raskt engasjert og tok på seg 
verv ved første anledning. 
Vi minnes Kjetil for sitt gode humør og 
positivet. Han er dypt savnet! 
 
Født:  01.05.1965 
Død  28.10.2019 
Ordensvita 
Innviet:  15.11.2006 
Inspektør  2011 - 2011 
Inspektør ass. 2013 - 2015 
Inspektør 2015 - 2017 
CM  2017 – 2019 
 
Logemøte 18.09.19 □ 
På dette møtet hadde vi foredrag om 
kystpilegrimsleden til Nidaros. 
Vi takker Karl Wilhelm Nilsen for en 
innholdsrik seanse. 
Bror Arne Eeg fylte 80 år 18.08.19. 
På bildet poserer han med sin 
velfortjente kniv som han mottok på 
møtet denne kvelden. 

 
Arne Eeg 

Logemøte 02.10.19 =+ 
Bror Axel Dalen ble tildelt Den Edle 
Kjærlighets Grad. 

 
Axel Dalen 

 
Logemøte 16.10.19 -+ 
Brødrene Per Anders Bergan og Helge 
Wroldsen ble tildelt Det Gode Vennskaps 
Grad. 

 
Per Anders Bergan/Helge Wroldsen 

 
Logemøte 06.11.19 □ 
Besøk fra loge 120 Colin Archer. Høstens 
travleste møte! 
Vi har tradisjon for å møte mannsterke 
til våre fellesmøter. 
De sviktet heller ikke denne gang, og 
møtte med hele 27 brødre. 
En minnerik og trivelig aften  . 
 
Logemøte 25.11.19 0+ 
Fellesmøte med loge 152 Fjære, som 
hadde 2 brødre til opptak denne 
kvelden. Vi stilte med 12 brødre til 
besøket i Grimstad. 
Møtet ble gjennomført på en brilliant 
måte.  
God mat og godt drikke. 
Et flott møte! 

Vi gratulerer  
03.01.2020 - George Lindtveit, 85 år 
12.01.2020 -     Dag Øvernes, 65 år 
 
Loge 128 Lyngør ønsker alle brødre en 
riktig god jul og et godt nytt år! 
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Loge nr. 135 Mærdø 
 
Logemøte nr: 330, 17. September 2019. 
(El) 
Møtet var i sin helhet viet til installasjon 
av nye Embedsmenn for perioden 2019 - 
2021.                                           
Valgte Embetsmenn.                      
Storrepr. Geir Skyttemyr, Fung. Eks OM 
Per Øystein Eik, OM Tom Arild Sell, UM 
Edgar Aksel Larsen, Sekr Øyvind Mossing, 
Skm Kristoffer Svarva Nordli, CM Arne 
Jenssen, Kap Svein Arne Eikevold. 
Utnevnte Embetsmenn                                         
Herold Øystein Hansen, Insp Thor Arvid 
Thorsen, IV Sigmund Leiros, YV Alf 
Jørgensen, Musikkansv. Kjetil Songe, Ark 
utnevnes senere, OMHA Per Arne 
Monsen, OMVA utnevnes senere, UMHA 
Odd Jacobsen, UMVA Stian Evensen, 
CMHA utnevnes senere, CMVA Helge 
Kopstad Aass, Insp. ass. Jan Olav Støyl 
 
Logemøte nr. 331, 1. oktober 2019 
(DHS)                                                     På 
møtet ble våre brødre Trond Berli og 
Thomas Liane Stokka forfremmet til DHS 
grad. Skuespillet ble gjennomført på en 
glimrende måte og verdig måte. OM 
foretok instillasjon av 3 brødre, Ark Åge 
Hanstad, OMVA Frank Eddy Johansen og 
CMHA Kjell Jakobsen. Brodermåltidet 
besto av erter, kjøtt og flesk og 
stemningen rundt bordet var 
upåklagelig. 
 
Logemøte nr. 332, 15. oktober 2019 
(O+)                                                    Møtet i 
sin helhet er viet til innvielse av en ny 
Bror, Aage Nystøl til vår orden og Loge 
135 Mærdø. Skuespillet ble gjennomført 
på en utmerket måte noe. En minnerik 
opplevelse. 

                         
Aage Nystøl 
Gradspasseringer                                                  
Troskapsgraden 
Aage Nystøl 
 
Den Edle Kjærlighets Grad 
Jan Stene (Loge 145 Høgenhei) 
 
Den Høye Sannhets Grad 
Trond Berli 
Thomas Liane Stokka 
Finn Åge Tjøstolvsen 
Nils Inge Øyna 
 
Åremålsdager 
Bror Roar Heen – 80 år 
Bror Thor A. Thorsen - 70 år 
 
Ordensvita avdøde brødre                
Roy Gabrielsen                                    
Ordensvita:                                                                                                                                            

 Opptagelse i Loge 135 Merdø 
19.11.06 

 DHS grad 23.09.09 
 Embeder i loge: UMHA 13.9.11-

10.9.13, OMVA 10.9.13-15.9.15, 
Arkivar 15.9.15-19.9.17 

 Opptagelse i leir 22 Aust- Agder, 
1.grad 10.05.12, 3. grad 
10.04.14  

 Avdød 12. august 2019 

Gudmund Nygaard                                                 
Ordensvita:                                                                                                                                         

 Opptagelse i Loge 107 Torungen 
20.03.95  

 1. grad 04.12.95 
 3. grad 03.03.97 
 Overføring til Loge 135 Merdø 

27.11.99 

 Embeder i loge: OMHA 27.11.99 
- 31.7.01, YV 1.8.01-31.7.01, 
UMVA-1.8.03-31.7.07, Skatt M. 
13.9.05-31.7.07, UMHA-
15.9.15-19.9.17 

 Opptagelse i Leir 22 Aust-Agder. 
1. Grad 9.12.04, 3. Grad 
14.12.06   

Fellesmøte med Loge 145 Høgenhei i 
deres lokaler.                                       14 
brødre fra loge 135 Merdø tilstede. På 
møtet ble bror Jan Stene forfremmet til 
Den Edle Kjærlighets Grad. Skuespillet 
ble gjennomført på en fin og verdig 
måte.  

Logemøte nr. 334, 5. november 2019 
(DHS)                                             

OM leste vita for avdød bror Gudmund 
Nygaard samt leste hilsen fra familien. 
Logen hadde forfremmelse til Den Høye 
Sannhetsgrad for Finn Åge Tjøstolvsen og 
Nils Inge Øyna. 
Seremonien ble utført på̊ en verdig og 
stilfull måte. 

  
Finn Åge Tjøstolvsen           Nils Inge Øyna 

Heftet «Odd Fellow Loge 135 Mærdø sin 
historie gjennom 20 år.»                      
Loge 135 Mærdø har 20 års jubileum 27. 
november 2019. Heftet er et initiativ fra 
Kai Salvesen og Olav Halvorsen og er en 
videreføring av skriftet som ble laget til 
10 år jubileet av Kai Salvesen, Olav 
Halvorsen og Tom B. Schulz. 
Redaksjonskomiteen denne gang har 
bestått av Eks OM Kai Salvesen, Eks OM 
Olav Halvorsen, Eks OM Per Øystein Eik, 
som har tatt for seg de ti siste år, men 
også oppdatert mangelfull informasjon 
fra tidligere. 

Hilsen i V. K. og S.                                                Herold 
Øystein Hansen 
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Loge nr 152 Fjære 

Nytt fra Sekretæren: 
 

Venneaften 23.09. 2019 2 nye 
søkere 
 
Gradspassering DHSG 14.10 
 Fredrik Hammerø Eriksen  
Jan Ellingsen  
 
Gradspassering DEKG 28.10 
Stian Hokland 
Arne August Larsen  
Ashley Howard Girard  
Svein Atle Udjus  
 
Kommende runde dager; 
John Gunnar Grødem 55 år  
                              19.10. 2019 
Geir Hovind 55 år  01.11. 2019 
 
Nye brødre 25.11.19 

 
Per Øyvind Larsen 

 

 
Tor Ivar Jørgensen 

 
 
UMs spalte 
 
Kjære bror av loge 152 Fjære, jeg vil 
berømme den gode positive stemningen 
i gruppa og i møtene våre. Vi har fortsatt 
den positive rekrutteringstrenden i vår 
loge og har denne høsten vokst 
ytterligere i antall brødre. Dette er veldig 
hyggelig.  
 
Om du har ideer eller forslag til hvordan 
vi kan gjøre ettermøtene våre enda 
bedre, er jeg veldig takknemlig for 
innspill. 
 
Vi er inne i en travel periode med 
adventstid og forberedelser til julehøy-
tiden. Håper likevel du finner plass til 
vårt møte i desember. 
 
Ønsker alle våre brødre med familie en 
velsignet adventstid og ta godt vare på 
dine nærmeste. 

Med broderlig hilsen i Vennskap, 
Kjærlighet og Sannhet. 

Bjørn Tellefsen 

UM 

 

 

 

OMs hjørne 

Gode brødre! 

I skrivende stund sier kalenderen 
november, og dagene er blitt kortere. Vi 
er kommet godt i gang med denne 
embedsmannsperioden, og vi har 
omsider fått på plass alle embedsmenn, 
valgte som utnevnte.  

Den 23. september gjennomførte 
vi Venneaften, hvor vi hadde flere som 
var interessert i å vite mere om Ordenen, 
og dette førte til at vi fikk to søknader 
om opptak i Ordenen. Disse vil bli innviet 
på vårt møte mandag 25.november, som 
er et fellesmøte med loge 128 Lyngør.  
  
Tiden vi går inn i nå før jul er en hektisk 
tid for mange, ta derfor godt vare på 
hverandre, gjør mot andre, det du vil at 
dem skal gjøre mot deg.  
  
Til slutt vil jeg benytte anledningen til å 
ønske hver enkelt av dere en Riktig God 
Jul, og et Godt Nytt År.  

Med broderlig hilsen i Vennskap, 
Kjærlighet og Sannhet. 

Tore Wickstrøm  

OM 

Loge 152 Fjære ønsker alle 
Ordensøsken en fredfull 

adventstid 
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Redaktørens lune hjørne, eller lederartikkel om du vil. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ledig annonse 

Ny skjorte 
 

Du ringer, jeg bringer 
 

Jan Stangeland 
 

Mob.: 93617613 

 

Ledig   annonse 

          
 
         Ledig annonse 

Godt utvalg av livkjoler - smokinger og 
mørke dresser.              Du finner oss  

innerst i Pollen vis a vis Nordea/Kanalplassen 
                      CORNER 

Kirkegaten 5           4841 ARENDAL 
TLF 37099941                           MOB 91797530 

Hverdagen som ODD FELLOW byr på både positive og negative opplevelser, heldigvis mest av 
det første. Jeg vil ta frem en sak som for meg virker positivt og en sak som jeg opplever 
negativt, og vil starte med den negative. 

Facebok-aktiviteten i den senere tid er meget deprimerende lesning, dessverre. Det «kokes 
suppe på spiker» der de mest aktive aktørene til kjedsomhet gjentar seg selv og angriper dem 
med motsatt syn. La oss legge denne debatten død, enes om sine uenigheter og i fellesskap 
opptre som sanne ODD FELLOWS. Vi skyller alle våre søstre og brødre dette. 

Så til noe positivt: 

  

Terjenytt Julen 2019 - 48 årgang - Medlemsbladet for Odd Fellow Ordenen i Distrikt nr. 22 Aust-Agder. 
Bladet utgis 4 ganger i året: I febr., i apr., i sept. og i nov. Herold/UM er redaktør for stoff fra sin loge. 

Hovedredaktør er Eks OM Per Jetlund Jørgensen. 
Neste Terjenytt, Vinter 2020, kommer i febr. 2020. Frist for innlevering av stoff fra enhetene er 22. febr. 2020. 

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

 

 

Lodge no 9, Aristarcus, har vært på «turne» igjen. 

Denne gangen var det Trondheim og Trøndelag som fikk 
besøk av det historiske spillet. 18 brødre fra Distrikt 22, 
Aust Agder fikk stående applaus for sin forestilling fra året 
1748 som viser en opptagelse i vår orden fra den tid. 
Arrangementet var i regi NOFA Trøndelag. 
 
Den positive gløden som Aristarcus representerer er god 
PR for vårt distrikt og også for de deltagende brødrene. Vi 
har nå «turnert» til Stavanger, Kristiansand, Sandefjord, 
Oslo og Trondheim foruten de forestillingene vi har hatt i 
eget distrikt. 
Samholdet i denne gruppen er en god Odd Fellow ånd, og 
det at alle logene i distriktet er representert gir en positiv 
virkning inn i de enkelte loger.  
Det at forestillingene er åpne for våre Rebekkasøstre tror 
jeg også sprer positive opplevelse blant våre søstre. 



 

 
 
 
 
                                                                          

  

    

Atl Grafisk  
AS 

 

Tlf 37 00 36 70 
Blødekjær 

Arendal 
 

                Myreneveien 21, 4847 Arendal | Telefon: 37009888 | Fax: 37009889 | Mobil: 93269880 |  
                 Epost: firmapost@badenett.no 

Alt i hvitevarer og elektronikk  
data, telefoni, lyd og bilde  

 
 

ARENDAL  
Strømsbusletta8-tlf37056777 www.elon.no 

 
 
                                                     Solbakken                                                        
                                             v/Moltemyr skole 
                                                     Arendal       
KÅRE    VATNE – TLF: 37 02 48 13 OLAV VATNE – TLF: 37 02 13 90 

 
 
 
 
 

Ledige 
 

Annonser 

        

Alt i hvitevarer og elektronikk 
data, telefoni, lyd og bilde 

 
 

ARENDAL  
Strømsbusletta8-tlf37056777 www.elon.no 

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
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