
                                                                                   

 

          Nr. 1                           Vinteren 2020                           48. 
årgang 

Godt nytt år 
til alle lesere av TN! 

 
Nytt fra Leir 27 Homborside finnes 

på side 14 
(samme side som loge 152 Fjære) 

Les om logetur til Shetland 22/8 – 
26/8 2019 på side 3. 
 
OG HUSK PÅMELDING TIL ÅRETS TUR 
TIL KRAKOW OG WARSZAWA 19/8 – 
25/8 2020 MED PÅMELDINGSFRIST: 
MANDAG 2/3 KL 10:00 

Se 2019-statistikken for distrikt 22 på side 2, som 
vanlig utarbeidet av Eks DSS Jan A. Nilsen. 
 

Vi gjør det bra, dere, men vi må ikke hvile «på 
laurbærene». 

 
Tildeling av Storloge-

grad i Arendal.  
Se mer side 15. 

Nytt fra 
Rebekkadistrikt  
nr 22 på side 3  

og side 15. 
Les rapportene fra 

DSS Else Byholt. 

Hva er vårt omdømme? 
 

Se leder side 15. 
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Medlemsstatistikk  -  31.12.2019  -  22 Aust-Agder 
Inn Over Over Rebekka Loge Antall 

01.01. viet fra  til  
Gjen-

opptatt 
Døde Av-

gang 
Antall 
31.12. 

Alder Netto 
tilgang 

51 Fortuna 96 4 0 0 0 1 3 96 69 0  
93 Kaprifol 95 1 0 0 0 1 3 92 68 -3   
104 Måken 85 7 0 0 0 0 3 89 71 4   
116 Navigare 58 6 1 0 0 0 4 61 70 3   
Sum: 334 18 1 0 0 2 13 338 70 4   
                     

Over Over- Odd Fellow Loge Antall 
01.01. 

Inn-
viet fra  til  

Gjen-
opptatt 

Døde Av-
gang 

Antall 
31.12. 

Alder Netto 
tilgang 

61 Terje Vigen 77 9 0 0 1 1 1 85 67 8   
98 Henrik Ibsen 96 1 0 0 1 0 4 94 65 -2   
107 Torungen 87 4 0 0 1 1 3 88 68 1   
127 Gabriel Scott 94 3 0 0 0 0 1 96 66 2   
128 Lyngør 88 1 0 0 0 2 2 85 67 -3   
135 Mærdø 65 1 0 0 0 2 7 57 62 -8   
152   Fjære 44 8 0 0 0 0 2 50 59 6   
Sum: 551 27 0 0 3 6 20 555 65 4   

              
Logeanalyse 31.12.19. - Rebekkasøstrene   
Rebekka Loge         
Aust-Agder 

Antall  Aren-  
dal 

Fro-
land 

Åmli Grim- 
stad 

Lille- 
sand 

Birke-
land 

Risør Gjer-
stad 

Tvede-
strand 

Vegårs
-  hei 

Andre 

51 Fortuna 96 81 4   5         6     
93 Kaprifol 92 76 3   4 1   5   2   1 
104 Måken 89 2     58 28           1 
116 Navigare 61 4           28 1 24 1 3 
Sum: 338 163 7 0 67 29 0 33 1 32 1 5 
Logeanalyse 31.12.19. - Odd Fellow brødrene   
Odd Fellow Loge   
Aust-Agder 

Antall  Aren-  
dal 

Fro-
land 

Åmli Grim- 
stad 

Lille- 
sand 

Birke-
land 

Risør Gjer-
stad 

Tvede-
strand 

Vegårs
-  hei 

Andre 

61 Terje Vigen 85 72 1 4 1     1   4   2 
98 Henrik Ibsen 94 6 1   86 1           0 
107 Torungen 88 83       1 1 1   2   0 
127 Gabriel Scott 96 2     4 78 8         4 
128 Lyngør 85 7           34 5 37 2 0 
135 Mærdø 57 50 3   2         2   0 
152 Fjære 50 11 1   28 3       2   5 
Sum: 555 231 6 4 121 83 9 36 5 47 2 11 
              
Fordeling mellom kommunene i Aust Agder 
Kommune-
analyse 

Aust-
Agder 

Aren-  
dal 

Fro-
land 

Åmli Grim- 
stad 

Lille- 
sand 

Birke-
nes 

Risør Gjer-
stad 

Tvede-  
strand 

Vegårs
-  hei 

A
nd
re 

Odd Fellows 893 394 13 4 188 112 9 69 6 79 3 16 
Innbyggere * 118127 44785 5845 1843 23485 11075 5205 6840 2427 6049 2097 X 
% OF i kom. 0,76 0,88 0,22 0,22 0,80 1,01 0,17 1,01 0,25 1,31 0,14 X 
Antall personer 289 54 46 15 47   44   19   18 X 
* Innbyggertallene i kommunene er hentet fra SSB 1. oktober 2019.       
Nå er det slik at Tvedestrand, Risør og Lillesand kommuner i vårt distrikt har oppnådd det høye mål   
om at minst 1 % av befolkningen tilhører Odd Fellow Ordenen.        
Antall personer: Grønne tall angir antall nye medlemmer vedkommende kommune må ha for å få 1 %.  
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Lederutviklingsprosjektet  
Den Gode Overmester 

Pilot 2 

 
F.v.: Storrepr. Ragnhild Bjellås (mentor), OM 

Torunn Sandsdalen, DSS Else Byholt, Eks Storrepr. 
Mie Gaustad (mentor) og OM Liv Torill Jacobsen. 

Nå er de Overmestere – Torunn 
Sandsdalen i 104 Måken og Liv Torill 
Jacobsen i 93 Kaprifol. 
Det har vært en spennende reise siden 
de som UM høsten 2018, sammen med 
sine mentorer, møtte på sin første 
samling i Oslo og til de i dag er blitt 
trygge Overmestere i sine respektive 
loger. Spennende for både UM og for 
mentorene. Dette var noe nytt, dette 
hadde vi ikke gjort før! Mentorering satt 
i system med det siktemål å skape 
trygge, gode Overmestere. Et 
lederutviklingsprosjekt, denne gang Pilot 
2, i regi av NOFA. Under god ledelse for 
oss i Region Sør av Selle Marie 
Horntvedt.  
I tillegg til oppstartsamlingen i Oslo hvor 
alle deltagere - 110 i tallet - var samlet, 
har vi hatt 4 regionale samlinger i 
Kristiansand med alle deltagere fra 
Distrikt 14 Vest-Agder (alle logene) og 
Distrikt 22 Aust-Agder (2 Rebekkaloger). I 
mellom disse samlingene har den 
enkelte UM (nå OM) og mentor hatt sine 
møter hvor ulike temaer knyttet til OM-
embedet er tatt opp.  
Nå gjenstår den siste samlingen i 
Kristiansand den 10. mars. Da står 
evaluering på programmet. Den enkelte 
OM vil i plenum presentere sin 
lederplattform som de har arbeidet 
frem, og nå skal relasjonene lukkes. Både 
Stor Sire Morten Buan, 
prosjektkoordinator Lasse Hegge og 
nasjonal fagansvarlig Rune Gjerald vil, 
sammen med den regionale 
prosjektledelse, være til stede. Dette 
gleder vi oss til! 

 

 
 

Denne nålen, inspirert av den ryggvendte 
Vandreren i Theodor Kittelsens maleri 
Soria Moria er tildelt alle deltakere i 
prosjektet DGOM.  
Symbolikken skulle være klar! 
Else Byholt 
 

Odd Fellow Aust-Agders tur til 
Shetlandsøyene fra 22.08 til 

26.08 2019 
 

 
Bilde er tatt av Live Christoffersen, som også var 
med på turen. 
Tidlig torsdag morgen dro 47 reiseglade 
folk fra Aust-Agder Odd Fellow på tur til 
Shetland, pluss reiseleder Esther Josepha 
fra Dag Aasbø Travel; som hadde lagt 
opp turen. 
Vi fløy via Gardemoen og kom til 
Aberdeen tidlig formiddag, og hadde 
guidet tur i Aberdeen. Litt tid på 
egenhånd, før vi gikk om bord i båten, 
hvor vi sov, og som brakte oss til Lerwick 
på Shetlandsøyene. 
Neste morgen var det guidet tur 
nordover på Shetland, med ferger fra 
Mainland til Yell og videre til Unst. Vi 
hadde en lokal guide som snakket et 
herlig norsk språk; norsk med mye 
ispedd nynorsk og vestlandsk! 
Han hadde også tilegnet seg norsk kultur 
med reinlender og akevitt! Han var med 
oss fredag, lørdag og søndag på 
Shetland. 
Vi fikk oppleve Shetlands flora som er 
preget av sauer som beiter, få trær, men 
et grønt landskap. 
Det var hvite sandstrender, så hvis det 
ikke var for temperaturen, skulle vi tro vi 
var i Syden. 
 

 
Det var et yrende fugleliv og vi fikk 
oppleve fuglefjell som var imponerende! 

 
- Men først og fremst var det mye 
historie, og morsomt var det da vi var 
vest på Westmainland og så kopi av 
Gokstadskipet som ble forsøkt seilt over 
Atlanteren i år 2000 av en gjeng 
svensker- de kom bare til Shetland! En av 
turdeltakerne-Carl Jon Hansen fra loge 
Gabriel Scott, Lillesand - kunne opplyse 
at hans oldefar var mannskap på en 
lignende kopi som faktisk seilte helt over 
Atlanteren i 1893. Dette vikingskipet 
endte opp på verdensutstillingen i 
Chicago og er utstilt i en park litt vest for 
byen, og blir ivaretatt av en aktiv 
venneforening. 
Til slutt får vi si som i stilene på skolen: 
Alle var enige om at det var en fin, 
interessant og lærerik tur. – og vi venter 
spent på hvor neste tur vil gå!  
Takk for en fin tur, Marit Terkelsen, loge 
104 Måken 
 
Kurs i rituelt arbeid 
Rebekkalogene i Distrikt 22 

 
Stor Marsjall Kirsten Aarvaag Storaker 

Lørdag 25.1.20 arrangerte Rebekka 
Distriktsråd kurs i rituelt arbeid for 
logenes embedsmenn og aktører, 
nærmere 80 i tallet. Vi var så heldige å få 
str Stor Marsjall Kirsten Aarvaag Storaker 
som instruktør. En svært dyktig, 
kunnskapsrik og ikke minst inspirerende 
søster som det var en glede å lytte til. 
Et sånt kurs lager seg ikke selv. For å få 
et godt resultat er vi avhengige av at alle 
 Bidrar med sitt beste. 

(fortsettelse side 15) 
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Rebekkaloge nr 51 Fortuna 
 

Gradspasseringer 
27.11.19 ble May Sylvi Reiersen og Liv 
Marit Thorsen forfremmet til Den Edle 
Kjærlighets grad.  
 
22.01.20 ble Lisbeth Simonsen, Annette 
Rose og Evy Ann Pedersen forfremmet til 
Den Høye Sannhets grad.  
 
12.02.20 ble Janne Grethe Skarsfjord 
forfremmet til «Det Gode Vennskaps 
grad».  
              Vi gratulerer! 
 
Runde år – vi gratulerer 
 
 80 år 
10.04. – Turid R. Kaland 
 75 år 
28.04. – Anne-Berit Olsen 
29.05. – Inger Lisberg Jørgensen 
 65 år 
04.03. - Brit Taraldsen 
08.04. – Signe E. Morka 
 60 år 
01.05. – Unn-Elin Birkeland 
 55 år 
20.04. - Solveig Helljesen 
 40 år 
15.05.  – Evy Ann Pedersen 
 
Tre nye Fortuna-søstre. 
På julemøtet 11.12.19 hadde vi opptak 
av tre nye søstre, Anne-Berith Dahl, 
Solveig Helljesen og Helga Signe 
Holsether. Etter en flott seremoni, ble 
det åpnet for vårt tradisjonelle julemøte. 
OM leste juleevangeliet, vi sang noen 
julesanger og søster Kari Rose leste «Den 
fjerde vismann». Dette ga en god 
stemning og opptakt til den kommende 
julehøytiden. 
Vi satte oss så til et nydelig dekket bord 
og fikk servert en fantastisk julemiddag. 
Det ble holdt taler for de nye søstrene av 
søster OM og eks OM Merete M. 
Johnrud. Søster Solveig Helljesen takket 
på vegne av de tre. 

Hele kvelden var en verdig og fin 
avslutning på høstens logemøter. 
     

 
 

Minneord søster Anne Aasen 
Søster Anne Aasen døde 10.02.20. Hun 
ble født 21.07.1936, og ble 83 år. Innviet 
i Rebekkaloge nr 7 «De hvite liljer» 
11.02.1975, og overført nr 51 Fortuna 
mai 1975, og hadde 45 års medlemskap. 
Hun ble forfremmet til «Den Høye 
Sannhets grad» 22.10.1976. 
 

              
               
Embeder i Loge nr 51 Fortuna: 
OMs ve. ass. 1977 – 1981 
Skattmester   1989 – 1993 
Ytre vakt          2001 – 2003 
 
Innviet i Leir nr 8 Agder 16.02.1985. 
Opphøyet i Barmhjertighetens grad 
17.02.1985. 
 
Embeder i Leir nr 8 Agder: 
Skattmester 1995 - 1997   
 
Søster Anne møtte flittig i alle år og har 
tatt imot mange utfordringer både i 
embeder og nevnder. Hun hadde et lunt 
og godt vesen, og et smittende godt 
humør. Hun møtte alle med klokskap, og 
det var alltid liv rundt henne. Hun hadde 
stor omsorg for alle. Det er mange 
logesøstre som fylles med takknemlighet 
for det fellesskapet vi fikk med henne. 
Hun var glad i logen og vi i henne. 
 
 

Innslag på ettermøter: 
Stafettpinnen 
Et nytt innslag fra 2019 på egnede 
ettermøter. Søster Turid Kaland leste 
diktet «Brønnen ved Nachors stad» av 
Hans Børli på ettermøtet 25.09.19, et 
veldig flott dikt.  
 

Stafettpinnen gikk så til Randi F. Westvik 
som 12.02. fortalte om et fantastisk 
turområde ved hennes hjemsted. Hun ga 
så stafettpinnen videre til Inger Bit 
Bekkelund, og vi ser frem til hva hun skal 
fortelle oss på et ettermøte en gang til 
høsten. 
 

Besøk fra Kirkens Bymisjon 
På ettermøtet onsdag 08.01. hadde vi 
besøk av Merete Haslund fra Kirkens 
Bymisjon. Hun fortalte om oppstarten og 
det daglige arbeidet, og ga mange 
eksempler på hvordan mennesker kan bli 
hjulpet til en bedre hverdag. Vi fikk 
innblikk i en hverdag som vi kjenner lite 
til. Det var veldig interessant foredrag 
om et svært viktig tema og arbeid. 
Søstrene var svært lydhøre, dette 
engasjerte og berørte oss.  
 
Tildeling av 40 års Veteranjuvel 
Onsdag 26.02.20 ble søster Turid R. 
Kaland tildelt 40 års veteranjuvel. Den 
høytidelige seremonien ble ledet av DSS 
Else Byholt sammen med de fung. 
Storembedsmenn. 
Søster Turid ble opptatt i Loge nr 51 
Fortuna 20.02.1980. Hun ble tildelt Den 
Høye Sannhets grad 04.05.1983. 
 

Embeder i Logen: 
Sekretær 1987 – 1989 og 1993-1994. 
 

Innviet i Leir nr 8 Agder 26.09.1991, 
overført nr 22 Viljen 12.03.2005. 
25 års Veteranjuvel 02.03.2005. 
 

Embeder i Leiren: 
Sekretær 2005 – 2007. 
1.Leirvakt 2013 – 2015 
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Rebekkaloge nr 93 Kaprifol 
 

Den Edle Kjærlighets Grad 
 

 
 

Mandag 25.11.19, fikk våre to søstre, Siv 
Lene Gangenes Skar og Elisabeth Olsbu 
tildelt Den Edle Kjærlighets Grad. 
 

Julemøte og  opptak  av en ny 
søster,  09.12.19 

 
 

Mandag 09.12.19 hadde vi vårt årlige 
julemøte, hvor vi også hadde opptak av 
en resepiend, Gunn Edith Linda 
Martinsen. Hennes fadder er Anne 
Grethe Lofthus. Det ble en stilfull og fin  
seremoni. 
Etter opptak ble logesalen så gjort klar 
for kveldens julemøte. 
Stemningen var fin med tente lys og 
juleblomster.  
Etter seremonien i salen gikk vi til et fint 
dekket bord i julens farger. Vår trofaste 
kokk hadde laget nydelig tradisjonell 
julemat, ribbe, medisterkaker og 
medisterpølse. Dessert var tradisjonen 
tro riskrem m/rød saus.  

 

Festloge med ledsager 
 

 
 
På årets første møte, 13.01.20, var vi 
invitert til Festloge med ledsager. Det var 
et godt fremmøte med hele 74 
påmeldte.  Ritualet for Festloge ble 
nydelig fremført av embedskollegiet. 
Etter et kort møte i salen samlet vi oss i 
kjelleren for en forfriskning, før vi gikk til 
bords.  
Det ble servert nydelig mat. Helstekt 
indrefilet m/tilbehør og karamellpudding 
til dessert. 
Det var en god stemning med både 
brødre og søstre tilstede. UM hadde 
invitert sanggruppa «Østre Gab» fra Loge 
107 Torungen. Dette var et populært og 
underholdende innslag. Etter måltidet 
trakk vi oss ned i kjellerstua igjen,  
hvor vi hygget oss videre utover kvelden. 
En meget hyggelig kveld. 
 

Den Høye Sannhets grad 
 

 
 
Søstrene Lise Ydse Lindås, Gudrun Liff 
Braatlund og Anne Grethe Mathiesen, 
ble tildelt Den Høye Sannhets Grad den 
27.01.20. Det ble en fin seremoni i salen, 
og med fantastisk flinke aktører i spillet, 
som gjorde at seremonien ble veldig bra. 
Privatnevnden hadde igjen gjort en flott 
forberedelse. Bordet var dekket i vårlige 
farger, noe som minner om at vi går 
lysere tider i møte. Lise Ydse Lindås 
takket for graden på vegne av alle tre 
søstrene. Taler ble fremført til 
resepiendene, og Eva-Britt Bråten leste 
«Tale til en 3.grads søster».  

 
 

Vårlig hilsen til dere alle 

 
Tiden går fort og snart er det vår! 

 
Vær hilset du vår, med fuglekvidder 
Og igjen oppstår, den voksende elv 
på fjell og vidder. 

 
Vær hilset du vår, med flammende sol!! 
Og igjen oppstår, de lyse netter herunder 
pol. 
 
Vinteren gikk, våren vi fikk 
svalen på bondens tak,   
kvitrer den hele dag. 
 
Vinteren gikk, våren vi fikk, 
rundt om nu dagen lang, 
 hører vi fryd og sang 
 
Vinteren går, våren vi får. 
 
Ha en fin vår. 
 

Liv Torill Jacobsen 
OM 

 
Møteplan våren 2020 

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  
 

 
Jubilanter våren 2020 

04.04  Elin Synnøve  
Pedersen          75 år 

07.04  Bjørg Lauvland 
Knutsen                  80 år 

09.04  Sigrund Olinda Meyer      75 år 
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Rebekkaloge nr 104 Måken 

 
Minneloge 14.11.2019 

Vi mintes alle Rebekka-søstre som har 
gått bort siden sist, og det ble lyst fred 
over deres minne. Det var en vakker 
seremoni i salen. Måken hadde ingen 
egne døde søstre å minnes denne 
gangen. 
 

Det Gode Vennskaps Grad 
28.11.2019 

Logen gikk så til forfremmelse av Kate B. 
Tjemsland og Anne Lise H. Eriksen, og 
det ble en fin og verdig stund. 
 

Kathe Birgit Tjemsland og  
Anne Lise Hodne Eriksen 

 

Julemøte 12.12.2019 
Vi hadde ett flott møte i salen med 
Julespill fra Vestfold. Nydelig med 
stjernehimmel og flott julemusikk. Lett å 
komme i julestemning med det! 
Ettermøte var bordet preget av at det 
snart var jul. Middagen var kalkun med 
masse godt tilbehør. På ettermøte fikk vi 
besøk av «Gærne Jinter» som var 
Luciatog. Vakkert og stemningsfullt! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Overgang for ny søster 
09.01.2020 

Vi hadde overgang for Søster Kerstin 
Thoresen, som ønsket å begynne i 104 
Måken. 
Hun kommer fra 131 Havørnen, Bodø. Vi 
ønsker henne hjertelig velkommen til 
oss!  
 
 
 
 
 
 

 
Kjerstin Thoresen 

 
Vi hadde også ett lite kurs på ettermøte 
på hvordan logge seg inn på de nye 
internettsidene våre, samt i Focus. 

Herold Mary-Ann Klepp holdt foredraget 
med god hjelp fra søster Anne-Trine Eia. 
 

 
Innvielse 23.01.2020 

Vi hadde innvielse av 4 nye flotte søstre! 
Det ble en rørende og høytidelig 
seremoni etterfulgt av vakker musikk i 
salen. På ettermøte var bordet flott 
dekket og vi fikk servert nydelig laks med 
tilbehør. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Fra venstre øverst: Britt Åse Try, Liv Gudrun 
Stoveland Woie, Reidun Sofie Engesland, Bodil 

Bjørkløw 
 

 
 
 
 

 

 
Eks Storrep. insignium  
Disse 3 flotte Eks Storrepresentanter fikk 
sitt insignium som de kan bære på sitt 
Eks Overmester regalie. 

Eks Storrepresentanter - Ingunn Jurid Lundby 
Andersen, Anne-Marie Egge Gaustad, Kirsti Lykre 

 
Eva Sjølund Tvedt 

16.04.1944—04.01.2020 
 

 
 
Opptakelse i Loge 104 Måken 18.03.2010 
DHS grad 07.03.2013 
Fadder: Liv Grete Aslaksen 
Begravet i en fullsatt Vestre Moland 
Kirke med 4 Måkesøstre som æresvakt.  

 
Tordis Bjørns Pettersen 
12.09.1942 – 23.01.2020 

Opptakelse i Loge 93 Kaprifol 
01.06.1991.  
Overført til 104 Måken 05.05.2011 
DHS Grad 09.05.1994 
25 års Veteran juvel 25.08.2016 
UM VA – 95-97 
OM HA – 97-99 
Startet i Leir 8 Agder 27.04.2000 
Overført til Leir 22 Viljen 12.03.2005 
Fikk Barmhjertighetens Grad 24.04.2003 
3. leir vakt / Dep.Stor HM’s 1. Terne 
2007-2009 
Fadder: Brit Gangenes 
Begravet i en fullsatt Fjære kirke. 
 
Vi lyser fred over deres minne  
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Rebekkaloge nr 116 

Navigare 
 

 
 

Et nyttår er passert. Vi har mange fine 
dager å se frem til, mye gleder og nye 

impulser. 
 

Julemøtet vårt ble en festkveld.  2 
veteraner, str’ene Kari Fredvik og Gyda 
Nervik ble tildelt 25 års Juvel. 
Overrekkelsen ble foretatt av Storrepr. 
Ragnhild Bjellås.  
Det var et flott dekket bord av 
privatnevnden og vi hadde julemiddag.  
Nydelig sang av str. Katrine Odd 
Dokkenes og Iselinn Kongsten 

 
Det kom faddere fra Rebekkaloge nr. 100 

Sarepta og nr. 51 Fortuna. 

 
Str. Kari Fredvik med fadder Eks OM Inger Røisland 

og str. Gyda Nervik med fadder Eks OM Bjørg 
Wøllo. 

 
Søster Ruth Lahn-Johannessen tildeles 
25 års veteranjuvel 22.04.2020.      

 
 
 
 
 

INNVIELSE 
2020 startet med opptak av to nye 
resepiender til vår loge. Igjen et flott 
møte.  Vi ble servert nydelig bankebiff 
med hjemmelaget potetmos og 
grønnsaker. 

 
Ny søster Kari Lise Vangen med sin fadder Helga-

Brit Fjellheim og ny søster Julie Dalen med sin 
fadder Eks OM Aud Angelstad. 

 
Kurs i rituelt arbeide 
25. jan 2020 vår det kurs for 
embedsmenn og skuespillere fra alle 
distriktets loger.  Et meget nyttig kurs for 
alle med god instruksjon av Stor Marsjall 
Kirsten Aarvaag Storaker. Tusen takk til 
DSS Else Byholt som arrangerer dette for 
oss. 

 
Runde dager. 

24.01. Hella Ina Sonesen 80 år 
07.02. Aud Angelstad 70 år 

10.02. Wenche Monrad 75 år 
25.02. Ruth Aas 75 år 

09.03. Gunhild Kvifte 80 år 
GRATULERER! 

 
 
Onsdag 12 februar holdt DSS Else 
Byholt instruksjon for oss.  Etter 
søstermåltidet fikk vi utdelt 
spørreskjema ang etiketten. 
Dette satte i gang en hyggelig og lærerik 
diskusjon.  Hele 14 spørsmål, bl. a. om 
servering.  Dette var til meget god nytte 
for de som uken etterpå skulle servere 
ved høytidelig taffel for 40 års Veteran i 
Loge 128 Lyngør. Fikk positive 
tilbakemeldinger på måten det ble gjort 
på. 

 
Opptak Rebekkaleir nr. 22 viljen 

Gerd Norli Ruud ble tatt opp i leiren 
05.12. 2019. 

 

 
 

ÅPEN DAG PÅ LOGEHUSET, 
TVEDESTRAND lørdag 25.april. 

Tombola (mange fine gevinster) 
Salgsdisk 

Salg av kaffe, rundstykker og kaker. 
Inntekten går til nytt logehus. 

 
Til ettertanke: 

 
«Skynd deg» 

 
Skynd deg 

Å lese det du skulle ha lest  
lære det du skulle ha lært 

skrive det du skulle ha skrevet  
før øynene svikter. 

 
Skynd deg  

Å gå den veien du skulle ha gått, 
besøke den du burde besøkt  

bære en byrde som ingen tar opp 
før bena svikter 

 
Skynd deg 

Å reise dit du aldri er kommet 
treffe noen du aldri har truffet 
gjøre en innsats for noen langt 

borte før motet svikter. 
 

Skynd deg 
Å gi deg selv til noen som trenger det 

ofre alt for en eneste annen 
samle alle i kretsen omkring deg før 

hjertet svikter. 
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Loge nr 61 Terje Vigen 
 

 
 

Embedskollegiet i perioden 2019 
til 2021 består av: 

EksOM Bjørn H. Andersen              OM       
Rainer A. Domogalla           UM       Robert 
Høyesen                 Sekr.     Johannes 
Mjåland              Skm.     Ole Sverre 
Haugen          Kapp.    Peter A. Weber                 
CM        Eivind T. Bergland              Her       
Osmund Taraldlien                  
Fra denne embetsperioden er det første 
gang embedet «Herold» i kollegiet 
 

Møter vi har hatt 
04.12 2019 O+ G 

Det møtte 41 brødre til innvielse av våre 
nye brødre Glenn Jakobsen og Trond 
Glommen. Hjertelig velkommen i Loge 
61 Terje Vigen. 
 

18.12 2019 25års VeJu. G 
 
Bror Storrep. Jan Petter Røinaas foresto 
tildelingen av Veteranjuvelen til bror 
Oddvar Vistad. Vi gratuler. 

 
 

 
 
 

15.01 2020 Nyttårsloge 
Nyttårslogen som er blitt en årlig 
tradisjon i 61 Terje Vigen ble 
gjennomført på en fin måte. Takk til våre 
nyeste brødre som har hatt en stor del 
av æren for at denne spesielle festlogen 
blir gjennomført på en verdig måte. 
 

29.01. 2020 Arb.møte. 
Regnsk./budsjett 

På dette møte ble bror Halfdan Nærø 
gjenopptatt i Ordenen og i Loge 61 Terje 
Vigen.                                                               
Revisjonsrapporten ble lest opp og 
regnskapet for 2019 ble godkjent. 
Budsjettet for 2020 ble gjennomgått av 
skattmesteren og etter en del diskusjon 
godkjent av logen. 
 

05.02.2020 Arbm. Instr. 
Instruksjon av bror DSS Inge Kongsbakk. 
Bror Kapp. Peter A. Weber hold et 
innlegg om «Å være en Odd Fellow i det 
daglige liv» som manet til ettertanke. 
 

19.02.2020 - + DGVG 

 
Bror Bjørn Ivar Haveland ble på dette 
møte tildelt Den Gode Vennskaps Grad. 
Vi gratulerer vår bror og ønsker han 
lykke til på den videre reisen i Ordenen 
og logen. 

 
 
 

 
 

Runde år                                            
Jubilanter som har vært 

   Vi Gratulerer bror Oddbjørn Fjellmyr 
med 85 års dagen den 30.12. 2019. 
Gratulasjoner også til bror Odd Arild 

Lilleaas som fylte 40 år den 08.02.2020. 
 
 

Jubilanter som kommer 
Arne Øygarden 05. 04. 75år                             

Jan Askeland     25.04. 75år                             
Jan P. Jansen     25.04. 70 år                    
 
Terminlisten Våren 2020 
 04.mars    - +                   
18.mars   Venneaften 01.april    
25 års VeJu    G 
15. april      - + DGVG        
06.mai    50 års VeJu G 
20.mai        O+ G          
 06.juni    Sommertur 
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Loge nr 98 Henrik Ibsen 
 
Opptagelse 3.12.2019 
 

 
Per Atle Aanonsen 

 
Logen hadde glede av å ta opp, og å 
innvie i vår Orden, Per Atle Aanonsen 
3.12.2019. Han er 46 år og vil være med 
på å få gjennomsnitts-alderen ned. 36 
brødre overvar det høytidelige møte og 
satte preg på den sosiale delen etterpå. 
Vi ønsker Per Atle velkommen og lykke til 
som Ordensbror! 
  

40 års veteran 
 

 
Sigmund Frøysaa 

Loge 98 Henrik Ibsen var i feststemning 
tirsdag 21. januar 2020,  
for da ble bror Sigmund Frøysaa tildelt 
40-års Veteranjuvel. 
Det var DSS Inge Kongsbakk og hans 
fung. Storembedsmenn som sto for 
seremonien. 
En fin og verdi seremoni. 
44 brødre var til stede for å kaste glans 
over kvelden.  
Etter jubilantens ønske så var menyen 
svinesteik. 
Jubilanten holdt en flott tale ved å 
minnes hvordan alt har utviklet seg  
siden han ble tatt opp 15. januar 1980 på 
Furuly, Fevik, hvor Logens møtelokale 
den gang var.  
En kan godt si at han har fulgt Logen fra 
starten, da den ble stiftet 10.11.1979. 
Det var god stemning og vi kan se tilbake 
på nok et hyggelig og givende møte. 
Vi ønsker Sigmund Frøysaa lykke til 
videre i Logen og livet! 

 
Ordenes vita for Sigmund Frøysaa 
Født: 7.5.1945 
Innviet i Ordenen og  
Loge nr. 98 Henrik Ibsen: 15.1.1980 
Den Høye Sannhets grad:19.5.1981 
Embeder i Logen: 
Arkivar       1.8.1985 - 31.7.1987 
OM V. Ass.  1.8.1983 - 31.7.1985 
Opptagelse i Leiren      4.11.1988 
Opphøyelse i Den Kongelige Purpurgrad 
4.4.1991 
Tildelt 25 års Veteranjuvel 25.5.2005.  
 
Gjennomførte logemøter m.m. 
 
17.12.2019 Arbm. Lotteri 
Det var frammøtt 48 brødre! 
Handlingsplan for perioden 2019-2013 
ble godkjent av Logen. 
Lotteri til inntekt for Frelsesarmeen 
brakte inn kr. 13.410 netto. (Det er mye 
kun på denne kvelden). Beløpet ble 
bokført i logens regnskap og betalt 
videre uavkortet til Frelsesarmeen. (I fjor 
kom det inn 14.450 som er rekord for en 
kveld). 
 
7.1.2020 Nyttårsloge 
Tradisjonen tro var det invitert til 
Nyttårsloge igjen. Det var 32 brødre og 
21 ledsagere som deltok. Nyttårsspillet i 
Logesalen ble gjennomført på en stilig og 
verdig måte. 
Etterpå vanket det en aperitiff mens vi 
ventet på å gå til bords. Det var dekket til 
fest og menyen var Koldtbord. Det 

inneholdt alt hva øyet og magen kunne 
begjære. Fine taler og god stemning. UM 
Geir Tjemsland ledet det hele på en fin 
og sikker måte. 
I salongen var det kaffe og kake. 
Vi var så heldige å få Knut Ribe og ko til å 
underholde oss med sang og musikk. 
Helt topp! 
 
4.2.2020 Arbm. Regnskap og Instr.  
Det var møtt fram 35 brødre. Regnskap 
for 2019 og budsjett for 2020 ble 
godkjent. 
DSS Inge Kongsbakk holdt instruksjon på 
en tydelig og sikker måte. Dette er 
nyttig. Alle trenger en oppdatering på 
det som ble gjennomgått. Om en er ny 
eller mer erfaren logebror, er viktig for å 
holde vedlike det som tidligere er lært og 
å få med seg det nye. 
 
18.2.2020 Venneaften 
Det var møtt fram 40 brødre og 1 gjest. 
OM Jarle Siring gjennomførte seremoni 
for gjenopptak av bror 
Emil R. T. Schieldrop. Vi ønsker ham 
velkommen tilbake! Logen ble så lukket. 
På Venneaften ble det gitt grundig 
informasjon til 6 frammøtte venner. Det 
var som vanlig hyggelig ved taffelet og vi 
hadde en artig quiz i salongen. Nå er det 
bare å håpe på at en eller flere vil søke 
medlemskap hos oss. 
 
Fødselsdager runde 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 2020  
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! 
Velkommen til Logens hjemmeside. 
https://www.oddfellow.no/category.php
?categoryID=9137 
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Loge nr 107 Torungen 
 

Logemøte 2.12.2019 O+ 
Møtet var tilegnet opptakelse av ny 
logebror Oddbjørn Songe. 44 brødre 
møtte for å overvære den flotte 
seremonien.  

 
Oddbjørn Songe 

 

På menyen var indrefilet av storfe. Bror 
OM Ove Louis Wroldsen minnet om 
venneaften i februar, og ønsket samtidig 
alle brødre en riktig god jul. Storrepr. 
Ole Skjævestad delte ut jakkemerket 
«De tre kjedeledd». Fadder Per Olsbu 
gratulerte vår nye bror, og resipienten 
takket fortilliten. Bror CM Steinar 
Lyngroth minnet om reisekomiteens 
logetur til Polen, med besøk i Krakow og 
Warszawa. Turen går i august 2020. Bror 
Terje Lillejord takket for et utmerket 
måltid. 

 
Logemøte 14.12.2020 Julemøte 
62 brødre og ledsagere deltok på vårt 
årlige julemøte. Som vanlig ble vi traktert 
med god julemat og godt drikke. Vi 
avsang våre vanlige julesanger, og sjanti-
gruppa Østre Gab underholdt.  UM Ivar 
Fløistad ønsket OM Ove Louis Wroldsen 
og hans familie en riktig god jul. Nydelig 
julemat og god stemning. 

Logemøte 6.1.2020 Instruksjon 
42 brødre møtte for å overvære 
instruksjon i regi av DSS Inge Kongsbakk. 
En flott gjennomført instruksjon. Bror 
DSS hilste i sin tale fra Stor Sire Morten 
Buan, som slår et slag for våre felles 
verdier i Odd Fellow. Han takket også 
alle brødre som tar i et tak, og som 
trofast møter. Det er summen av den 
enkeltes engasjement som er viktig, som 
teller. Det er våre verdier og holdninger 
som gjør oss gode og attraktive for nye 
medlemmer. 
 
Logemøte 20.1.2020 Symbolenes 
betydning 
42 brødre møtte for å overvære «Spillet 
om logesalen». Etter at møtet var lukket, 
ble det også tid til en runde med «Fri-
modige ytringer», en nyttig og uformell 
sak vi har gjennomført én gang tidligere. 
Bror OM vil ta med seg alle ytringer 
tilbake til Embetsutvalget til videre 
behandling. Til brodermåltidet ble det 
servert nydelig lettsaltet torsk med 
tilbehør. Bror Sigbjørn Normann takket 
for maten. 
 
Logemøte 3.2.2020 Den Høye 
Sannhets grad 
Møtet var tilegnet forfremmelse til Den 
Høye Sannhets Grad for bror Bjørn 
Martin Gottschlich. 48 brødre møtte for  
å overvære den flotte seremonien.  
 

 
Bjørn Martin Gottshlich 

 
Til brodermåltidet ble det servert 
lettsaltet torsk med tilbehør. Bror OM 

Ove Louis Wroldsen gratulerte vår 
resipient med vår høyeste grad. Han 
informerte samtidig om noen viktige 
endringer for kommende møter, spesielt 
venneaften som er flyttet til 17.2.2020. 
Fadder bror Willy Kristiansen gratulerte 
resipienten med logens høyeste grad. 
Resipienten takket for tilliten og gledet 
seg til det som måtte komme videre 
fremover. Storrepr Ole Skjævestad 
overleverte en hilsen og en brosjyre fra 
Leiren. Bror Vidar Josephsen takket for 
et utmerket måltid. 
 
Logemøte 17.2.2020 Venneaften 
41 brødre møtte for å delta på vår 
venneaften. 11 interesserte, gjester 
møtte for å se og høre om logen i 
logesalen, samt delta i vårt brodermåltid. 
Det ble en flott presentasjon i logesalen, 
og et brodermåltid med god stemning. 
Til brodermåltidet ble det servert nydelig 
indrefilet av storfe. Bror OM Ove Louis 
Wroldsen hilste på hver enkelt gjest og 
delte ut brosjyren om Odd Fellow, samt 
innmeldingsblankett for de som måtte 
ønske medlemskap hos oss. Bror Harald 
Rindal takket for et utmerket 
brodermåltid. Etter måltidet ble det 
musikalsk underholdning på saxophone i 
kjelleren av bror Per Rosmo. 
 
Fødselsdager – runde tall:  
01.03.2020 Edward Than  85 
år 
06.04.1940 Holen, Mikkel  80 år 
06.04.1930 Kilen, Norvall Arnold  90 år 
18.04.1960 Launer, Carl Petter  60 år 
24.04.1960 Tjuslia, Ole Tom  60 år 
28.04.1945 Liltved, Frank  75 år 
 
Veteranjuveler 
22.03.2020 Arne Tellefsen 25 år 
 
Så sant som det er sagt: I stedet for å 
lære deg å hinke, kan du velge å fjerne 
stenen i din sko! 
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Loge nr. 127 Gabriel Scott 

 
På Logemøte den 20. november 
ble Eks Storrepresentant Arne Bjørge 
tildelt 25 års veteran juvel. 
Det ble en særdeles stilfull og verdig 
seremoni ledet av DSS Inge Kongsbakk, 
ledsaget av sine fungerende Stor 
Embedsmenn Åge Munch-Olsen, Jan A. 
Nilsen, Anstein Nørsett og Ole 
Skjævestad. Jubilanten ble behørig hyllet 
av DSS under taffelet og holdt selv en 
flott takke tale. 

 
Jubilanten 

 
Åge Munch-Olsen, Ole Skjævestad, Arne Bjørge, 
Inge Kongsbakk, Jan A. Nilsen, Anstein Nørsett 

På logemøte den 4. desember ble 
brødrene Ståhle Bjørkløw, Rolv Arne 
Ellingsen og Terje Legreid tildelt DEKG. 
Seremonien ble gjennomført med stil og 
verdighet, og hele 58 brødre var samlet 
til terminens siste møte. Vi fikk servert 
en flott juletallerken dandert av våre 
egne kokker, brr Jan R. Solås og Hans 
Eide. Det smakte fortreffelig, stemningen 
var flott i salongen hvor vi alle avsluttet 
med å ønske hverandre en velsignet jul. 

 
Ståhle Bjørkløw 

 
Rolv Arne Ellingsen 

 
Terje Legreid 

På Logemøte den 15. januar ble 
brødrene Stein Egil Haugan og Yngvar 
Kortner tildelt 25 års veteran juvel. 
Seremonien ble gjennomført med stil og 
verdighet, ledet av Storrepresentant 
Anstein Nørsett. Hele 61 brødre var 
tilstede for å hylle jubilantene, samt gjest 
Arne Solheim fra vår moderloge Henrik 
Ibsen. 

 
Stein E. Haugan             Yngvar Kortner 

På Logemøte den 5. februar ble 
regnskapet for 2019 og budsjettet for 
2020 godkjent. Videre holdt EksOM 
Torbjørn Ribe en veldig fin og 
tankevekkende etisk post. Etter at Logen 
var lukket og salen ryddet vendte 
brødrene tilbake til salen hvor Bente 
Sophie Ribe Lauritsen holdt et 
interessant og engasjerende foredrag om 
MOT. 48 brødre var tilstede.  
På Logemøte den 19. februar ble 
bror Roger Mathisen Teigen tildelt 
DGVG. 45 brødre var tilstede og fikk 
overvære en verdig og stilfull seremoni. 
OM Harald Tvedt var på reise, så UM 
Thomas Danielsen fikk prøvd seg fra 
overstolen og ledet møtet med stø hånd, 
godt assistert av fungerende UM Arne 
Aslaksen. Skuespillerne bidro med flotte 
prestasjoner, slik at det ble en fin kveld 
for alle de fremmøtte brødrene. 

 
Roger Mathiesen 
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Loge nr 128 Lyngør 

 
Logemøte 04.12.19 -+ 
Bror Karstein Lorens Bertheussen ble 
tildelt det gode vennskaps grad. 

 
 Bror Karstein Lorens Bertheussen 

 
Logemøte 18.12.19 □ 
Julemøte. Hyggelig samvær med 
juletallerken og lesing av det som nå må 
sies å ha blitt en tradisjon; 
”Itte no' knussel”. 
 
Logemøte 15.01.20 □ 
Arbeidsmøte. Instruksjon  
ved DSS Inge Kongsbakk 
 
Logemøte 29.01.20 □ 
Arbeidsmøte. Regnskap og budsjett. 
 
Jubileumsfest 25.01.20  
Lørdag 25.januar var vi samlet til Loge 
Lyngørs 25-års jubileumsfest. 
Det var i alt 50 gjester som var samlet til 
hyggelig samvær. 
 
Kokk Idar Sundsdal stod for maten. 
Vi ble servert ørret til forrett, oksefilet til 
hovedrett og en nydelig pannacotta til 
dessert. 
 

Det ble mange taler og fine ord. 
Topp stemning. 
 

 
Bror OM Ole Petter Pettersen og  
Bror Svein Tore Stiansen ble henvist til 
skammekroken pga en liten tellefeil fra 
bror UM’s side.  
De tok det greit   
 

 
Vi fikk uventet besøk av «Jørgen Olai 
Jørgensen», som filosoferte om livet 
generelt, og særlig om livet på de indre 
bygder! 
 

 
Bror Bjørn Røisland m/frue 

 
Kveldens hovedtaler var Bror Bjørn 
Røisland. Han tok oss med på en 
vandring fra Logens spede begynnelse og 
frem til i dag. 
Vi fikk et meget innholdsrikt foredrag, og 
særlig ble det fra de yngre brødre lagt 
merke til entusiasmen, pågangsmotet og 
dugnadsinnsatsen i oppstartsfasen. 

Logemøte 05.02.20 □ 
Arbeidsmøte. Venneaften. 
Vi hadde besøk av to reflektanter, hvorav 
vi fikk en søknad om opptakelse i vår 
Loge. 
 
Logemøte 19.02.20 □ 
40-års veteranjuvel ble tildelt  
Bror Nils Røisland. 
For sin svært lange og tro tjeneste i logen 
og ordenen fikk chartermedlem, Bror 
Nils Røisland sin velfortjente 
hedersbevisning. 
Et svært hyggelig møte med overdådig 
pyntede bord! 

 
Bror Nils Røisland 

 
 

 
Jubilanten flankert av de storembedsmenn som 

foresto den høytidelige seremonien. 
 

Vi gratulerer  
11.03.2020, Bernt A. Bergrem, 60 år 
17.03.2020, Håvard Haugstaul, 75 år 
 
Loge 128 Lyngør ønsker alle brødre et 
fremgangsrikt år! 
Til lykke med prosessen vedrørende 
anskaffelse av nytt ordenshus   
I V.K & S  
Bror UM, Tomas Hoel 
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Loge nr. 135 Mærdø 
 

Logemøte nr. 335, 19. nov 2019 
(Minneloge) 

OM leste minneord og UM leste så vita 
for våre avdøde brødre Roy Gabrielsen 
og Gudmund Nygård. 
Minnelogeseremonien ble gjennomført 
på en respektfull og høytidelig måte. Det 
ble servert wienerbrød med kaffe 
etterpå i kjellerstua. 

 
Logemøte nr. 336, 3. des. 2019 

(25 års V. juvel) 
OM ønsket 48 egne brødre og 3 gjester 
fra Loge 15 Kongshaug velkommen til 
møte viet til utdeling av 25 års 
veteranjuvel til bror Jon Martin Stene. 
Stor rep. Geir Skyttemyr ledet 
seremonien på en stilfull og verdig måte. 
Taffelet var hyggelig med lettsaltet torsk 
m/ tilbehør, god drikke, taler og sang. 

 
 

Logemøte nr. 337, 7 desember 
2019 (Jule/20 års jubileumsmøte) 
OM ønsket 27 gjester og 31 brødre 
velkommen. OM leste opp julehilsen fra 
Stor Sire Morten Buan og DSS 22. Distrikt 
Inge Kongsbakk. Festloge 2 ble 
gjennomført på en stilfull og verdig 
måte. Festmiddagen med god drikke var 
en nytelse for ganen. Vi fikk servert 
tradisjonell julemiddag med ribbe, 

medisterkaker, julepølse og annet 
tilbehør 

  
Gradspasseringer                                                  
Den Edle Kjærlighets Grad 
Kristen Bråten 
Tore Råbu 
 

25 års Veteranjuvel 
Jon Martin Stene 
 

Logemøte nr. 338, 17. desember 
2019 (DEK) 

Årets siste møte var i sin helhet viet til 
gradspassering til Den Edle Kjærlighets 
Grad for bror Kristen Bråten og Tore 
Råbu. Skuespillet ble gjennomført på en 
verdig og stilfull måte etterfulgt av 
taffelet hvor vi fikk servert nydelig laks 
m/tilbehør og variert drikke. Gode taler 
og så hyggelig avslutning i kjellerstua. 

 
 

Logemøte nr. 339, 7. januar 2020 
(Instr.) 

OM ønsket 29 brødre og 1 gjest 
velkommen til dette arbeidsmøte hvor 
DSS Inge Kongsbakk informerte om nytt 
fra Storlogen og holdt instruksjon på en 
engasjerende og innholdsrik måte. 
Brodermåltidet etterpå var hyggelig og vi 
fikk servert salt kjøtt med erter og deilig 
drikke. Avslutning i kjellerstuen etterpå 
som vanlig. Fortreffelig. 
 

Logemøte nr. 340, 21. januar 
2020 (Arb. møte) 

OM ønsket 32 brødre velkommen til 
arbeidsmøte som hovedsakelig var viet 
til regnskap og budsjett. Skattmester 
presenterer regnskap 2019 og budsjett 
for 2020 på en fortreffelig måte. 
Finansnevnden kommer med innstilling 
til økning på medlemskontingent, 
alkoholsalg og taffel for å gå i balanse. 
Godkjent. Roar Heen ble valgt til 
Formann i konstituert møte i 
Finansnevnden 20.01.20. Vi koste oss 
med laks m/agurksalat og god drikke til 
taffelet.  
 

Logemøte nr. 341, 4. februar 
2020 (arb. møte) 

OM ønsker 30 brødre samt 1 gjest 
velkommen. Skipperen på 
Redningsskøyta i Arendal, bror Tommy 
Gjerland holdt et flott foredrag i 
kjellerstua etter brodermåltidet som 
besto av karbonader med/tilbehør og 
god drikke. God stemning og gode 
samtaler etterpå. 
 

Logemøte nr. 342 18. februar 
2020 (Venneaften) 

5 gjester/venner kom og fikk være med 
på en kort seremoni i logesalen, 
etterfulgt av deilig lammefrikassé med 
god drikke til. Inviterte venner ble tatt 
godt imot og koste seg sammen med 
brødrene også på ettermøtet.  
 

Frelsesarmeen takker for logenes 
innsats og har meddelt at det samlede 
beløp ved gryta på Harebakken for julen 
2019 ble kr. 121.295,00  
 

Tur til Krakow & Warszawa - 
Logetur 2020, 19. til 25. august 

2020.  
Mer info på hjemmeside / Facebook. 

 
En stor takk til alle Embetsmenn, 
nevnder, kjøkkenet og andre brødre for 
et minneverdig 2019 og god start på 
2020. Takk!                                    
 

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

Nytt fra Sekretæren: 
 
Venneaften 27.01.2020 3 nye søkere. 
Opptak 27.04.2020 
 

Vi hadde 6 brødre til DGVG den 
09.12.2019 
 

Morten Dahl Mortensen  
Jan Øystein Salvesen  
Christian Ropstad  
Per Olav Kjønnhaug  
Dag Rune Remme  
Dag Arve Terjesen 

 
 
Gradspassering DHSG 24.02 
 

Stian Hokland 
Arne August Larsen  
Ashley Howard Girard  
Svein Atle Udjus  

 
 
UMs spalte: 
 

Gode brødre! 
Vårsemesteret er allerede godt i gang og 
med hele 6 reflektanter på vår 
venneaften 27. januar viser dette  
med all tydelighet at det jobbes meget 
godt med rekruttering til vår loge. 
 

3 reflektanter har allerede sendt oss 
søknad om opptagelse. 
 

Samtidig med at vi jobber meget godt 
med rekruttering av nye brødre og 
derved vokser raskt i antall medlemmer, 
må vi ikke glemme å bygge videre på det 
gode samholdet og fellesskapet vi har i 
vår loge. Jeg tenker spesielt på våre 
nyeste brødre som er opptatt i vår 
orden. Jeg ønsker å utfordre alle på å vie 
spesiell oppmerksomhet mot våre nyeste 
brødre slik at de føler seg spesielt 
velkommen og ivaretatt og derved blir 
raskt og godt innlemmet i vårt 
broderskap. 
 

Jeg vil samtidig berømme privatnemda i 
vår loge som velvillig stiller opp og gjør 
en kjempejobb. I tillegg vil jeg berømme 
den gode dugnadsånd blant alle våre 
medlemmer. 

Med broderlig hilsen i 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. 

Bjørn Tellefsen 
UM 

OMs hjørne: 

Gode brødre!  
Da er vi i gang med vårterminen og vi har 
hatt en god start på året. Vi har snart 
vårt fellesmøte med Rebekka loge 104 
måken den 9. mars. Dette har blitt en 
fast tradisjon og i år er vi i Loge 152 
Fjære som er vertskapet. Dette møtet 
gleder både brødre og jeg meg til.  
 

Vi har flere felles møter frem mot 
sommeren. Der vi drar på besøk til 
andre loger. Det er bestandig lærerikt å 
besøke andre loger samt hyggelig å møte 
og bli kjent med andre logebrødre i 
andre loger. 
 

Vi har nettopp gjennomført en 
medlemsundersøkelser og resultatet av 
den foreligger snart for brødrene. 
 
Det har jo vært en uvant mildt vinter 
med mye regn selv om jeg ikke helt tør å 
tenke på at vinteren har sluppet taket så 
kjenner jeg på at dagene har blitt lengre, 
og det går mot lysere tider, med mange 
flotte logemøter i vente. Begge deler 
regner jeg gir deg energi, slik det gjør for 
meg. 
Med broderlig hilsen i 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. 
 

Tore Wickstrøm 
OM 

 
Leir 27 Homborside 
Avholdte leirmøter siden forrige 
publikasjon. 
25.09. EI: Gjenopptak av Terje Søyland 
fra 152 Fjære. 
Install. av valgte og utnevnte EM.  
23.10. P+: Allan Mathiesen og Anders 
Woie fra Loge 98 Henrik Ibsen ble tatt 
opp. 
27.11. DGL+: Johan Chr. Gundersen, 
Jan Børge Thorsen og Kurt Wærholm ble 
befordret. 
12.12. DKP+ felles m/Leir22 i Arendal: 
Johnny Christiansen og Tore Asbjørn 
Jensen ble opphøyet. 
22.01. Arbm. Regnskap. Instr. 
DSS Inge Kongsbakk holdt instruksjon. 
Nevnder 2019-2021: 
Nominasjonsnevnd  
Jan Tore Solheim, leder 
Arne Aslaksen 
Steinar Christoffersen 
Finn Fredvig Erichsen, vara 
Jan Roar Solås, vara 
Nevnd for Leirens Styrkelse og 
Ekspansjon 
Arne Bjørge, leder (Storrepr.) 
Tom Rud 
Jan Tore Solheim 
Harald Støyl 
Steinar Christoffersen 
Leif Torbjørn Ribe 
Arne Aslaksen, vara  
Finansnevnd 
Tor Eriksen 
Per Kåre Rossnes 
Nils-Arild Henriksen 
Revisjonsnevnd 2020-2022 
Olav Inge Sandnes 
Sigmund Johnsen 
Tor Ivar Kleivene 
Nevnd for anskaffelser 
Nils Bernt Sørbotten, leder 
Steinar Christoffersen 
Jan Andersen 
Møtekalender 2020 
26.02. DKP+G 
25.03. P+G 
22.04. DGL+G felles m/∆ 22  
Aust-Agder i Grimstad 
27.05. Arbm. FD 
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Redaktørens lune hjørne 
eller lederartikkel om du vil. 
 
Hva er vårt omdømme blant «det 
norske folk»? 
Vi opplever vårt Odd Fellow-liv som 
meningsfullt, og streber hele tiden etter 
å leve opp til de løfter vi har avlagt på vår 
«Odd Fellow-tur». 
I romjula hadde jeg 2 opplevelser som 
jeg i etterkant stiller spørsmål om, og 
som er årsaken til første frase i dette 
innlegget. 
 

Den første «tildragelsen» fant sted i 
drosja en ettermiddag. Hvordan 
samtalen startet husker jeg ikke og heller 
ikke årsaken til at emnet kom opp, men 
det som vi penset inn på var den 
«hjelpen» Sparebanken Sør hadde 
bidratt med for en kunde som ville 
unndra skatt på et vesentlig beløp. 
Min passasjer reagerte på at den 
ansvarlige i banken tilsynelatende gikk 
fri, men regnet med at det var hans 
posisjon som «logebror» som hjalp 
ham. 
Med andre ord: På grunn av hans loge-
bakgrunn slapp han unna. Jeg vet jo ikke 
om dette er riktig, men setter spørsmål 
ved passasjerens synspunkt om hva det 
vil si å være logebror. 
 
Den andre opplevelsen min fant også 
sted i drosja. En dame, i godt frem-
skreden alder satt seg inn i drosja på 
holdeplassen i Arendal, og etter å ha 
fortalt hvor hun skulle, startet en helt 
spesiell drosjetur. Samtalen i bilen kom 
etter hvert inn på at faren hadde vært 
drosjesjåfør, og at han, etter å ha blitt 
skadet i sin jobb som sjømann, fikk tilbud 
om jobb av en medseiler som i etterkant 
hadde startet opp som drosjeeier i 
Arendal. Hun beskrev vedkommende 
som en snill og god mann og var 
takknemlig for at faren hadde fått denne 
muligheten. Jeg gjenkjente navnet som 
en logebror som døde for noen år siden, 
og sa dette samtidig som jeg sa at det var 
en person som hadde vist hva en 
logebror skal være opptatt av, nemlig å 

gi en hjelpende hånd til de som trenger 
det og derfor hadde opptrådt som en 
sann Odd Fellow. 
Frem til dette punktet hadde stemningen 
i drosja vært veldig god, men mitt utsagn 
fikk en helt uventet reaksjon fra 
passasjeren. Hun begynte å skjelle meg 
ut for å tilhøre en slik orden, og gikk over 
til å slå meg i skuldra mens bilen var i 
fart. 
Jeg følte at jeg hadde slått på en bryter 
som førte til den forandringen jeg her 
opplevde ved mitt utsagn: ODD FELLOW! 
Enden på denne drosjeturen var som 
følger: Da vi kom til bestemmelsesstedet 
nektet hun å betale. Hun nektet også for 
å gå ut av bilen slik at jeg kunne komme 
meg videre på jobb, og da jeg gikk ut for 
å ringe politi om hjelp, ramponerte hun 
taksameteret i bilen før hun gikk ut. 
Jeg gjentar: Hva er vårt omdømme blant 
«det norske folk»? 
 

Storlogemøte i Odd Fellow 
7/2-2020 

Fredag 7/2 ble det holdt Storlogemøte 
på Odd Fellowhuset i Arendal. 
Tradisjonen tro var det flere som hadde 
med ledsagere til dette møtet som 
arrangeres i partallsår annethvert år.  

 
Bak fra venstre: Fung Stor Marsjall, Ole Skjævestad, 
Fung Eks Dep. Stor Sire Karl-Petter Evensen, Fung 

Stor Vakt Geir Nærbø, EksOM Per Øystein Eik, 
EksOM Geir Hovind, EksOM Karl Otto Berntsen, 

EksOM Dag Øvernes, Fung Stor Organist Erik 
Steller, Fung Stor Kapellan Anstein Nørseth og Fung 

Dep. Stor Sire Jan Tore Solheim 
Foran fra venstre; EksOM Harald Støyl, DSS Inge 
Kongsbakk, EksOM Bjørn Haagen Andersen og 

EksOM Torbjørn Thorsen. 
Mens storlogemøtet ble holdt i logesalen 
ble ledsagerne underholdt i kjellerstua 

med et foredrag fra vår Rebeccasøster 
EksOM Janniche Hovind.. 
Møtet ble ledet av DSS Inge Kongsbakk, 
som sammen med sine fungerende 
storembedsmenn, gjennomførte en 
meget fin seremoni ved utdeling av Stor-
logegraden, til 7 Fung EksOM: 
Bjørn Haagen Andersen, 61 Terje Vigen, 
Harald Støyl, 98 Henrik Ibsen, 
Karl Otto Berntsen, 107 Torungen, 
Torbjørn Thorsen, 127 Gabriel Scott, 
Dag Øvernes, 128 Lyngør, 
Per Øystein Eik, 135 Mærdø og 
Geir Hovind, 152 Fjære 
Ved taffelet fikk vi servert laks til forrett 
indrefilet med tilbehør til hovedrett og 
karamellpudding til dessert, alt tilberedt 
av bror Bjørn Willy Lynne Karlsen og 
servert av medlemmer i privatnevnda i 
loge 107 Torungen. 
 

Kurs i rituelt arbeid 
Rebekkalogene i Distrikt 22 

(fortsettelse fra side 3) 
De fire logene hadde fått ansvar for 
gjennomføring av hver sine grader, samt 
åpning og lukking av logen. 
Hovedvekt ble lagt på spillene. Etter hver 
grad, etter åpning og etter lukking, ga 
Stor Ma. nyttige kommentarer, innspill 
og veiledning til embedsmenn og 
aktører. En god anledning for deltakerne 
til å stille de spørsmål de måtte sitte 
med, både til ritualene og seremoniene 
for øvrig, og å få raske og kloke svar. 
 
Dagen ble fin for oss alle. Målet med et 
slikt kurs er bl.a. å sikre kvalitet og likhet 
i gjennomføring av seremoniene og 
spillene. I så måte var dette kurset svært 
nyttig. Deltakerne har gitt mange gode 
tilbakemeldinger, og når de sier at «dette 
var det verd å bruke en lørdag på» - 
ja, da er vi fornøyde! 
 

Else Byholt 

 

Terjenytt Vinter 2020 - 48 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, Våren 2020, kommer i april 2020. Frist for innlevering av stoff fra enhetene er 16. april 2020. 

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

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

 
 

ARENDAL  
Strømsbusletta8-tlf37056777 www.elon.no 

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 

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

 
 

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

 
 

ARENDAL  
Strømsbusletta8-tlf37056777 www.elon.no 

 
Ledig 

 

annonse 

 
Ledig 

 

annonse 

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 
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