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Korona 
Tenk at noe så lite kan gjøre så mye. Alle står mer 
eller mindre maktesløse, og vi har alle et felles ønske 
om at dette må gå over, og ja det gjør det. I felles-
skap skal vi sammen se frem mot «hverdagen» igjen 

da vi atter kan møtes på normal måte. Frem til da må vi, i sann Odd Fellow 
ånd ta vare på hverandre. Sammen er vi sterke, og sammen skal vi atter 
møtes, både søstre og brødre. 

 
Hva skjer? Arendalsuka finner 
sted mellom 10/8 og 14/8. Vi er 
påmeldt med stand, men uten 
eget arrangement/foredrag. 
Les mer på side 18. 

Terjenytts lesere har mottatt 
en hilsen fra Bror STOR SIRE, 
Morten Buan. Se side 2 

facebook 
På «fjesboka» er det mange 
gode bidrag for tiden og vi har 
noen på side 2 og 18. 

Sangekspriment: 
Se side 18 
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I fra Stor Sire, Morten Bua har vi fått 
følgende hilsen til søstre og brødre i 
distrikt 22 Aust Agder: 
 
Gode bror redaktør. 
En hilsen til Terjenytt. 
 
 
Gode søster og bror 
 
Korona virus effekt og konsekvens  
Jeg har besluttet, i samråd med 
Storlogens embedskollegium, at all 
aktivitet og møtevirksomhet i Odd Fellow 
Ordenen opphører fram til 15.august 
2020. 
  
Koronapandemien er over oss og hele 
verden og gjør mennesker usikre, utsatte 
og bekymret.  Det er viktig at vi nå følger 
myndighetenes pålegg og anbefalinger. 
Hensikten er å forhindre at smitten sprer 
seg så fort at helsevesenet ikke klarer å 
håndtere situasjonen. Det kan få 
dramatiske følger for utsatte grupper.   
Unntakstilstanden medfører også store 
utfordringer for næringslivet. Mange vil 
bli permittert og miste jobben, mange 
bedrifter mister sitt næringsgrunnlag og 
må nedlegges. Vi må være solidariske 
med alle som nå får store utfordringer 
med hensyn til økonomi og arbeid. 
 
Vi opplever alle en annerledes hverdag 
og vi står i en alvorlig situasjon der 
mange kan føle seg alene og er 
bekymret. Det er derfor viktig at vi 
opprettholder god kontakt med våre 
søstre og brødre, med spesielt fokus på 
våre eldre, syke og enslige.  
 
 
For å si det med Jahn Teigens ord; "Hold 
ut, hold sammen, slå ring om det vakre 
som finns, slå ring om hverandre. Slå 
ring om din bror og alt det som spirer og 

gror." 
 

 
SS Morten Buan 

 
Ta en telefon, kanskje kan vi bidra med 
noe, for noen er det å ha kontakt  
med noen andre verdifullt. 
 
Ønsker deg en god og trygg dag. 
 
Med broderlig hilsen i 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 
 
Morten Buan 
Stor Sire 
 
Aktiviteten på Facebook, Odd Fellow er 
stor, og Terjenytt har sakset noe derfra: 
 

 
 
Denne er fra SDSS Kjell-Henrik 
Hendrichs. 
 
For en Odd Fellow side på FB er det alltid 
et spørsmål om å skrive eller distribuere 
noe relevant. Jeg tar meg i å tenke om en 
del av det som står her er irrelevant. Og 
jeg er selvfølgelig i min gode rett til å 
mene det på samme måte som andre er i 
sin rett til å mene noe annet. Og 
administrator er den som dømmer. Nå 
fant jeg et dikt av Sindre Skeie - en dikter 
som har gitt meg mye i det siste. Og 
diktet synes jeg bærer svært gode Odd 
Fellow intensjoner. På er det da opp til 

leseren å vurdere som meg, eller 
annerledes. 
 

 
SDSS Kjell-Henrik Hendrichs 

 
Hvis alt hadde vært som vanlig 
 
Hvis alt hadde vært som vanlig, 
da kunne jeg åpnet mitt hjem 
og budt på en vanlig kopp kaffe 
og gitt deg en helt vanlig klem. 
Hvis alt hadde vært som vanlig, 
da kunne vi møttes et sted, 
og vi kunne gjerne vært mange, 
og vanlige ting kunne skje. 
 
Og kanskje vi ville tenke: 
Så ble det en helt vanlig dag. 
Kan hende vi helt enkelt glemte 
hvor endeløst rike vi var 
– mens alt ennå var som vanlig. 
For ingenting er slik som før. 
Vi samler oss ikke rundt bordet 
slik mennesker vanligvis gjør. 
 
Ja, alt er så rart og stille. 
Men ingen vet hva det betyr 
for spurven som kvitrer på tunet 
og insekter, planter og dyr. 
Jeg ser kanskje verden bedre 
når samfunnet stopper opp slik 
– alt livet som myldrer omkring oss, 
og alt som gjør jorden så rik. 
 
Når ingenting er som vanlig, 
da burde vi skrive en sang 
om hvordan vi vil det skal være 
når dette er over en gang. 
Og kanskje det første verset 
vil bli at jeg åpner mitt hjem 
og byr på en vanlig kopp kaffe 
og gir deg en helt vanlig klem. 
 

Sindre Skeie 
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Søster Eva Hemstad hadde 23 mars 
dette innlegget: 

 

Dette diktet gir grunnlag til ettertanke i 
disse pandemitider. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

I forrige utgave av Terjenytt skrev jeg litt 
om NOFAs prosjekt Den Gode 
Overmester som to av Rebekkalogene i 
Distrikt 22 har fått være med på. 
Prosjektet hadde sin avslutning i 
Kristiansand den 10. mars, med besøk av 
Stor Sire Morten Buan og prosjektets 
fagansvarlige Rune Gjerald. 
Det ble en fin kveld. Først den faglige 
delen i logesalen hvor hver enkelt 
Overmester presenterte sin leder-
plattform som de hver for seg har 
utarbeidet, og som skal være et 
hjelpemiddel for dem i deres videre 
arbeid. 
Deretter var det tid for festmiddag. Det 
var taler og sanger, diplomer til 
Overmestrene og mange takksigelser. 
OM Torunn Sandsdalen fra 104 Måken 
holdt tale på vegne av alle 
Overmestrene. Denne talen var så god at 
jeg med hennes tillatelse gjerne vil dele  
den med Terjenytts lesere. 

 
DSS Else Byholt 

 
Tale ved avslutninga av Den 

Gode Overmester 

 
Overmester Torunn Sandsdalen 

 
Å vera med i prosjektet Den Gode 
Overmester vil eg sammenlikne med å 
vera med på ein regatta, planlagt og 
starta opp av bror Stor Sire og hans 

medarbeidarar i Storlogen i Oslo. 5 
regionsbåtlag har deltatt, kvar med ein 
fagansvarleg og to fagassistentar. Her 
Sør har båtlaget bestått av 10 skuter, 
kvar med ein adept, eller kadett, om du 
vil, og ein mentor som har losa oss over 
flatt hav og gjennom uroleg og usikkert 
farvatn. 
Alle skutene gjekk ut frå havn i Oslo 11. 
november 2018, og i dag er vårt båtlag 
trygt i havn att her i Kristiansand etter 
nesten 1,5 års seilas. I prosjektperioden 
har det til tider vore spennande og 
krevjande utfordringar, men også 
periodar med rolege vindforhold og godt 
vær. Heile tida har vi adeptar hatt dei 
trygge mentorane med oss som båtvante 
og trygge på leia. 
 
Under seilasen har vi vore i havn for å 
bunkre og fylle opp lager av god lærdom 
fire gonger. Då har vi blitt møtt av dei 
fagansvarlege for seilasen som har stått 
klare for å gje oss nyttig påfyll for neste 
strekning i open sjø. Vi har dela tankar 
og erfaringar med kvarandre, og for 
kvart landligge har vi blitt tryggare som 
førar av skuta vår.  
 
Målet med regattaen har vore å førebu 
oss til eit viktig embede som venta oss 
høsten 2019: å bli installert som OM. Alle 
utfordringane under seilasen, alle 
samlingane i land og alle møta med losen 
skulle gjera oss i stand til å stå trygge 
som kapteinar i eigen loge. Vi har blitt 
utfordra til å arbeide med våre sterke og 
svake sider og ting vi er usikre på og 
redde for.  
 
Etter installasjonen var vi framleis på 
seilas og henta inspirasjon og støtte til å 
utføre den oppgåva kvar av oss var valde 
til. Nerver og nøling i starten har gått 
over i ei ro og ein tryggleik om at dette 
skal vi klare.  
 
På vegne av oss adeptar vil eg takke våre 
gode hjelparar som har stått på for at 
seilasen vår skulle bli så god og lærerik 
som mogleg.  
Takk til bror Stor Sire og hans hjelparar 
som såg behovet for eit slikt opplegg. 
Takk til Selle Marie, Dag Runar og Else 
for nyttige forelesingar og grundig arbeid 
for å setta oss i stand til å bli gode 
kapteinar. Og ikkje minst vil vi takke 
mentorane våre som tålmodig har losa 
oss gjennom smale sund og høge bølgjer. 

SANG-
ekspriment 

 

SE 
SIDE 
18 
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Dei har vore trygge på kartet, følgt med 
på GPSen, og ikkje sleppt oss av syne.  
 
Nå ligg skutene for anker, seilasen er 
slutt, og det er både godt og litt trist. Dei 
fagansvarlege får ansvar for nye båtlag, 
og mentorane trekkjer seg tilbake og 
slepper oss av syne. Vi vil tenkje tilbake 
på seilasen og samlingane i Den Gode 
Overmester med glede og takksemd. Nå 
har vi fått den grunnopplæringa vi treng 
for å stå ved roret som OM i logen vår. 
Og så blir vår oppgåve vidare sammen 
med embedskollegiet å planlegge og 
gjennomføre gode møte, bidra til godt 
miljø og glade søstre og brødre i kvar 
enkelt loge.   
Vi vil avslutte seilasen med ein 
ankerdram! 
 

NOFAnytt i vårt Distrikt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avsluttet prosjekt. 
Fra NOFAs Årbok 2019 sakser vi: 
Odd Fellow loge nr. 135 Mærdø sin 
historie gjennom 20 år. 

Prosjektansvarlige Eks OMene 
Olav Halvorsen, Per Øystein Eik og Kai Salvesen 

Kai Salvesen tok sammen med Olav  
Halvorsen initiativ til å få til dette 20  
års heftet og søkte samtidig om å få  
dette godkjent som et NOFA prosjekt.  
Prosjektet er en videreføring av det  
skriftet som ble laget til 10 års jubileet  
av Kai Salvesen, Olav Halvorsen og  
Tom B. Schulz.  
Redaksjonskomiteen denne gang har  
bestått av Kai Salvesen, Olav Halvorsen 
og Per 0ystein Eik, som har tatt for seg 
de ti siste årene, men har også opp-
datert mangelfuIl informasjon fra tid-
ligere år. Prosjektet ble avsluttet i  
oktober 2019.  

Den Gode Overmester.  
De 2 Rebekkalogene som var med i dette 
prosjektet fikk avslutning i mars like før 
Koronasmitten slo til. 
Distriktet har nå fått godkjenning for 
deltakelse i Den Gode Overmester med 2 
UM i logene 135 Mærdø og 152 Fjære 
med start høsten 2020. 
 
2 nye NOFAprosjekter. 
Begge med start nå i vår og som ønskes 
avsluttet i løpet av 1 år 
NOFAprosjekt 5-2020:  
Rebekkaloge nr. 116 
Navigare’s historie  
Prosjektansvarlige er: Eks Storrepr. Else-
Margrethe Ramsdal, Eks Storrepr. Ellen 
Aas, Eks OM Bjørg Gundersen og 
Storrepr.  Ragnhild Bjellås.  
De tre førstnevnt er Chartermedlemmer 
i logen.  
Norsk Odd Fellow Akademi, NOFA, har 
oppfordret loger og leire til å skrive sine 
historier. Loge nr. 116 Navigare nærmer 
seg 20 år, og de prosjektansvarlige 
ønsker å nedtegne historien fra og med 
tanken om å gjennomføre knoppskyting 
fra  
nr. 51 Fortuna frem til i dag.  
 
NOFAprosjekt 7-2020:  
”Det er Han Oscar”.  
Loge Torungens far. 
Prosjektansvarlig er Eks DSS Jan A. 
Nilsen. 
I prosjektbeskrivelsen som har fulgt med 
søknaden skriver han bl.a.:  
”Vi setter alle spor etter oss i vår ferd her 
på jorden. Enkelte setter dypere spor 
enn andre.  Metaforisk kan en person 
sam-menlignes med en stein som kastes 
i vannet og som sprer ringer. Enkelte er 
som større stein å regne. I vår Odd 
Fellow verden var Oscar Bernstein en slik 
stein, som skapte store og sterke ringer. 
Det oppdaget faktisk brødrene i den 
første logen han var medlem i, at han 
ville bli, idet en Eks OM skrev følgende i 
Norsk Odd Fellow blad da det ble klart at 
Oscar, etter kort tid, flyttet til et nytt 
sted: ”Vi er glade for at Ordenen har fått 
ham og ønsker den loge tillykke som får 
ham som medlem.”  
Det var en opplevelse å være i hans nære 
vennekrets. Det opplevde i sannhet vi 
som var med å starte loge nr. 107 
Torungen. Særlig gjaldt det vi, som sam-
men med ham, ble logens Chartermed-
lemmer. 

Når han ringte til oss, noe som skjedde 
veldig ofte i årene rundt Torungens 
fødsel, begynte han alltid samtalen med 
”Hallo, det er han Oscar”. Deretter fulgte 
en inspirerende og nyttig samtale. Når 
jeg nå har tenkt meg å lage et Odd 
Fellow prosjekt som først og fremst skal 
handle om Oscar Bernsteins virke i Odd 
Fellow                   Ordenen, faller det helt 
naturlig for meg å la tittelen være Det er 
”Han Oscar” med undertittelen Loge nr. 
107 Torungens ”far”. 
I år er det 110 år siden Oscar Bernstein 
ble født og 15 år siden han døde.    
Med prosjektet ønsker jeg å ære ham og 
takke ham for den store innsatsen han 
har gjort for Odd Fellow Ordenen i 
Arendal og Distrikt 22 Aust-Agder. ” 
 

  
 
 

 
 
Styrkelse og ekspansjon 
 
I siste nr av De tre Kjedeledd (nr 1/20) 
kan vi lese at Ordenen har fått en ny 
Spesial Deputert Stor Sire.  
Stor Sire har utnevnt fung. Eks OM Britt 
Eva Haaland fra Rebekkaloge nr 65 
Teresa i Oslo, til dette embedet. Hun skal 
lede et utvalg som har fått i oppdrag å 
kartlegge hvordan det jobbes med 
styrkelse og ekspansjon i de logene som 
er gode på dette. 
Arbeidet skal blant annet dekke 
rekrutteringstiltak, men også bidra til å 
kartlegge hva som gjør at enkelte loger 
er gode til å holde på medlemmer og hva 
som, ifølge medlemmene selv, gjør at de 
velger å være aktive søstre og brødre.  
Ut fra dette skal man utvikle og 
tilgjengeliggjøre verktøy, vei-ledninger 
og annet som kan tas i bruk av logene for 
å styrke rekruttering og gjøre det enklere 
å beholde eksisterende medlemmer. 
Britt Eva Haaland (46) har fått i oppdrag 
å sette sammen et utvalg for dette 
arbeidet. Utvalget skal ledes av henne, 
og med seg på laget har hun fått: 
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Eks OM Solveig Nilsen (72),  
nr 13 Ruth, Haugesund 
OM Liselotte Aune Lee (53),  
nr 28 Margret Skulesdatter, Tønsberg 
Kapellan Anne Trine Eia (52), nr 104 
Måken, Grimstad 
Br Michel Mateos (51),  
nr 139 Kong Haakon, Oslo 
Fung. Eks OM Geir Hovind (56), nr 152 
Fjære, Grimstad 
Br Erik Røst Jakobsen (38), nr 31 Erling 
Skjalgsson, Stavanger 
Eks OM Jan Mikkelsen (72),  
nr 157 Vågsfjord, Harstad 
En god spredning geografisk og 
aldersmessig, med hovedvekt på yngre 
medlemmer. Ekstra hyggelig for oss i 
Distrikt 22 er det at to av medlemmene 
er «våre» - begge fra Grimstad. 

 

 

Anne Trine Eia  
  

 
Geir Hovind 

 
Og det er ikke tilfeldig at nettopp disse 
to ble spurt. Som det fremgår av «Nytt 
fra Kunnskapsnevnden» i DTK nr 1/20 er 
Distrikt 22 et av de distriktene hvor det 
nå går best – både for Rebekka og Odd 
Fellow - og de representerer begge loger 
som utmerker seg ved høy trivsel og god 
rekruttering. 
 

Vi er svært glade for at Anne Trine Eia og 
Geir Hovind sa seg villige til å påta seg 
denne oppgaven – og ønsker begge lykke 
til med arbeidet! 

DSS Else Byholt 

Kjære alle sammen! 
 

Vårt logeliv er satt på vent – og møter 
med tildeling av Veteranjuveler og grads-
passeringer som skulle vært avholdt er 
avlyst. 
All aktivitet og møtevirksomhet i Odd 
Fellow Ordenen opphører frem til 
15.august 2020. Det betyr at 17.mai-
arrangementer på Ordenshus og 
sommeravslutninger må avlyses. 
NOFA Symposiet i Bodø er utsatt til 18-
21.juni 2021.  
Sommerens Ungdomsreise (EYT- 
European Youth Tour er kansellert, men 
årets deltakere vil få tilbud om å delta 
neste år, - 
Det vil si at deltakerantallet da vil bli 
dobbelt. 
 

Planlagt Storlogemøte på skriftlig 
grunnlag utsettes til februar/mars 2021.  
Dette gjør det mulig for Distriktsrådene å 
gjennomgå høring/diskusjon før dette på 
en tilfredsstillende måte. 
 

I og med at vi nå ikke har møter resten 
av våren, er det reist spørsmål om disse 
ukene uten møter skal kunne telle med i 
tiden mellom gradspasseringer.  Slik 
situasjonen nå åpner Storlogen for at 
«vårukene» også kan regnes med i 16-
ukesperioden. 
 

Flere loger hadde Venneaften før det 
besluttet lukking av møte-virksomheten.  
Det gis åpning for at informasjon om 
søknader kan sendes på mail og at 
innvielsen kan tas på de første møter til 
høsten. 
  

Flere av de avlyste møteaktiviteter må 
tas igjen i høstterminen, - det kan bli en 
travel høst for mange.  I disse tider 
arbeider embedskollegiene med høstens 
terminliste, og jeg har avtalt med 
sekretær i Leir 22 Aust-Agder, Per 
Øystein Eik, at terminlisten foreløpig ikke 
sendes til trykking. Det er fremdeles noe 
uvisst om høstens møtevirksomhet blir 
som planlagt.  
Ferdige, godkjente lister bør derfor 
distribueres pr. e-post gjennom 
sekretærene til det enkelte medlem og 
legges inn på logens nettside. 
 

Som dere har sett av «De Tre Kjedeledd» 
har Stor Sire utnevnt en ny Spesial 
Deputert Stor Sire, Britt Eva Bjerkvik 
Haaland, med spesielt fokus på arbeid 
med rekruttering og styrkelse og 
ekspensjon i Ordenen. Hun skal lede og 
revitalisere SUSE (Utvalg for Styrkelse og 

Ekspansjon) et utvalg som knytter til seg 
nye deltakere fra distrikter i landet som 
gjør det bra på landsstatistikken. 
Det er gledelig at vi fra Odd Fellow 
Distrikt 22 har fått med Fung.EksOM Geir 
Hovind fra Loge 152 Fjære i dette 
utvalget. 
Det er hyggelig at vårt distrikt nå blir 
 «sett», - idet vi over lang tid (flere år) 
har gjort det bra på landstatistikken, - 
dette omtales også i det siste «DTK», 
side 13. 
At det ble en representant fra Loge 152 
Fjære er ikke overraskende.  Dette er en 
loge som over lang tid har arbeidet med 
høy målsetting og hvor det er nedlagt et 
stort og godt arbeid for både styrkelse og 
ekspansjon.   
Gratulerer og lykke til med oppgaven, 
Geir Hovind! 
 

I tillegg til dette skal vårt distrikt nå delta 
i prosjektet «Den Gode Overmester» 
med deltakelse fra 2 loger: Loge 135 
Mærdø og Loge 152 Fjære, da med de 
respektive Undermestre. 
Det er å håpe at dette kommer godt i 
gang fra høstterminen 2020. 
 

Selv om logemøter er avlyst, blomstrer 
aktiviteten med positive meldinger, bl.a. 
på Facebook.  Det varmer. 
Kreative loger har også gått ut med 
tilbud til logenes medlemmer om hjelp til 
ulike gjøremål, som f.eks. vareinnkjøp.  
Slik aktivitet styrker troen på at den lære 
vi har lært, utøves i praksis.  
 

I disse tider gjelder det, som Stor Sire 
sier det «å ha et kaldt hode og et varmt 
hjerte». 
Det er viktig at det arbeid flere har 
begynt med, fortsetter, - hold kontakt 
med hverandre på telefon, SMS, e-post 
og hjelpe de som er syke.  
 

Jeg tror at mange gleder seg, som meg, 
til gode, varme håndtrykk og til den 
nære, gode samtale. 
 

Tilslutt, som vår Eks DSS Åge Munch-
Olsen sier det så fint: 
«Måtte sola snart skinne på oss alle 
igjen!» 
 

Ta godt vare på hverandre, - vi sees over 
sommeren! 
 

Med hilsen i Vennskap, Kjærlighet og 
Sannhet – Tro, Håp og Barmhjertighet 
 

Inge Kongsbakk 
DSS 
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Han kjem den dagen 
 
Han kjem den dagen då alt er forbi 
Og vi kan gå ut og sleppa våre kjensler 
fri! 
 
Han kjem den dagen for jente og gut 
Der vi frie som fuglen kan springe ut 
 
Han kjem den dagen, kor herlig det blir 
Der butikkane har kjøttdeig og dopapir 
 
Han kjem den dagen utan karantene 
Med opne restauranter og folk på ein 
scene 
 
Han kjem den dagen som ikkje er stå 
streng 
Der vi får den nærhet som vi fortjene og 
treng. 
 
Han kjem den dagen utan angst og slik 
Utan ein meters avstand og vasking med 
sprit 
 
Det kjem ei kjensle av beste slag 
Då Kongen kan sei, vi sto han av i lag 
 
Der Kongen kan sei med glede og von 
Vi sto han av i lag, vi vann som nasjon 
 
Han kjem den dagen, vi saman i lag 
Held fram med dugnaden kvar einaste 
dag 
 
Han kjem den dagen, berre vent å sjå 
Tusen takk til alle som kavar og står på 
 
Takk til alle som står på alt dei klare 
I helse, omsorg, transport, politikk, skule 
og dagligvare 
 
Takk til alle som er med og knyter band 
Og held liv i urnorsk dugnadsand 
 
Han kjem den dagen da vi skal reisa oss 
på ny 
Og få livet i gjenge i bygd og i by 
 
Han kjem den dagen, så fint på ei fjøl 
Ein dag i det året vi vart kjent med oss 
sjøl! 
 
Stuntpoet Arne Torget fra Kvinnherad 
 
 
 

 

 
 

Leir nr 22 Viljen 
 

HURRA for Rebekkaleir 
nr 22 Viljen! 

Årsstatistikken 2019 for landets leire har 
talt. Resultat for Rebekkaleir nr 22: 
Netto medlemstilgang = +7, 
nr 1 på landsbasis! 
 
Og det er ikke første gang. Slik var det 
også i 2015 og 2016.  
Egentlig ikke overraskende, for i Leir 
Viljen har vi stor trivsel. Det gjenspeiles 
også i et godt fremmøte. Det sitter langt 
inne å måtte stå over en leirslagning, slik 
er det for de aller, aller fleste. 
En gang i måneden – i åtte av årets tolv 
måneder – legger vi ut på vår vandring til 
leirslagning. I Grimstad, i Tvedestrand 
eller i Arendal. 
 
Vi har flinke embedsmenn som gjennom 
godt samarbeid sørger for gode 
leirslagninger, og vi har mange 
matriarker som tar i et tak der det 
trengs. Takk til dere alle! 
 
Siste gang vi var sammen, 5. mars, fikk vi 
ikke lov til å håndhilse, ei heller å gi 
klemmer. Du verden så rart det ble … så 
uvant, så fremmed. 
 
Nå gleder jeg meg til vi kan treffes igjen 
på den andre siden av sommeren en 
gang, til ny leirslagning, kanskje blir det 
under stjernehimmelen i Grimstad? 
 
 
 
 
 
 
 
Inntil da; ta godt vare på dere selv og 
hverandre! 
 
Varme søsterklemmer i 
Tro, Håp og Barmhjertighet 
Else Byholt 
DSS 

 

 
Leir nr 22 Aust-Agder 

 
 
Embedeskollegiet 2019 – 2021 
 
Storrepr. Karl Petter Evensen 

107 Torungen 
HP Jan Ivar Beisland 

127 Lyngør 
YP Christian Grundesen 

107 Torungen 
1 HM  Petter Wold 

61 Terje Vigen  
2 HM Per Arne Monsen 

135 Mærdø 
Sekretær Per Øystein Eik 

135 Mærdø 
Skattm. Karl-Arthur Huseby 

127 Lyngør 
 
Møte 17.10.2019 
 

 
Peter August Weber 61 Terje Vigen  

befordret til Den Gyldne Leveregels 
Grad. 
 
Møte 14.11.2019 
 

 
Tomas Hoel 127 Lyngør 

Opptatt i Patrikgraden 
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Møte 12.12.2019 
 
 

 
Fra venstre Odd Jacbsen 135 Mærdø, Edgar Aksel 

Larsen 135 Mærdø,  Bernt Egil Taraldsen 107 
Torungen og  Harald O. A Rindal 107 Torungen 

opphøyd til Den Kongelige Purpur Grad. 
 
 
Møte 13.02.2020 
 

 
Fra venstre Kristoffer Nordli Svarva 135 Mærdø, 
Kjell Jacobsen 135 Mærdø og Osmund Taraldlien 

61 Terje Vigen 
opptagelse i Purpurgraden 
 
 
 

 
 

Leir nr 27 Homborside 
 
Avholdte leirmøter: 
 
26.02. DKP+  
Dagfinn Fossum og  
Bjørn K. Tellefsen,  
begge fra Loge 152 Fjære  ble opphøyet. 
 
Det var møtt fram 41 Patriarker, som gir 
en frammøteprosent på 35,34. 
 
Storrepresentant Arne Bjørge talte til 
resipiendene og Bjørn Tellefsen talte på 
vegne av disse to. 
 
 

 
 
 
Møtekalender 2020 
Alle møtene på våren er avlyst på grunn 
av covid-19 virus. 
Terminlisten i papirfolder er nå ikke à 
jour, så følg med på Leirens hjemmeside, 
eller eventuelt e-post. 
(Overstrykninger er kansellerte møter). 
25.03. P+G 
22.04. DGL+G felles m/∆ 22  
Aust-Agder i Grimstad 
27.05. Arbm. FD 
23.09. DKP+G 
 

Velkommen  
til leirslagning til høsten og 
god sommer til alle! 
 
Prøv Leirens hjemmeside. 
Her finner du opplysninger om leiren og 
oppdatert møteprogram. 
Siste nytt om covid-19 og dens 
konsekvens for vårt arbeid i Leiren, 
med mye mer… 
https://www.oddfellow.no/category.php
?categoryID=9165 
 
 

 
 

Rebekkaloge nr 51 Fortuna 
 

Hilsen fra Overmester! 
Kjære gode søstre! 
Denne vårterminen startet ganske så 
vanlig, og jeg er veldig glad for at vi fikk 
gjennomført mange gode møter med 
viktig innhold. Gjennom 
gradsforfremmelser har hele 10 søstre 
kommet videre i sin vandring. I tillegg ble 
det en minnerik aften med feiring av vår 
nye 40 års Veteran. Men så ble det brått 
slutt. Koronaviruset stoppet all 
virksomhet i Odd Fellow Ordenen i 
Norge. 
 
Nå er det tid for å roe ned, og å ta vare 
på hverandre, uten å møtes. Så skal vi i 

embedskollegiet i denne perioden 
forberede høstterminen. Mange av dere 
er veldig flinke til å møte i logen, og til 
høsten håper jeg at det er enda flere 
som vil stille på hvert eneste møte. Husk: 
Et godt fremmøte styrker samholdet 
mellom søstrene og hjelper 
embedsmennene i deres arbeid! 
 
Jeg ønsker hver og en av dere en riktig 
GOD SOMMER! 
 
Stor klem fra OM Benedikte  
 

         
 
Gradspassering! 
Onsdag 11.03.20 ble søstrene Grete Ø. 
Raknes, Tove E. Josephsen, Virginia 
Quirino, Bjørg Irene Vedå, Torill Aakenes 
og Anja Flakk Andersen forfremmet til 
«Den Edle Kjærlighets grad».  
 
Det var et historisk og spesielt møte. For 
første gang hadde vi 6 søstre som ble 
forfremmet samtidig. Det var veldig flott 
da 6 søstre ble ledsaget rundt i salen og 
CM ledet det hele veldig fint og 
velregissert. Det var mange «på gulvet» 
samtidig, ikke minst med så mange 
aktører som det er i spillet i denne 
graden. 
 
Etter møtet var det gratulasjoner, men 
det spesielle denne kvelden var at vi 
måtte ta alle forholdsregler i forbindelse 
med Corona-virus. Ingen klemmer, ingen 
håndtrykk, men tror vi klarte å formidle 
gratulasjoner og gode ønsker likevel. 
 
Det ble så servert «Biff Stroganoff» og 
alle koste seg, og det ble en veldig fin 
kveld. 
 
Vi ante da at dette ble den siste 
logekvelden på en stund, Neste dag kom 
beskjeden fra Storlogen om at alle 
logemøter og møter i logen regi skulle 
innstilles inntil videre.  
 
I denne tiden er det viktig å tenke på 
hverandre og hjelpe hverandre. Selv om 
vi ikke kan møtes, kan vi ta en telefon. 
Hvem er det lenge siden du har snakket 
med? Hvem kan ha glede av en telefon 
fra meg? Hvem sitter der ute og trenger 
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en å snakke med? Kan jeg være til hjelp 
og støtte for noen? Ta sjansen! 
 
Runde år – vi gratulerer! 
 80 år 
13.07. – Inger Marit Kristensen 
 75 år 
14.08. – Bjørg Kling 
 70 år 
21.07. – Gunhild Hurv 
27.07. – Anna Broch Pedersen 
22.09. – Evy K. Johansen 
 60 år 
02.09. – Ragnhill Gabrielsen 
 55 år 
30.07. – Benedikte M. Vonen 
 

            
 
Møteplanen videre  
På nåværende tidspunkt finnes det ingen 
møteplan for høsten. Siste beskjed fra 
Storlogen er at all aktivitet og 
møtevirksom i logens regi skal opphøre 
frem til 15. august. Vi får håpe 
situasjonen bedrer seg slik at vi kan 
starte opp igjen i logen når høstterminen 
skal begynne.   
Vi ser alle frem til å møte hverandre 
igjen. I mellomtiden får vi bl.a. bruke de 
digitale løsningene vi har, og holde 
kontakten med hverandre så godt vi kan. 
 
«Appell fra Albert Schweitzer» En 
liten påminnelse: 
 
«Finn veien til deg selv og vær deg selv! 
Tenk fritt og ubundet, se virkeligheten 
åpent og uredd i øynene. 
Innrøm egen svakhet og svikt, men gi 
ikke opp. 
 
Gi aldri opp troen på livsverdier som skal 
være ukrenkelige! 
Sett all din kraft inn på å leve ditt liv i ånd 
og sannhet, og i godhet mot alle!» 
 
. 

                
 

 
Heroldens hjørne! 
Det har ikke vært så mye å berette fra 
meg i disse dager, men vi oppdaterer 
nettsidene med relevant informasjon. 
Bruk gjerne nettsidene, og er det noe du 
ønsker vi skal legge ut på våre sider eller 
du ønsker hjelp til innlogging, så ta 
kontakt med meg.  
 
Jeg vil gjerne få sende en hilsen til alle 
søstre og brødre som leser «Terje Nytt». 
Været er flott, men kaldt, og vi har fått 
god tid til utelivets gleder og sysler nå. La 
oss nyte dagen i dag. Jeg ønsker en riktig 
god vår og sommer til dere alle.  
 

 
Hilsen Merete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rebekkaloge nr 93 Kaprifol 
 

Den Edle Kjærlighets Grad 
 

 
Fadder Gerd Heen og søster Sissel Svarva 

Mandag 24.02.20, ble vår søster Sissel 
Svarva forfremmet til  Den Edle 

Kjærlighets Grad. Det ble en fin og 
minnerik seremoni i salen.  
 

Arbeidsmøte m/lotteri 
 

Mandag 09.03.20 hadde vi arbeidsmøte 
med  stort lotteri. 
Til stor glede for alle som var tilstede var 
det mange fine gevinster, og vi fikk  inn 
kr. 7 456,- , som denne gang gikk til 
Søsterfondet. 
Vi hadde en veldig hyggelig kveld 
sammen. 

 
Nevnd for Omsorg 

Nevnd for Omsorg er aktive i vår loge. 
Nevnd for omsorg og Embedskollegiet 
har  hatt telefoner med mange søstre og  
3 syke søstre har fått blomster. 
 
Tiden vi nå er inne i stiller krav til oss 
alle.  Vi opplever en spesiell og uvirkelig 
tid.  Mye er forandret. 
Alt er satt på vent. 
Det eneste vi får gjort noe med er 
å ta vare på hverandre. 
Bruk telefonen. 

 
 

Jubilanter sommer 2020 
21.07 Gerd Heen           80 år 
24.07 Brit Kristina Terjesen   65 år 
29.07 Inger Kristiansen          70 år 
25.08 Anne Gro Gangenes     60 år 
07.09 Wenche Nilsen              80 år 
05.10 Grethe Salvesen           70 år 
 

Vi gratulerer! 
 
Veteranjuveler høsten 2020 
 
Denne høsten skal det tildeles   
25-års veteranjuveler til tre søstre: 
 

Torill Trollnes Knutsen 
Anne Gro Gangenes 

Inger Kristiansen 
 
 

Sangekspriment:      
Se side 18 
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Jeg velger meg april 
I den det gamle faller, 
i den det ny får feste; 

det volder litt rabalder, 
dog fred er ei det beste, 

men at man noe vil. 
 

Jeg velger meg april 
fordi den stormer feier, 

fordi den smiler, smelter, 
fordi den evner eier. 

Fordi den krefter velter. 
I den blir somren til! 

Av Bjørnstjerne Bjørnson 
 

 
 
 

 
 

Kjære søstre. 
 

Dette har vært og er en underlig tid, 
«stillhet» kan vi si 

Koronaviruset kom,  lagde uro i vårt lille 
land. 

Men søstre, vårt søsterskap er som en 
skute 

som seiler i stormen der ute,  
 men også i blideste vær. 

Men husk det er en ting som er viktig,   
det er at kursen er riktig,  

da unngår man farlige skjær. 
 

For håpet har vi med oss, om at dette 
skal gå bra 

Men ingen kan fortelle hverken tid eller 
hvilken dag, 

vi alle skal få lov å ta tilbake det som var. 

 
Nå går vi mot en sommer som vi vet så 

lite om 
For alt vi hadde planlagt, nå blir det ikke 

sånn 
Men en ting vet vi sikkert,  

 høsten kommer 
Og det vi da gjør!!!! 

Vi banker på vår felles Logedør. 
 

Med søsterlig hilsen i Vennskap 
Kjærlighet og Sannhet 

 
 Liv Torill Jacobsen    OM 

                                       
God sommer til dere alle. 

 

 
Embedskollegiet ønsker alle 
søstrene en riktig god sommer, 
og håper at vi alle kan treffes 
igjen når høstterminen begynner 
31. august. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Rebekkaloge nr 104 Måken 

 
Hilsen fra Overmester  

 
Kjære søstre 
Når dette lesas, har vi lagt bak oss ei 
spesiell påske i ein veldig spesiell periode 
av livet vårt. Mine tankar går til dykk alle 
sammen. Eg håpar det står bra til med 
kvar enkelt og at påska baud på hygge og 
kos i år og om det ikkje blei som det 
alltid har vore. Av og til har kanskje 
tanken slengt innom gode påskeminne 
med barn, barnebarn og gode venner. Vi 
har «sett» fine skiturar under ei 
strålande sol med kakao og kvikklunsj i 
sekken, eller peiskos med ei god bok.  
Dette kan vi igjen sjå fram til når tida er 
der! 
 

Det var rart å avslutte logeåret så brått 
som det blei 12. mars, men vi forstår at 
slik måtte det bli i år. Eg saknar møta 
våre, og eg saknar å treffe dykk og slå av 
ein prat. Men om vi ikkje kan 
gjennomføre logemøte, er det likevel 
stor aktivitet i det stille. Mange søstre 
ringer til kvarandre, og Nevnd for 
Omsorg gjer ein ekstra innsats for å 
halde kontakt og hjelpe der det trengs. 
Dette er ekstra viktig i ei tid der vi ikkje 
har lov til å vera sammen. For oss alle 
gjer det godt å merke at nokon tenkjer 
på oss og bryr seg om korleis vi har det. 
Så la oss bare gjera meir av det! 
 
I helgebilaget til Fædrelandsvennen 4. 
april hadde Bjarte Leer Salvesen ein 
poetisk vri på diktet «Det er den 
draumen» av Olav H. Hauge. Den har eg 
lyst til å dele med dykk. 
 
 
 
Det er den draumen me ber på 
at noko vedunderleg skal skje 
at det må skje 
at skulenskal opna seg 
at byen skal opna seg 
at puben skal opna 
at kyrkja skal opna seg 
at borna skal springa 
at verda skal opna seg 
at me ei morgonstund skal glida inn 
på ein våg så smittefri og sunn 
 
Til slutt vil eg ønskje dykk alle ein fin 
sommar, og så ser eg fram til at vi kan 
starte opp att møteaktiviteten vår til 
høsten! 
 

 Søsterleg helsing i 
Vennskap, Kjærlighet og 

Sannhet 
Torunn M. Sandsdalen 

Overmester 
 

DGVG - 27 februar 2020 
Denne kvelden hadde vi Gradsspassering 
til Det Gode Vennskaps Grad av 3 flotte 
søstre. De er: Kirsten Finkelsen 
Grimstvedt, Lisbeth Udjus og Grethe 
Foldvik. Vakker seremoni i salen med 
flott spill i 1.Grad. 
Etterpå var det dekket til flott bord med 
god mat og drikke. 
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Fra venstre: Lisbeth Udjus, Grethe Foldvik og 

Kirsten Finkelsen Grimstvedt 
 

 
 

Søster Kathe Birgit Tjemsland leste ett flott dikt 
om vennskap 

 
 
På ettermøte fikk vi også «besøk» av en 
flink læremester (Søster Gro Tveita 
Claussen) som viste våre nye DGVG 
søstre om hvordan en god husmor burde 
kle seg på kjøkkenet. 

 
 

 
Solfrid Bitti Wickstrøm leste Måkebrevet som 

omhandlet hennes oppvekst i Grimstad og 
hvordan ting var den gang da. 

 
Festloge med 152 Fjære - 9 mars 

2020 
Mandag 9.mars -20 hadde 152 Fjære 
festloge sammen med 104 Måken. Vi har 
hatt flere år med felles møte og det er 
veldig hyggelig. 
152 Fjære hadde i år ansvaret for 
festlogen. 

I logesalen var det et høytidelig og fint 
møte med flott musikk. Vi Måkesøstre 
ble høflig geleidet ned til spisesalen og 
fikk servert et deilig måltid. Det var et 
muntert musikkinnslag med bror Steinar 
Christoffersen og Sverre Sand. Et lotteri 
hører med ved kaffepraten og flotte 
gevinster til de heldige. Hyggelig 
festaften ble det.  
 

 
Bror Steinar Christoffersen og Bror Sverre Sand med 

flott musikk innslag 

 

 
Rebekkaloge nr 116 

Navigare 
 

 
Hilsen fra Overmester 

 
Kjære søstre 

I disse dager er mange bekymret og 
redde – med god grunn.  Redd for smitte, 
helse, tap av inntekt og medisinmangel. 
Men mange av dem jeg snakker med for 
tiden, er ikke bare redde.  De viser også 
noe annet: initiativ, 
pågangsmot, omsorg og vilje til å kjempe 

for fellesskapet. I god Odd Fellow ånd 
oppfordrer jeg mine søstre til å ta vare på 
hverandre.  Støtte naboer. Legge egne 
behov til side for fellesskapets beste.  
møteplassene, sosiale medier, 
telefonsamtalene. Og videomøter er fylt 
med en felles erkjennelse. 
Vi er alle i samme båt. 
Vi må stå sammen for å klare dette. 
Jeg ønsker dere alle en God sommer, så 
håper jeg virkelig vi sees til høsten. 
Savner dere masse. 
Med søsterlig hilsen i V., K. og S. 
Vigdis Thorbjørnsen OM 
 

Det er en tøff tid vi befinner oss i. 
Vårens program var i full gang. Mange 
spennende møter å se frem til.  
Gradspasseringer, utdeling av vet juv. 
Så plutselig var det det bråstopp på all 
møteaktivitet oss imellom. 
Storrepresentant leste brev fra Storlogen 
angående Corona-epidemien. Da skjønte 
vi vel at noe var på gang. 
 

Sosialaften 11. mars. 
Lite visste vi at det skulle bli siste møte 
på lenge. 
Det ble en veldig hyggelig kveld. 
38 søstre og 5 inviterte gjester. 
Det var nevnd for utadrettet arbeid som 
stor for arrangementet og søster Eldbjørg 
Mersland ledet oss gjennom kvelden. 
Vi fikk servert nydelig kyllingsuppe med 
foccacia brød. 
Kveldens kokk: Line Kvastad. Det var også 
et nydelig kakebord, laget av 
medlemmene i nevnden. 
Underholdning ble gjort av duoen      
Reidun og Dag fra Risør som sang og 
spilte gitar. 
Gevinstbordet flommet over av flotte og 
spennende pakker.  Kvelden innbrakte kr. 
11.000. 
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Runde dager 
16.05 Solveig Rødland 60 år 
29.05 Laila Pettersen 75 år 
14.06. Åse Salvesvold 70år 
09.07 Wenche Rødland 80 år 
20.07 Gerd Norli Ruud 65 år 
29.07 Sigrid Nilsen 70 år. 
GRATULERER 
 

 
 
 
Dette er det jeg kan melde fra 
Rebekkaloge nr. 116 Navigare. 
Ta vare på deg selv og hverandre og jeg 
ser frem til å møte dere alle ved første 
anledning. 
 
Fikk telefon fra nevnd for omsorg. 
Alle søstre ble kontaktet. 
En flott opplevelse.  
Tusen takk til nevndens medlemmer. 

 
God sommer. 

 
Marit Valland 

UM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Loge nr 61 Terje Vigen 
Hva slags loge skal vi ha i år! 

 
Vi trenger hverandre.  
Selv om vi ikke kan være sammen.  
Felles for oss alle, er at handlingsrommet 
er begrenset. 
Stillheten har senket seg, og livet går på 
lav gir. OM Rainer Domogalla og 
UM Robert Høyesen bestemte tidlig i 
denne koronatid å ringe til medlemmene 
i loge 61 Terje Vigen for å holde 
kontakten med de begrensete 
muligheter vi har. 
Etter noen dager fikk vi tilbakemelding at 
de fleste var friske, men det har vist seg i 
ettertid at noen av medlemmene var 
smittet av viruset. 
Heldigvis er ingen innlagt på grunn av 
Covid-19 virus, men et medlem har hatt 
innleggelse grunnet allmenntilstand og 
to andre har fått påvist Coronavirus, men 
klarer seg med å holde karantene i sitt 
hjem. 
Det mest positive er at våre brødre med 
arbeid er i full vigør og kan holde 
samfunnet i gang. Det skjer mye fint 
også. Mange setter pris på at vi tar 
kontakt. Enten det er en prat på 
telefonen eller på melding. Vi anbefaler 
også å se på være hjemmesider om info 
fra logen og ordenen. 
 
Fravær av fellesskapet i disse tider 
kjenner svært mange på.                                                
Det sosiale fellesskapet 
at vi ikke kan være i sammen, bortsett 
fra alle som gjennom sitt arbeid hjelper 
mennesker med alle nødvendige 
forhåndsregler. 
Vi ser det tydelig, vi trenger hverandre, i 
all vår forskjellighet. Vi er alle sårbare og 
noen mer utsatte enn andre. 
Derfor må vi minne hverandre på å være 
obs. og se mennesker som trenger hjelp, 
og selv ta imot hjelp når vi trenger det. Vi 
er ikke alene, selv om vi ikke kan være 
sammen. 
Vi trenger kilder til håp. Kilden som gir 
oss evne til å reise oss opp igjen etter at 
livet er satt på vent. 

Mange av oss frykter for fremtiden, 
hvordan skal det gå med meg, med jobb, 
med verden og alle rundt oss. 
En liten oppmuntring kan gjøre 
forskjellen. 
Hos oss er vennskap, kjærlighet og 
sannhet det viktigste i denne tid, samt 
tro, håp og barmhjertighet. Det viktigste 
er å ha håp 
at det som skjer rundt oss ikke varer, 
men vil ta slutt en dag. Det skal bli bra. 
Fraværet av fellesskapet skal være over. 
Barna skal få være sammen. 
De gamle skal få besøk. Ungdommer skal 
møtes til lek og samvær. 
Jeg tror som enkelt menneske og 
logemedlem at vi tillater oss å kjenne på 
sårbarheten 
og at vi tilhører den samme moder jord. 
Husk på at det å være alene i lengden 
kan bli ensomt. Så ikke nøl, ta en 
telefonprat med den eller de du tenker 
på. 
Medfølelse er en persons evne til å føle 
med en annen i betydning å bry seg om 
hvordan 
andre har det 
UM Robert Høyesen 
Loge 61 Terje Vigen 
 
Møter vi har hatt 
 
04.12 2019 O+ G 
Vi har et lite etterslep på Bilder fra noen 
møter som allerede var omtalt i siste 
Terjenytt. Så også fra dette møte der vi 
kunne innvie to nye brødre, Glenn K. B. 
Jakobsen. 

 
Glenn Jakobsen; Trond Glommen 

 
18.12 2019 25års Ve Juv G 
Her er også et bilde fra tildelingen av 25 
års Veteranjuvelen til bror Oddvar 
Vistad. 

SANG: 
 

SE 
SIDE 
18 
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Jubilanten Oddvar Vistad mellom 

Storrepresentant Jan P. Røinaas (høyre side) og 
OM Rainer A. Domogalla (venstre side). 

 
04.03.2020 - + DGVG 
Dette var det siste møtet vi i 61 Terje 
Vigen fikk gjennomført før 
helsemyndighetene og Stor logen 
oppfordret til å avlyse all videre møte- og 
forsamlings virksomhet i landet og i 
ordenssammenheng.              
I tråd med de nasjonale tiltak for 
smittevern og -begrensning. Desto finere 
var det å kunne ønske brødrene Terje 
Lindtveit og Geir Lyngmyr til lykke med 
Det Gode Vennskaps Grad.  

 
Terje Lindtveit og Geir Lyngmyr 

 
Venneaften 18.03.20 
Dette møte skulle bli det viktigste møte i 
vårterminen 2020. Brødrene hadde 
forberedt seg og invitert venner og 
bekjente for å gi de et innsyn i Logens og 
ordenens formål og virke. Dessverre 
måtte vi avlyse denne unike mulighet til 
rekrutering av nye medlemmer. 
Coronapandemien var et faktum og OM 
og embetskollegiet ble gjennom en kort 
telefonrunde enig om å følge 
helsemyndighetenes råd og føringer for 
smitte-begrensning.  
 
Veteranjuveler 2020 
Fra 22.april 20 har vi en ny 50års Veteran 

i □61 Terje Vigen. Vår bror 
Paul M. Paulsen kan se 
tilbake til 50 års medlem-
skap i Ordenen. Tildelingen 

av Juvelen vil skje på det første møte i 
høstterminen 02.09.20. Embetsmenn og 
brødre gratulerer vår nye 50års Veteran. 
 
 

Den 23.3.20 kunne vi 
gratulere brødrene 
Oddbjørn Fjellmyr, Thorleif 
Syvertsen og Skm Ole 
Sverre Haugen med 25 års medlemskap i 
ordenen og i loge 61 Terje Vigen. Selv om 
det ble bare en telefonisk gratulasjon fra 
OM og embetskollegiet så håper vi på og 
ser frem til den offisielle tildelingen av 
Juvelen på vårt møte den 16.9.20.  
 
Runde år                                                               
Jubilanter som har vært 
Arne Øygarden 05. 04. 75år                                                                  
 
 

Jubilanter som kommer                                                 
Jan Askeland     25.04. 75 år                             
Jan P. Jansen     25.04. 70 år Glenn 
Jakobsen 06.05. 40 år 
 
Terminlisten Våren 2020 (som den skulle 
har vært.) 
18.mars   Venneaften  01.april   25 års 
Ve.Ju.G    15. april      - + DGVG       06.mai    
50 års Ve.Ju.G 20.mai        O+ G          
06.juni    Sommertur 
 
 
 
Terminlisten Høsten 2020 
Stor logen har avlyst all fysisk 
møtevirksomhet frem til 15.8.2020.                                     
 
02.09.20, 50års Ve Juv G 
16.09.20, 25års Ve Juv G 
07.10. 20, 1+ DGVG 
21.10.20, Venneaften 
04.11.20, M□ 
18.11.20, 2+DEKG 
02.12.20, O+ G 
05.12.20, Julemiddag 
16.12.20, 40års Ve Juv G 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Loge nr 98 Henrik Ibsen 
25 års veteran 

 

 
Rune Kvikshaug Taule 

 

 
 
Loge 98 Henrik Ibsen var i feststemning 
tirsdag 3.mars 2020,  
for da ble bror Rune Kvikshaug Taule 
tildelt 25-års Veteranjuvel. 
 
Det var fung. Storrepresentant  
Jan Tore Solheim som sto for 
seremonien, sammen med de respektive 
EM på stolene. 
En fin og verdi seremoni. 
 
37 brødre var til stede for å kaste glans 
over kvelden.  
 
Jubileumsmiddag. 
Etter jubilantens ønske så var menyen 
Roastbiff. 
OM holdt en god tale under taffelet, som 
vanlig, og han hadde også minner fra 
ungdomsår sammen med Rune.  

SANGEKSPERIMENT: 
 

SE SIDE 18 
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Som seg hør og bør sa fadder, i dette 
tilfelle Jan Tore Solheim, noen ord til 
Rune og Jubilanten svarte ved å holde en 
flott tale ved å minnes flere artig ting. 
 
Det var god stemning ved bordet og i 
salongen etterpå og vi kan se tilbake på 
nok et hyggelig og givende møte. 
 
Vi ønsker Rune lykke til videre i Logen og 
livet! 

 
Ordenes vita for  
Rune Kvikshaug Taule 
Født: 7.5.1945 
Innviet i Ordenen og  
Loge nr. 98 Henrik Ibsen: 21.2.1995 
Den Høye Sannhets grad:18.2.1997 
 
Fødselsdager runde år 
07.05. Sigmund Frøysaa 75 år 
26.05. Torbjørn Eskedal 50 år 
08.06. Lars Johan Midstue 65 år 
18.06. Ådne L. Håland 75 år 
14.09. Torgeir Skodde 50 år 
25.09. Bjørn Sæther 60 år 
Vi gratulerer! 
 
Møtekalender 2020  
Alle vårens møter utgår fram til 15.8. 
på grunn av covid-19 viruset. 
Terminlisten i papirfolder er nå ikke à 
jour så følg med på Logens hjemmeside, 
eller eventuelt e-post. 
(Overstrykninger er kansellerte møter). 
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 
01.09. ≡ + G 
 
Nevnd for omsorg 
Tormod Sandkjær, leder.  
Tlf. 95946788 
 

Vel møtt på møtene til 
høsten og  
god sommer til alle! 
 

Prøv Logens hjemmeside. 
Her finner du opplysninger om logen og 
oppdatert møteprogram. 
Siste nytt om covid-19 og konsekvens for 
vårt arbeid i Logen.  
Med mye mer…  
https://www.oddfellow.no/category.php
?categoryID=9137 

 
 

Loge nr 107 Torungen 
 

Logemøte 2.3.2020 1+ felles med 

□57 Fidelitas 
 

Møtet var tilegnet forfremmelse til DGV 
grad for bror Oddbjørn Songe. 

Bror Oddbjørn Songe (t.v) og fadder bror Per Olsbu 
 

52 brødre fra egen loge, samt 10 brødre 
fra □57 Fidelitas overvar den flo e sere-
monien. Som tradisjonen er, ble det 
servert lettsaltet torsk med tilbehør ved 
besøk av våre brødre i □57 Fidelitas. 
 
Etter brodermåltidet hadde vår Eks DSS 
Jan A Nilsen ordet først, og bemerket de 
gode prestasjoner fra våre skuespillere 
under seremonien i salen. Han tok oss 
også med tilbake i tid, til for 50 år siden, 
den gang spillet ble presentert som 
hørespill, inntil bror Eks OM Oscar 
Bernstein og Eks DSS Jan A Nilsen sørget 
for at hørespillet ble gjort om til skuespill 
i vår loge, nå altså for 50 år siden i disse 
dager. Fadder, bror Per Olsbu, gratulerte 
resipienden. Vår resipiend takket sin 
fadder og sine brødre for en spennende 
og interessant seremoni. UM Jarle 
Magnus Amundsen Rørvik fra □57 
Fidelitas takket for god mottakelse, en 
flott seremoni og for det tradisjonelle 

brodermåltidet med lettsaltet torsk. En 
stor takk også til kokk, privatnevnd og 
servitører for utmerket tilberedt mat og 
servering. 
 
Logemøte 16.3.2020 3+ 
Dette møtet ble avlyst, som også resten 
av vårens møter og arrangement. Dette 
på grunn av viruspandemien Korona 
viruset (Covid 19). Beslutningen er tatt 
av bror Stor Sire i brev til loge og leir av 
25.3.2020, i samråd med Storlogens 
embedskollegium: «All aktivitet og møte-
virksomhet i Odd Fellow Ordenen opp-
hører fram til 15.august 2020».  
 
En konsekvens av dette var også at vårt 
arrangement i Kirkekjelleren for de 
vanskeligstilte i Arendal i påsken, des-
sverre ble avlyst.  
 
Til orientering: Det skrives protokoll også 
fra de møter som blir avlyst, og på våre 
hjemmesider, på lukket område, legges 
disse protokollene inn. 
 
OM Ove Louis Wroldsen har 
ordet: 
 
Gode Brødre.  
 
I en fin gammel bok står det: «Så blir de 
stående disse tre: Tro, håp og kjærlighet. 
Men størst blant dem er kjærligheten». 
Siden 11. mars er det mange som har 
hatt behov for å kunne håpe. Håpe på at 
en snart kan treffe brødre, familie-
medlemmer og venner igjen. Håndhilse 
og snakke med dem. Men vi har måttet 
og må verne oss mot noe som bare er 
0,000 000 12 meter i diameter. Passe oss 
for å bli smittet av viruset SARS CoV-2, 
som kan gi oss sykdommen Covid-19, og 
å vise nestekjærlighet ved å unngå å 
smitte andre. 
Retningslinjene som regjeringen innførte 
12. mars har vist seg å virke. Norge har 
lavere antall smittetilfeller og lavere 
antall døde enn de fleste land vi kan 
sammenliknes med. Nå mener helse-
vesenet at de har kapasitet til å motta de 
som måtte trenge hjelp når samfunnet 
gradvis gjenåpnes. Først åpnes barne-
hagene den 20. april. Så åpner 1. til 4. 
trinn i grunnskolen, SFO og videregående 
skoles vg3 og vg2 i yrkesfag den 27. april. 
Men, brødre: Vi og de fleste andre i 
landet må fortsatt følge regjeringens 
retningslinjer en god stund til. Vi må fort-
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sette å holde en god fysisk avstand til 
hverandre og ikke samles i grupper på 
over fem. Først da kan vi håpe på at 
smitteutviklingen går etter planen, og at 
nødvendig immunitet opparbeides i be-
folkningen. Så tror og håper vi på at det 
skal bli en riktig god og varm sommer 
med skinnende sol. At UV stråler og 
varme vil ‘smelte ned’ virusbestanden. 
Da kan vi kanskje ha vunnet krigen mot 
viruset i august/september? Hvis alle 
følger retningslinjene. Jeg vil til slutt 
nevne hva én som hadde erfaring med å 
være i vanskelige omgivelser sa på tv: 
«Om det ikke kjennes sånn nå, så blir ting 
bedre».  
Jeg ønsker alle brødre en fin vår og en 
strålende sommer!  
 
Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlig-
het og Sannhet  
Ove L. Wroldsen, OM. 
 
Terminliste høsten 2020 
07.09.2020  ≡ + G    
21.09.2020  25 Ve.Ju. G   
05.10.2020  = +  
19.10.2020  Arbm.  
02.11.2020  O+  
16.11.2020  M□  
28.11.2020  Julemøte m/følge  
07.12.2020  25 Ve.Ju. G  
04.01.2021  Arbm. Instr.  
 
Fødselsdager – runde tall:  
07.06.2020 Folke Trydal             65 år 
12.06.2020 Jan Steinar Duedarhl   65 år 
09.07.2020 Karl Otto Berntsen       55 år 
22.07.2020 Kjell F M Aanonsen      85 år 
28.07.2020 Kåre T Tonstøl               85 år 
10.08.2020 Terje Lillejord             70 år 
31.08.2020 Thor Brekke              70 år 
08.09.2020 Ole Iber             55 år 
20.09.2020 Harald Odd A Rindal    75 år 
 
 
 

 
 

 

 

 
Loge nr. 127 Gabriel Scott 

 
På Logemøte den 4. mars  
innviet vi i vår Loge to nye brødre; Arne 
Svein Funk og Jan Erik Tandberg. 50 
brødre møtte frem og tok hjertelig imot 
våre nye brødre. Seremonien ble verdig 
og stilfullt gjennomført, og 
forhåpentligvis fikk våre to nye brødre et 
godt første møte med Ordenen og vår 
Loge. Stor-representant Anstein Nørsett 
ga nyttig informasjon fra Storlogen, og så 
opplevde vi at strømmen gikk rett etter 
at Logen var lukket og først kom tilbake 
rett før taffelet ble avsluttet. Det ble 
riktig så stemningsfullt med kun 
stearinlys til bords. 

 
Arne Svein Funk 

 
Jan Erik Tandberg 

Hilsen fra Overmester! 
Gode brødre 
Så har vi til slutt havnet i en uforutsigbar 
situasjon hvor vi iht siste melding fra 
Storlogen den 25. mars fikk beskjed om 
at all aktivitet og møtevirksomhet i Odd 
Fellow Ordenen skal opphøre fram til 
den 15. august. 
Dette innebærer da at det fom 18. mars 
til 15. august gjenstår 5 møter som bl.a. 
ville ha tatt for seg diverse 
gradspasseringer, arbeidsmøter, utdeling 

av 25 års Veteranjuveler mm som vi ikke 
får gjennomført i denne vårterminen. 
Med et amputert utgått logeår får vi det 
travelt med mye å ta igjen når 
høstterminen settes i gang. 
Etter installasjonen den 21. august i fjor 
har det for meg i mitt første logeår som 
Overmester vært en spennende 
utfordring med mye å sette seg inn i og 
med det å måtte påta seg forpliktelser og 
oppgaver som med ydmykhet og etter 
beste evne skal tilstrebes utført og løses 
på en forbilledlig måte for såvel Logen 
som alle brødrene. Jeg kan her bl.a. vise 
til Utnevnelse av nevnder og 
embedsmenn, Terminlista for 1. halvår 
2020, Handlings- og strategiplan 2019-
2021, 25-års jubileumsskrift og 25-års 
jubileumsfest på Horisonten. I den 
sammenheng føler jeg meg heldig som er 
omgitt av svært dyktige, engasjerte og 
positive embedsmenn som med sin 
omfattende kunnskap og kreativitet gjør 
vel utførte jobber og bistår med gode 
råd for at vi sammen skal kunne innfri de 
forventningene og utfordringer som 
stilles et nytt lederskap mht det å kunne 
opprettholde en god kultur og godt 
samhold med det formål å positivt 
utvikle Logen videre etter vår Ordens 
verdimessige grunn-prinsipper. 
Sammenholdt med det som er nevnt 
over mener jeg at vår Loge er i god 
«gjenge» som gjennomgående kan vise 
til et godt fremmøte og som det siste 
året har vokst med 3 nye brødre i tillegg 
til at en ny bror vil bli opptatt til høsten.  
Ut fra det vi dette året har vært 
igjennom vil jeg benytte anledningen til å 
berømme og rette en varm takk til alle 
embedsmenn - valgte som utnevnte - for 
gode logemøter og et godt samarbeide - 
det være seg Embedskollegiet, Nevnder 
og Privatnevnda samt alle brødre som 
har stilt opp på møtene og de som 
velvillig har deltatt i våre seremonier, 
ritualer og spill og således bidratt til at 
alle logemøtene våre har fått en ekstra 
verdighet og et godt innhold. Dernest 
rettes en takk til alle de som har gjort 
dugnadsinnsats på Pasientkafeen, stilt 
opp for servering i andre loger samt til 
alle de som har holdt taler på 
ettermøtene mm. Uten våre brødres 
positive innspill i ord og gjerninger hadde 
vi langt fra vært der vi er nå. 
Vårt første kommende logemøte er satt 
opp til å bli den 19. august. Vi i 
Embedskollegiet har en utfordring i å 
sette opp en ny terminliste for høsten i 
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håp om at nedstengningen av møtene da 
er oppløst. 
Så er det viktig at vi følger opp de 
intensjoner Storlogen i sitt skriv av 25. 
mars har kommet med hva angår 
virusutviklingen - spesielt med det å 
holde kontakt og hjelpe våre eldste og 
ev. syke brødre.  
Dernest er jeg veldig glad for at jeg pr. 
d.d. ikke er kjent med at noen i min 
omgangskrets inkl. alle logebrødre er 
blitt smittet av Covid 19-virusen. Det 
viktigste av alt er vårt ve og vel. Vær 
fortsatt nøye med hygienen, hold god 
avstand og vær forsiktig med hvem man 
omgås med. Ta godt vare på hverandre 
både i gjøren og laden slik at vi alle er 
friske og godt motivert til å stille på 
logemøtene til høsten igjen når den tid 
kommer.  
Så til slutt får jeg håpe at dere har hatt 
en fin påske og ønske dere alle en riktig 
fin og helsebringende sommer. 
 
Med broderlig hilsen i             
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet                                                   
Harald Tvedt - Overmester 
 

 
Loge nr 128 Lyngør 

 
Logemøte 04.03.19 ≡+ 
På dette møtet ble bror Axel Dalen 
forfremmet til den Høye Sannhets Grad. 
Logen gratulerer og takker for hans 
innsats som leder av privatnemnden, 
som utføres upåklagelig   

 
Bror Axel Dalen 

 

Vi gratulerer  
07.06.2020, Frank Andersen, 80 år  
 
Corona-epidemien 
Grunnet situasjonen er all 
møtevirksomhet innstilt frem  
til 15. august. 
Dette gjelder all virksomhet i  
Odd Fellow Ordenen i Norge. 
 
Møteplanen for våren utgår derfor. 
Noen av møtene må nødvendigvis tas 
igjen til høsten. 
Bl.a. gradspassering og opptak. 
 
 
Følgende brev, datert 27. mars, fra 
Storlogen er sendt ut til alle brødre: 
 
 «Kjære søster og bror. Det er 
utfordrende tider for oss alle. Et virus 
gjør at hele samfunnet endrer karakter 
og vi må legge om våre liv, vaner og 
handlinger. Våre myndigheter maner til 
god dugnadsånd og vi er alle avhengig av 
at alle gjør sitt beste for å forhindre at 
smitten av Corona-viruset eskalerer. Jeg 
har i samråd med Storlogens 
embedskollegium, besluttet at all 
møtevirksomhet i Odd Fellow Ordenen i 
Norge legges ned fram til 15.august. Det 
har også hatt konsekvenser for NOFA 
Symposiet i Bodø, som vi har utsatt til 
neste år. Det gjelder også for den 
europeiske ungdomsreisen EYT som også 
er kansellert i år.  
 
Mange lever nå i karantene, frivillig eller 
pålagt. Det kan bli lange dager uten 
kontakt med omverdenen. Derfor er det 
viktigere enn noen gang at vi bruker 
telefonen og ringer en venn, logesøster 
eller logebror. Spesielt skal vi være 
opptatt av å holde en god kontakt med 
våre eldste, enslige og syke. Å få en 
hyggelig telefon, med en god prat som 
dagligdagse ting, kan gi styrke til å holde 
ut.  
 
Det er mange dystre rapporter i alle 
medier om dagen. Det gjelder å holde ut 
og som det ofte blir sagt gjelder det nå å 
ha et kaldt hode og et varmt hjerte. For 
alt det vi vet kan dette bli en langvarig 
tilstand. Men jo flinkere vi er til å følge 
myndighetenes råd, jo raskere må vi tro 
at vi kan komme tilbake til en mer 
normal hverdag. Sitter du hjemme og 

trenger hjelp, en å snakke med, en som 
kan handle matvarer til deg, må du ikke 
vente med å kontakte din loge. Det er 
hjelp å få. Jeg ønsker deg alt godt i en 
utfordrende tid og håper at vi kan igjen 
få en normal hverdag med normal 
logeaktivitet fra høsten av.» 
 
Med broderlig hilsen i Vennskap, 
Kjærlighet og Sannhet  
 
Morten Buan Stor Sire 
 
Vi sees til høsten 
Vi kommer tilbake med oppdatert 
informasjon så snart det er noe nytt å 
berette!Loge 128 Lyngør ønsker alle 
brødre en riktig fin og forhåpentligvis 
sykdomsfri vår og sommer! 

 
 
Embedsmenn 2019-2021 
 
Ole Petter Pettersen, OM 
Holteveien 56, 4993 Sundebru 
Mobil: 902 50 906 
Epost: olppette@online.no 
 
Tomas Hoel, UM 
Sundsåsen 1F, 4950 Risør 
Mobil: 970 44 671 
Epost: tomahoel1@gmail.com 
 
John Terje Langmyr, Sekr. 
Øvre Nesdalen 6, 4909 Songe 
Mobil: 906 35 826 
Epost: jtlang@online.no 
 
 
I V.K & S  
Bror UM, Tomas Hoel 

 
 
 

 

SANGEKSPERIMENT: 
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Loge nr. 135 Mærdø 
 

I fra loge 135 Mærdø fikk jeg 16/3 
(deadline) kl 17:25 følgende melding: 
 
Hei Per, 
 
Jeg har vært slått ut av Corona i noen 
uker nå og har helt glemt at frist er i 
dag. Går det greit om jeg får stoffet 
inn i løpet av dagen i morgen?  
 
Mvh  
Øystein Hansen 
Loge 135 Merdø. 

 
Jeg svarte bekreftende på dette, men 
i dag, 18/3 har jeg ennå ikke mottatt 
noe stoff og har derfor valgt å lukke 
redaksjonen. 

 
 

 
Loge nr. 152 Fjære 

Nytt fra Sekretæren: 
 
6 brødre fikk DGVG den 09.12.2020 
Morten Dahl Mortensen  
Jan Øystein Salvesen  
Christian Ropstad  
Per Olav Kjønnhaug  
Dag Rune Remme  
Dag Arve Terjesen 

 

 
4 brødre til DHSG den 24.02.2020 
Arne August Larsen 
Ashley Howard Girard 
Svein Atle Udjus 
Stian Hokland 

 
 
Venneaften 27.01.2020 
3 stk nye søkere Blir tatt opp i løpet av 
2020 
 
Loge 152 Fjære har et prosjekt med 
Etiske og filosofiske smuler i vårt arbeid. 
Vår gode bror Arne August Larsen bidrar 
stort inn der, og da tenkte en at noen 
tanker fra vår gode bror passet godt inn i 
denne utgaven av Terjenytt passet  
godt.  

Med broderlig hilsen 
Herold Eldar Aas 

 
Det har gått noen uker siden Corona 
viruset snudde opp ned på veldig mange 
menneske liv. Noe av det viktigste i livet, 
fysisk nærhet ble innskrenket. For oss 
som er i risikosonen gir dette nye 
utfordringer til barn og barnebarn. Jeg 
kjenner litt på utryggheten og 
usikkerheten som også mange andre 
føler i dag. Samtaler med sønn og 
svigerdatter som jobber i 1 linje gjør meg 
tryggere – det er kontroll og blir vi syke 
blir vi godt ivaretatt. 
 
Samtidig tenker jeg litt på hva skal til for 
å overvinne denne frykten og har da 
funnet frem til en Østerriksk psykiater 
som heter Viktor Frankl født i 1905. Han 
bruker sine egne erfaringer fra tre år i 
konsentrasjonsleir til å utforme teorier 
om menneskelig psykologi. Om man ikke 
skal ta livslærdom fra en som har 
overlevd Holocaust, hvem skal man lære 
av da? 
 
Frankl likte å lese filosofi og en av 
filosofene han likte best var Friedrich 
Nietzsche som bl.a. sa: «Den som vet 
hvorfor han lever, kan holde ut et hvilket 
som helst hvordan. Frankl observerte at 
det ikke er avgjørende hvordan man har 

det, men hvordan man tar det. Frankl 
mener vi kan frata mennesket alt, 
unntatt friheten til å velge hvordan man 
vil forholde seg til en hvilken som helst 
situasjon i livet. Ved å endre deg selv og 
dine rutiner øker du din egen sikkerhet 
og dette gir håp. F eks følg alle rådene 
for adferd ved Corona smitte. 
 
Hos Viktor E. Frankl handler det altså 
om” her og nå”. Meningen i øyeblikket; 
ikke øyeblikkets tilfredstillelse. Her ligger 
forskjellen og utfordringen. Dette kan 
illustreres med fortellingen om 
bankmannen som satt på kontoret sitt 
en fin formiddag og tenkte at når jeg 
kommer hjem, så ligger det en 
overraskelse og venter på meg. Han 
gledet seg over dette hele dagen, og da 
han kunne legge sammen sine papirer, 
kunne han ikke komme seg fort nok ut av 
banklokalet og på bussen hjem. Hva var 
overraskelsen?” Full av forventning låste 
jeg meg inn, gikk rundt i leiligheten, lette 
etter overraskelsen, men jeg fant og så 
ingen ting”, forteller mannen – og legger 
til:” Og det var en overraskelse!” 
 
«Vi må forsone oss med usikkerhet», sier 
han. Vi lever uansett med mye 
usikkerhet og mangel på kontroll, om 
enn i mindre skala, som å kjøre bil eller 
være passasjer. «Vi må akseptere at 
ingen handling er 100 prosent risikofri, 
og at vi ikke kan ha total kontroll med 
hendelser, uansett hvor mye vi forsøker. 
Uansett hvor mye vi bekymrer oss kan vi 
ikke vite hva fremtiden har i vente, og vi 
kan ikke hindre problemer bare ved å 
bekymre oss for dem. Til syvende og sist 
er det best å konsentrere seg om det 
som er meningsfylt i våre liv». 
 
Spørsmålet er: hvor mye hjelper det å 
engste seg? Ikke særlig mye. «Vi vet at 
dette er et farlig virus», «Men driver vi 
katastrofetenkning om enkelte 
spørsmål? Forsøker vi å forutsi hva 
resultatet blir? Det kan være til hjelp å 
tenke hva bestefalls-scenariene kan 
være også. Engstelse kan være en 
hjelpsom følelse, den kan holde oss 
trygge og få oss til å gjøre de rette 
tingene. Men det å fiksere på verst 
tenkelig utfall er usunt». (Selvsagt med 
mindre du er en av dem som har ansvar 
for å hindre spredningen). 
 
«Når vi er engstelige, forsøker vi 
vanligvis å kontrollere mer, men så mye 
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er nå utenfor vår kontroll. “Vi kan bare 
kontrollere hva vi selv gjør, for eksempel 
ved å bli hjemme for de sårbare 
personenes skyld, å ikke hamstre, etc. 
Angst er en normal reaksjon i en virkelig 
uvanlig situasjon.» 
 
For dere som plutselig er hjemme gir det 
tid og rom til å tenke gjennom hva dere 
vil ha ut av livene deres. Det er kanskje 
ikke det beste tidspunkt å gjøre store 
endringer, men å se for deg en lykkelig 
fremtid der du gjør arbeid du elsker eller 
du har familien du drømte om vil være til 
hjelp. Når vi er stresset og danner 
kortisol fremmer det mer stress. For mye 
kortisol er også negativt for 
immunsystemet. Når vi tenker glade 
tanker, kjærligheten vi vil ha til et 
fremtidig barn, barnebarn eller 
oppfyllelsen av karrieremål vil vi kanskje 
ikke bare føle oss bedre, men også styrke 
immunforsvaret. 
 
Livene våre er blitt mye mer begrenset, 
så det er helt avgjørende at vi har nok 
aktiviteter vi virkelig ønsker å gjøre. 
Ideelt sett er disse meningsfulle for oss, 
og bygger på våre styrker. Vi må tenke ut 
nye måter å ha kontakt med og støtte 
våre venner, familie og naboer. I denne 
tiden er slike bånd til andre enda 
viktigere. Ikke minst gjelder våre brødre i 
OF. 

En liten filosofisk smule fra  
Arne August Larsen av 

 
 
Dette nr av Terjenytt skiller seg ut fra 
tidligere nummer, ved at de tydelige 
skiller mellom den enkelte logers «side» 
er visket ut og følger etter hverandre på 
fortløpende sider. Vi havner derfor på 
et sidetall som er uvanlig, nemlig 18 
sider, der distriktstoff og leirene, har 
fått mer plass og der også en av logene 
har «produsert mer enn en side. 
Dette har vi kunnet tillate, da vi ikke er 
avhengig av å tenke «trykte» sider, der 
vi hat vært avhengige av at sidetallet 
var delelig med 4. 
I fremtiden tror jeg at dette blir 
løsningen, og dette gjør at vi ikke er så 
avhengige av et fast sidetall og eksakte 
«deadlines». 
Fortsatt er det enkelte medlemmer som 
helst vil ha papirutgaven, me antallet 
synker, og jeg vet at antallet kunne vørt 
enda lavere. 

Jeg har, av distribusjonsmessige 
årsaker, ønsket å avslutte dette nr nå, 
selv om en loge mangler. Dette skyldes 
det eksperimentet jeg henviser til på 
side 18, og for at så mange som mulig 
får sitt eksemplar i god tid før 30/4. 
 
Nemnd for Omsorg. 
Sjelden har en nemnd tilnærmet vært så 
aktuell. Rundt om, i de tusen hjem, sitter 
søstre og brødre i total isolasjon, enkelte 
uten noen kontakt med familie eller 
andre. 
Snittalderen på våre medlemmer tilsier 
at de fleste tilhører risikogruppen og 
derfor har hatt behov for å holde seg i 
ro, for seg selv. 
I dag trenger de kontakt med andre 
mennesker, og dette behovet vil bare 
forsterke seg etter som tiden går. De 
brødrene jeg har hatt kontakt med er 
ved godt mot, men du verden hvor godt 
det har føltes, for begge sider av 
telefonen, når det har vært kontakt. 
Både oppringer og oppringt sitter i 
etterkant igjen med en god følelse. 
 
Min oppfordring er derfor: ta en telefon 
til en søster eller bror hver dag i en uke 
fremover.  Det vil gi deg en god 
selvfølelse samtidig som de som ringes 
opp vil ha stor glede av det. 

 
 

Venner for livet 

Lyttende ører 
et smil som forstår 
gir lettere bører 
leger sjelens sår 
 
Tanker som deles 
en hjelpende hånd 
sorger som kveles 
av vennskapets bånd 
 
Smil blir til tårer 
og tårer til smil 
sannhet som sårer 
men fjerner all tvil 
 
Evig fortrolighet 
i riktig og galt 
et vennskap med ærlighet 
tåler jo alt  

 

 

 

Medmenneskelighet 
 
Hold meg i hånden, søster. 
Vi går på en usikker vei, 
under de evige stjerner, 
famlende, du og jeg. 
Hjelp meg når foten gjør feiltrinn 
og ikke kan finne sin vei. 

Dagny Tande Lid 

 

 

 
Mer fra facebook. 

SDSS Kjell-Henrik Hendrichs bidrar med 
dette diktet: 

Påskeliljene 
Av William Wordsworth.  
Gjendiktet av Geir Uthaug 
—- 
Jeg vandret ensom lik en sky 
som flyr høyt over eng og hei, 
da så jeg plutselig som ny 
en påskegul og gylden vei: 
De vugget hodene i vind, 
så lett som glade dansetrinn. 
 
Så endeløst som stjerner står 
og glitrer på en himmelbunn – 
slik strekker de seg frem og når 
til elven ved en liten lund. 
Ti tusen så jeg der i glans 
med hoder vuggende i dans. 
 
Og bølgene de danset nå, 
men påskeliljer enda mer! 
En dikter kan da bare stå 
og fryde seg ved det han ser. 
Jeg stirret, uten å forstå 
hva dette syn tok vare på. 
 
 
For ofte før jeg sovner inn, 
og grubler ensomt for meg selv; 
da skuer jeg igjen små trinn; 
mitt indre øyes blomstervell. 
Da trer mitt hjerte glad i dans, 
Og favner påskeliljens glans. 
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Redaktørens lune hjørne 
eller lederartikkel om du vil. 

 
Korona/Covid 19 er blitt synonymt 
med et «uhyre» som har skapt stort 
rabalder over hele verden. Alle land 
famler nærmest i blinde for å kunne 
takle den verdensomspennende 
krisen vi er vitne til. 
Det er kun en ting som er sikkert: 
Ingen har oppskrift på hvordan 
denne pandemien skal bekjempes. 
Heldigvis er det samarbeid over 
landegrensene og vi må alle sette vår 
lit til at man omsider kan finne veien 
ut av det uføret en hel verden nå 
befinner seg i. 
Norge har tilsynelatende funnet en 
brukbar vei å gå, men fremtiden er 
som en vet vanskelig å spå om, så 
hva som har fungert vil det ta lang tid 
før vi vet med sikkerhet. 
Vi står overfor to nye datoer i den 
kampen landet vårt kjemper for 
tiden, 20/4 og 27/4. Da skal enkelte 
tiltak slippes opp og med spenning 
kan vil følge myndighetens info som 
vi hver dag kl 16:00 kan følge på TV. 
Det synes, pr i dag, at 
bestemmelsene om å holde seg 
hjemme, ikke samles i store grupper 
og personlig hygiene har vært gode 
tiltak som igjen har ført til resultater. 
Dette må vi akseptere selv om vi alle 
lengter til igjen å kunne møtes i loge 
og leir. Storlogen har gjort et 
fornuftig valg når de har lukket ned 

den «daglige» driften av loge og leir, 
foreløpig frem til 15/8.  
Dette får konsekvenser for det vi alle 
setter pris på, nemlig kontakten, via 
våre møter, med søstre og brødre. 
Våre tanker om kontakt er for de 
fleste de vi møter på logen hver 
14.dag og i leir en gang i måneden, 
men kanskje er dette et vendepunkt 
som vil føre til mer kontakt med våre 
«søsken» utenom de rammer vi 
vanligvis benytter. 
Min utfordring er derfor: kontakt en 
søster/bror via telefon eller andre 
sosiale medier og kanskje helst de vi 
sjelden ser på våre møter. Jeg har 
selv forsøkt slik kontakt, og jeg håper 
og tror at det skapte like god varme 
på begge sider av telefonlinjen. 
 

 

Vi er påmeldt med stand (nr 60) og den 
ligger i Peder Thomassonsgt. vis-a-vis 
McDonald.  
Åpningstidene er som følger: 
Mandag 10/8 14:00 – 18:00 
Tirsdag 11/8 11:00 – 17:00 
Onsdag 12/8 11:00 – 17:00 
Torsdag 13/8 11:00 – 17:00 
Fredag 14/8 09:00 – 14:00 
I skrivende stund er det ikke klart om det 
blir noen Arendalsuke 2020, men vi må 
forberede som om den går som planlagt. 
Derfor er jeg, som bemannings-ansvarlig 
klar til å motta melding fra dere som kan 
tenke dere å bidra med hjelp i den 
forbindelse. Vi trenger personer til å 
betjene stand samt til opprigging 
(mandag) og nedrigging (fredag). 
Standen skal bemannes med 2 – 3 søstre 
og/eller brødre i 2-timers skift etter 
følgende plan 
Mandag 14-16 og 16-18 
Tirsdag 11-13, 13-15 og 15-17 
Onsdag og Torsdag som Tirsdag 
Fredag 09-11 og 11-14. 

Påmelding kan skje til 
bemba@online.no eller med SMS til 917 
75 765. 
Det vi trenger er navn og mobil/mail-
adresse, evt begrensninger med hensyn 
til dager/klokkeslett om det er riggarbeid 
som prioriteres og om det er 
søstre/brødre en vil stå sammen med. 
Alt dette vil det bli orientert mer om i 
skriv som vil bli sendt ut til alle søstre og 
brødre vi logenes sekretærer. 
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Hovedredaktør er Eks OM Per Jetlund Jørgensen. 
Neste Terjenytt, Høst 2020, kommer i september 2020. Frist for innlevering av stoff fra enhetene er 15. september 2020. 

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

Dette er et eksperiment. 
 
I disse Koronatider er det 
svært populært med sang og 
musikk der deltagerne synger 
fra hvert sitt sted, på samme 
tid. Dette skal vi forsøke og 
jeg utfordrer søstre og 
brødre til å delta med 
følgende sang 
TORSDAG 30. APRIL kl 19:00: 

 
Här är gudagott att vara 
O, vad livet doch är skönt 
Hör vad fröyd från fåglars 
skara 
Se, hur gräset lysar grönt 
:/: Humlan surrar, fjäriln 
prålar 
lärkan slår i skyn sin drill, 
och ur nektar fyllda skålar 
dricka oss små-blommor 
til:/: 
 
Når dere har gjort dette, send 
en mail eller SMS til logens 
sekretær og si i fra, slik at 
hver enkelt loge gir en 
tilbakemelding ti Terjenytt. 
 



 

 
 
 
 
                                                                          

 

    

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 

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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