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Koronasituasjonen er 
fortsatt over oss med 
avlyste møter. 

 
 

AVLYST pga Corona, se 
side 14 

Sangeksprimentet: 
Se leder side 15 

I dette nummer av Terjenytt forsøker vi noe nytt:  
De respektive logers side kommer fortløpende fra 
og med side 2, og fellesstoff og info fra leirene 
kommer deretter fra og med side 12.  
 
(Av plasshensyn er stoff fra Leir 27 Homborside plassert 
på side 5 og 
Leir 22 Aust-Agders jubileum omtales på Terje Vigens 
side (side 7) og fortetter på side 10.) 

Bokomtaler 
Til venstre ser vi for-
sidene til to aktuelle 
bøker som er utgitt i 
distriktet. 
«Han Oscar» omtales på 
Torungens side (side 9) 
og på side 13/14. 
 
Frido Josephas bok; 
«From Zero to Captain» 
omtales på side 14. 
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Rebekkaloge nr. 51 Fortuna 
 

Hilsen fra OM 
I likhet med det meste av Norge, stengte 
loge nr 51 Fortuna ned sin 
møtevirksomhet fra 12.03.2020, på 
grunn av smittesituasjonen knyttet til 
Covid-19-pandemien. Da høstens møter 
nærmet seg, fant embedskollegiet det 
ikke forsvarlig å gjenoppta møtevirk-
somheten ennå. Starten ble først utsatt 
en måned, senere utsatte vi oppstarten 
inntil videre. 
 
Kollegiet vurderer situasjonen fort-
løpende, og vi går ut med ny informasjon 
når vi vet mer. Vi oppfordrer dere til å 
holde kontakten med hverandre også i 
en tid da det ikke er så lett å møtes. Enn 
så lenge ønsker jeg alle søstrene en fin 
høst! 
 
Minneord for 3 Fortuna-søstre  

 
Ellen Gunhild Lauvland 

 

 
 

Søster Ellen Lauvland døde 05.05.2020. 
Hun ble født 12.11.1941, og ble 78 år. 
Ellen ble innviet i Rebekkaloge nr. 51 
Fortuna 18.03.1998, og hadde 22 års 
medlemskap. Hun ble forfremmet til Den 
Høye Sannhets grad 01.03.2000.  
  
Embeder i Loge nr 51 Fortuna: 
OM VA                               2001 – 2003 
OM HA                               2001 – 2005 
Kasserer                             2005 – 2007 
YV                                        2009 – 2011 
 

Innviet i Leir nr. 22 Viljen 06.11.2007. 
Opphøyet i Barmhjertighetens grad 
02.02.2010.  
  
Embeder i Leir nr 22 Viljen: 
1. Leirvakt/1. Terne          2011 - 2013 
  
Søster Ellen møtte flittig i alle år og har 
tatt imot mange utfordringer både i 
embeder og nevnder. Hun hadde et 
smittende godt humør, og det var alltid 
liv rundt henne. 
 

Vigdis Reimo 
Søster Vigdis Reimo døde 07.05.2020. 
Hun ble født 10.09.1936, og ble 83 år. 
Vigdis ble innviet i Rebekkaloge nr. 51 
Fortuna 08.12.1980, og hadde 39 års 
medlemskap. Hun ble forfremmet til Den 
Høye Sannhets grad 07.03.1984.  
  
Søster Vigdis møtte flittig i mange år. De 
siste årene så hun seg ikke i stand til å 
møte i logen, men hun fortsatte å møte 
sine søstre i Klanen. 
 

Inger Marit Kristensen 
 

 
 

Søster Inger Marit Kristensen døde 
14.09.2020. Hun ble født 13.07.1940, og 
ble 80 år. Inger Marit ble innviet i 
Rebekkaloge nr. 51 Fortuna 02.02.2000, 
og hadde 20 års medlemskap. Hun ble 
forfremmet til Den Høye Sannhets grad 
15.05.2002.  
  
Embeder i Loge nr 51 Fortuna: 
CM HA                               2003 – 2005 
YV                                       2007 – 2009 
 
Søster Inger Marit møtte flittig i alle år 
og har tatt imot mange utfordringer 
både i embeder og nevnder. Hun var en 
elegant og kunnskapsrik søster, som bød 
på seg selv og bidro til et godt miljø i 
logen. 

Felles minneord 
Våre flotte søstre Ellen, Vigdis og Inger 
Marit hadde stor omsorg for alle. Det er 
mange logesøstre som fylles med 
takknemlighet for det fellesskapet vi fikk 
med dem. De var glade i logen og vi i 
dem. Vi savner hver og en av dem! Vi 
lyser fred over deres minne. 
 
Vi gratulerer! 
 

 75 år 
Sissel H. Øymoen – 09.10. 
Else Marit Larsen    16.10. 
Eli Doris Jacobsen   19.11. 
 70 år 
Lilliann Andersen    21.11. 
 65 år 
Torill Aakenes     14.10. 
Lisbeth H. Malvik     15.11. 
   

           
Høst 
Nesten umerkelig ble sommeren borte, 
nettene er lange og dagene korte.  
En frodig og vakker høst 
er sommerens trøst. 
 
Høsten er både lun og vill 
og har farger som rødgul ild. 
Den neste generasjon 
er ivaretatt i ulik frøvariasjon. 
 
En luft som er frisk og klar, 
den er det høsten som har. 
Frosten er frempå og frekk 
og venter på neste trekk. 
 
Enda en stund vil naturen smile 
før det igjen er tid for å hvile. 
Livskraft slipper taket, 
moder jord gir og får tilbake. 
 
Fra »Skjemt og alvor» - Elin Hemnes 
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Rebekkaloge nr 93 Kaprifol 
 

Nytt fra Embedskollegiet 
 
Sommeren er over, og vi i embeds-
kollegiet var klare for å ta fatt på det 
siste året i embedsperioden. 
 
Mange ting har blitt annerledes.  Vi   
hadde håpet på at vi kunne startet  opp 
igjen med høstens logemøter i august. 
Slik ble det dessverre ikke, smitten ser nå 
ut til å være på vei opp igjen, og vi 
ønsker ikke å åpne opp for noen 
logemøter slik som situasjonen er nå.  
Sikkerheten til våre søstre og 
menneskene rundt dem må komme 
først. 
Vi har derfor besluttet å avlyse alle 
logemøter frem til januar 2021. 
 
Mange savner logen, og onsdag 9/9, 
prøvde vi å få til en utendørs samling på 
Hove, og sendte ut invitasjon til alle 
søstrene. 
Det møtte opp 22 søstre i strålende sol, 
og alle var i topp humør. Veldig koselig å 
se og snakke med hverandre igjen. 
Vi gikk en liten runde, for de som kunne 
det, og alle hadde med niste og drikke 
selv.  
 

 
(NB! Vi står ikke så tett som det ser ut på bildet) 
 
Siden mange ønsket det, prøvde vi også 
å få til en tur den 23/9, men p.g.a. dårlig 
vær,  ble det dessverre ingen tur denne 
dagen. 
Vi vil også prøve å få til noen samlinger  
utover  høsten. 

Noen Kaprifolsøstre har også tatt initiativ 
selv,  til noen små samlinger. 
 
Vi i Embedskollegiet har våre møter som 
vanlig, og vi vil sende ut litt mere info 
utover høsten. 
 
Alle jubilanter har blitt husket med 
blomster. 
 
En riktig god høst til dere alle. 
Ta vare på hverandre 
 

Hilsen oss alle i   
Embedskollegiet 

 
Den rare tiden 

En merkelig tid  har dette blitt 
Vær forsiktig med hvor du setter ditt 
skritt 
Ikke gi klemmer og sitte for nære 
Vi har alle jammen mye å lære 
 
Heldige er vi som bor i Norges land 
Med penger på bok får vi litt alle mann 
All ære til de som i frontlinjen står 
Og alle andre som på jobben går 
 
De som er hjemme gjør også alt 
Og holder seg unna så ingenting går galt 
Vi må alle mann holde sammen nå 
Og hjelpe hverandre skal dette gå 
 
Et nikk, et ring, en hilsen gi 
Så skal vi nok klare å bli fri 
For korona viruset vil vi bli kvitt 
Så vi kan ta våre vanlige skritt 
 
Men, oppi det hele vi også har fått 
Litt ekstra omtanke og det er jo flott 
Luften er bedre og renere nå  
Vi klarer oss uten så mye å få 
 
Naturen vi oppdager mere og mer 
Så mye vakkert vi ute ser 
Fuglene kvitrer og blomstene gror 
Ta vare på hverandre «søster og bror» 

 
 

Minneord 
Inger Marie   

Kaastrup Nielsen 

 
 

Vår kjære søster Inger Marie Kaastrup 
Nielsen døde 25.06.20, og ble bisatt fra 
Arendal kapell fredag 3. juli 2020. 
 
Hun ble innviet i Ordenen i Loge nr. 51 
Fortuna 9.12.1977 og overflyttet til vår 
loge 2.11.1991. 
 
Hun ble opptatt i leir nr. 8 Agder 
30.09.1993 og overflyttet til leir nr. 22 
Viljen 12.03.2005 frem til 6.04.2017. 
Søster Inger Marie fikk tildelt sin 25-års 
veteranjuvel 9.12.2002, og 40-års 
veteranjuvel 11.01.2018. 
 
Embeder i logen: 
UM H ass 1991 – 1993 
OM H ass 1993 – 1995 
Kappelan  1995 -  1997 
 
Vi lyser fred over Inger Maries gode 
minne. 
 

Jubilanter denne høsten 
05.10 Grethe Salvesen        70 år 

 
Nevnd for omsorg 

Nevnd for omsorg har vært aktive i 
sommer.  
Det har siden juni, blitt ringt til 13 søstre.  
To søstre har fått blomst, og de har  hatt 
et hjemmebesøk. 
Sammen med Embedskollegiet  og 
Nevnd for Styrkelse og Ekspansjon har 
noen også  ringt rundt til alle søstrene i 
perioden mai/juni/august. Der alle fikk 
sine grupper å ringe til. 
Vi ber søstrene holde kontakt med 
hverandre.  
Bruk telefon eller SMS. 
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Rebekkaloge nr 104 Måken 
 

Hilsen fra Overmester  
 

Kjære søstre 
 

Etter ein spesiell vår og sommar, hadde 
vi store forventningar om ein normal 
logehøst.  
Det blei ikkje som vi hadde tenkt, for dei 
tre første møta blei avlyste pga. 
smittesituasjonen. 
 

Men litt aktivitet har vi hatt likevel. Til nå 
har det vore tre hyggelege logetreff på 
logehuset med 15-20 søstre kvar gong. 
Litt underhaldning, men mest tid til 
kjærkommen prat. Mange har hatt med 
eigen mat og drikke, noko som forenklar 
arbeidet med å samle folk. I oktober vil vi 
ha to treff til på formiddagen både 8. og 
22.  Eg håpar dei som har lyst til å treffe 
medsøstre til ei triveleg formiddags-
stund, melder dykk på. 
 

Det har og blitt invitert til samling for 
matgruppene i heimane. Dette for å gje 
søstre høve til å koma seg litt ut og treffe 
andre søstre i ei tid med avlyste 
logemøte. 
 

Så har embedskollegiet søkt DSS om å få 
gjennomføre to spesielle logemøter i 
oktober. Det første med opptak og 1. 
grad og det andre med 2. grad og 3. 
grad. Det blir spennande å sjå korleis to 
grader på samme kveld vil fungere. Vi 
gru-gledar oss! 
Embedskollegiet satsar på at vi skal vera 
så få som mogleg i logesalen og kutte ut 
ettermøta for å redusere smitterisikoen. 
På denne måten får vi gjennomført 
opptak og dei gradspasseringane som var 
planlagde denne høsten. Det blir bare 
nøkkelpersonar og inviterte til stades på 
desse to møta i oktober. 
 

12. november vil vi gjennomføre ein 
Minneloge med 40 søstre til stades. Her 
vil det bli påmelding. 
 

26. november blir det stor fest i loge 104 
Måken! Då skal vi feire 5 søstre som får  
tildelt 25-års veteranjuvel.  I år slår vi 
sammen denne festlogen og julemøtet. 
Sidan det bare er plass til 40 søstre i 
logesalen, håpar vi at så mange som 
mogleg har lyst til å bli med på 
festmiddagen på Kalvild Gård etterpå. 
Der er det plass til 110 søstre, så meld 
dykk på! Det vil koma ut invitasjon til 
denne festkvelden om kort tid.  
 

Håpar alle har det bra trass i usikre tider. 
Ønskjer dykk ein fin høst! 
 
Søsterleg helsing 
i Vennskap,  
Kjærlighet og 
Sannhet 
Torunn M. 
Sandsdalen 
Overmester 
 

Våre jubilanter: 
 
07.05.1940  Bodil Irene Kolding  80 år 
12.05.1955 Astrid Margrethe Fosseli 65 år 
13.05.1945  Kirsti Lykre  75 år 
04.06.1960 Brit Irene Leonard-Nilsen 70 år 
17.08.1945 Else Marie Upsahl 75 år 
29.08.1950 Torunn M.G. Skjæveland 70 år 
03.09.1945 Anne Grete Ruhaven 75 år 
12.09.1945 Kirsten Moe 75 år 
28.09.1945 Torild Rud Sundtoft 75 år 
03.12.1950 Else Sætra 70 år 
 
Vi gratulerer hjerteligst til de som har 
feiret og lykke til de som skal feire! 
 

I disse tider er det ikke lett å få gjort stas 
på våre jubilanter, men ett par av våre 
fikk en flott overraskelse fra sine 
medsøstre: 
 
Bodil Irene Kolding fikk en flott 
overraskelse på dagen sin 07 mai: 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Kirsti Lykre fikk også flotte søstre på 
besøk på dagen sin 13 mai: 

 
 

 
 

Sommertur 11 juni 
 
Vi klarte faktisk å få til en flott 
sommertur i år til Kalvild gård. Med 
nydelig vær og omvisning ble dette en 
flott ettermiddag og kveld. 
Vi lar bildene tale for seg selv: 
Flotte Kalvild Gård 

 
 
Vår flotte pianist spilte for 
oss når vi kom. 
 
 
 
 
 
Ett knippe av våre søstre 

som var med på turen: 
 
Formiddagstreff 10.09.2020 
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Formiddagstreff 24.09.2020 
 

I en koronatid 
Det er høst. Vi har lagt bak oss en 
spesiell sommer som vi vil huske lenge. 
En sommer der alle skulle feriere i 
hjemlandet. For mange av oss var ikke 
det så vanskelig. Vi fartet land og strand 
rundt i bobil, tøffet langs leia eller fant 
roen med en is i parken – og nøt det. For 
andre var det tungt å unnvære den årlige 
sydenturen. 

 

Å leve med noe skummelt og usynlig der 
ute, gjør mange av oss utrygge. Vi holder 
oss hjemme og tar det med ro. Mange er 
for lengst blitt lei av smitteverntiltak, 
avstand og håndvask. Alle prøver å få 
livet til å fungere så godt vi kan mens 
dette usynlige fremdeles lusker i 
buskene og lammer det livet vi bruker å 
leve. 

Kjersti Tytingvåg Rogne har sett ord på 
denne tilstanden i diktet «Perspektiv»: 
 

Det usynlige 
lamma det synlige 
 

Det minste 
velta det største 
 
Vi som greier alt 
må sleppe alt 

 

Vi som bare så oss selv 
ser grannen 
 

Vi som var ensomme sammen 
finn fellesskap gjennom stengte dører 
 

Meining demrer fram 
fra livstrøtt velstand 
 

Det usynlige 
lamma det synlige 
 

Tilværet vasker seg 
og vender seg duggfriskt mot framtida. 
 
Til slutt et lite dikt av Tore Hjalmar 
Sævik: 
 

Kona, krona og korona 
Den andre taper verdi. 
den tredje skaper frykt, 
den første er heldigvis mi, 
det er verdifullt og trygt. 
Godt at noe er trygt. La oss holde fast i 
optimismen og våge å se framover. 
Framover til den dagen dette, som det 
siste halvåret har rammet oss, skal vike 
plassen for mer normale tilstander. Vi 
vet ikke når det blir, men vi tror det blir 
en gang. . . 
 

 

Leir nr. 27 Homborside 

Avholdte leirmøter: 
 

Det er bare avholdt et møte etter at alt 
ble stengt ned  
12. mars i år, og det er:  
 

Opptak 23.9.2020  
Jan Olav Buarøy og Viggo Trøftbråten  
fra Loge 98 Henrik Ibsen. 
Thomas Danielsen fra Loge 127 Gabriel 
Scott ble tatt opp 
 

Etter at det ble lempet på restriksjonene 
i nytt brev fra Storlogen i september, 
hadde leiren EM møte og det ble enighet 
om å avholde møtet som var satt opp i 
terminlista. 
 

Det var påmelding med et tak på 46 
personer og strenge smittetiltak i sal og 
spisestue. Det var 24 Patriarker som 

hadde meldt seg på, og det gir en 
frammøteprosent på 20,87. I tillegg var 
det 3 resipiender. 
 

Patriarkene var bedt om å møte tidligst 
18.40 og da gå rett inn i logesalen å sette 
seg på ledig stol. Det var da 27 totalt i 
salen. 
 

Etter møtet gikk alle, ledet av 1. HM rett 
ned i spisesalen og satt seg.  
 

1. HM Arne Solheim ledet taffelet og 
gledet oss med en fin verbal forrett. 
 

Maten (lapskaus) ble delt ut på tallerken 
til den enkelte av 2 driftige brødre fra 
Loge 98 Henrik Ibsen. Drikke tok den 
enkelte med seg fra anretningsbord. 
Ingen etterbestillinger.  
All mat og drikke var bestilt og betalt før 
møtet. 
 

Storrepresentant Arne Bjørge talte til 
resipiendene og Thomas Danielsen talte 
på vegne av disse tre. 
Da maten var spist og talene framført, 
takket alle for seg og gikk hjem.  
 

Det var et fint møte og koselig å treffes. 
 

Loge 98 Henrik Ibsen hadde ansvaret for 
maten. Takk for god hjelp! 
 
Møtekalender 2020 
28.10. DGL+ Galla 
25.11. DKP+ Galla 
Torsdag: 
10.12. P+ Galla 
 
Terminlisten for høsten kan bli endret på 
kort varsel på grunn av smitte-
restriksjoner, så følg med på Leirens 
hjemmeside, eller melding fra HP. 
Velkommen  
til leirslagning i høst, og 
det blir påmelding! 

 
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 
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Rebekkaloge nr. 116 Navigare 

Hilsen fra Undermester 
Sommeren er over, høsten begynner å ta 
sitt grep, nye farger på noen av trærne.  
Den siste tiden har vel neppe vært som 
planlagt.  Ferieplaner måtte endres, det 
ble nok færre sosiale samvær for mange. 
Covid 19 stoppet mye, deriblant alle våre 
i logene. Savnet er stort blant søstrene, 
så langt ingen møter. 
Vi har bestemt for vår loge å holde møte 
for å gjennomføre gradspasseringer og et 
møte med tildeling av 25 års Vet. Juvel. 
Disse blir da gjennomført etter retnings-
linjer fra Storlogen og vår egen smitte-
vernsgruppe. 
 
NYTT LOGEHUS! 
 

 
 
Våre søstre og brødre har nå fått nye 
oppgaver å ta fatt på. 
 
Det er kjøpt nytt logehus på Akland og 
her er det nok å ta fatt på. Det skal 
vaskes og males, vegger skal flyttes, nytt 
kjøkken lages osv. osv. Her er det nok å 
gjøre og søstre og brødre møter til dette.  
Dugnadsgjenger er etablert og er 
allerede i gang.  Dette tar nok litt tid, 
men vi gleder oss alle til en nytt logehus, 
jobber med liv og lyst. 

 
 

 
Dødsfall 

 
Søster Grethe Jonassen 
døde 05.08.2020 88 år gammel. 
Hennes ordensvita:  
Innviet i Rebekkaloge nr. 65 Teresa 
17.11.1980. Forfremmet til Den høye 
Sannhets grad 27.04.1983. Hun ble 
overført til Rebekkaloge nr. 51 Fortuna 
22.10.1994. Deretter overført til 
Rebekkaloge nr. 116 Navigare. 
Embeder i Rebekkaloge nr. 51 Fortuna: 
UM høyre ass        1995 – 1997 
Skattmester           1997 – 1999 
Embeder i Rebekkaloge nr. 116 
Navigare: 
Overmester            2003 – 2005 
Fung EksOM           2005 – 2007 
Hun ble opptatt i leir nr. 8 Agder og 
overført til leir nr. 22 Viljen 05.03.2013 
Embeder i leir nr. 22 Viljen: 2 Terne  
2007 - 2009 
Hun ble tildelt 25 års Vet juv. 23.11.2005. 
Storlogegraden ble tildelt 09.03.2006. 
Søster Grethe Jonassen var med i 
Rebekkaforeningen som hadde sitt første 
møte 20.10.2000.  Hun er således en av 
våre chartermedlemmer. Hun ble vår 
første overmester. 
Vi takker henne for alt hun har gjort for 
vår loge og lyser fred over hennes minne.  

 
 

 
 

 
Søster Kirsten Wenche Rødland 
døde 13.09.2020 80 år gammel. 
Hun ble tatt opp i Rebekkaloge nr. 51 
Fortuna.  Hun mottok den Høye Sannhets 
Grad 21.04.1999. Embeder i loge nr. 51 
Fortuna: UM venstre ass. 1999 til 2001. 
Deretter ble hun overført til Rebekkaloge 
nr. 116 Navigare 
Embeder i Rebekkaloge nr. 116 Navigare: 
Ceremonimester          2003 – 2007 
Undermester                 2009 – 2011 
Overmester                   2011 – 2013 
Fung Eks OM                 2013 – 2015 
 
Hun ble tildelt Storlogegraden 
20.02.2014. 

 
Wenche har vært en svært aktiv søster, 
med et smil og et stort lager med gode 
historier som hun delte med oss. Vi 
husker henne godt da hun som OM 
hentet frem ukulelen ved søstermåltidet 
og underholdt oss med sang og musikk.. 
Vi takker henne for alt hun gjorde for vår 
loge og lyser fred over hennes minne. 

 
 

Runde år 
 

85 år 
Gyda Nervik 17.09.2020 

55 år 
Line Kristin Kvastad 13.11.2020 
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Loge nr. 61 Terje Vigen 
 

Bror Svein Sørensen er gått bort 
 
På fredag 15.mai 2020 døde vår bror 

Svein Sørensen i sitt hjem i Bråstad. 
 
Svein Sørensen ble født den 6. august 
1941 og ble innviet i Ordenen og i Loge 
61 Terje Vigen den 13. februar 1974. 
 
Bror Svein var en engasjert og ivrig 
logebror noe som hans ordensvita 
minner om. I loge 61 Terje Vigen var han 
Overmester og i leir 22 ble han HP og 
leirens Storrådsrepresentant. Han var 
Chartermedlem i leiren. 
 
Svein var arkitekt av yrke og flere Odd 
Fellow hus i Norge hadde god nytte av 
hans kompetanse. I mars 1998 ble han 
tildelt Storlogens hederstegn med 
begrunnelsen: «Lang og omfattende 
tjeneste som Storlogens arkitekt».  
 
Bror Svein Sørensen ble bisatt fra 
Bjorbekk kirke på fredag 22. mai. 
Brødrene i 61 Terje Vigen minnes ham i 
takknemlighet og ærbødighet. 
 
 
 

Ny bror i 61 Terje Vigen 
Fra 2. september er bror Fred Mc 
Tillmann gjenopptatt i loge 61 Terje 
Vigen. Bror Fred Mc Tillman valgte å 
forlate logen og Ordenen av familiære 
grunner i 2014. Han er for tiden bosatt i 
Spania og har søkt om å bli tatt opp igjen 
i 61 Terje Vigen. Velkommen skal du 
være kjære bror 

 
Jubilanter i Loge 61 Terje Vigen 

Siden siste utgaven av Terjenytt har en 
rekke av våre brødre kunnet feire 
«runde» dager.  
 
Eldrup A. Hansen  80 år 04.06.2020 
Per R. Salvesen 75 år 11.06.2020 
Karl G. Thorkildsen 65 år 18.06.2020 
Petter Wold 65 år 22.06.2020 
Torgeir Boye 75 år 24.07.2020 
Erik N. Jørgensen 75 år 26.07.2020 
Sigmund Dale 70 år 22.08.2020 
Magne Askland 40 år 23.09.2020 
Bjørn H. Andersen 50 år 05.10.2020 
 
Brødre, Overmester og Embetskollegiet 
gratulerer. 
 
Logemøter i 61 Terje Vigen 
Etter at alle logemøter i vårterminen ble 
avlyst pga Covid 19 pandemien, har 
Embedskollegiet vært i arbeid og hatt 3 
kollegiemøter med bl.a planlegging av 
høstens møter.  
Storlogen åpnet for møtevirksomhet fra 
15.08 dersom smitteverns regler/ 
prosedyrer kunne overholdes i de 
enkelte enheter. I samarbeid med de 
andre loger ble smittevernregler og 
prosedyrer utarbeidet for logehuset i 
Arendal.  
I samråd med Embedskollegiet og DSS 
valgte Overmester å avlyse, forskyve 
høstens møtestart som skulle har vært 
2.september.  
Høstens oppblomstring av Coronasmitte 
spesielt i Arendal og omliggende 
kommuner gjør at oppstart av møtene i 
61 Terje Vigen utsettes inntil videre.  
Overmester og Embedskollegiet følger 
situasjonen fra dag til dag og vi vil starte 
opp når det ansees som trygg.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Leir nr. 22 Aust-Agder. 
Leir nr. 22 Aust-Agder var 25 år 21. 
september 2020,  
Jan A. Nilsen har forlenget sitt NOFA-
prosjektet 14-2017  vedr. leirens historie 
fram til og med 30.06.2020.  
P.g.a. Koronaepedemien bestemte bror 
Stor Sires at all møtevirksomhet skulle 
være slutt frem til 15. august. Selv om 
det da ikke ”skjer” noe, har han bestemt 
seg for at dette 25 års jubileums skrift 
likevel skal føres frem til 30. juni 2020. 
Leirmøtet torsdag 12. mars ble avlyst da 
det var den dagen Norge ble ”stengt”. HP 
i samarbeid med DSS tok den 
avgjørelsen. Dermed er leirens siste 
møte i 25 års perioden den 13. februar 
med opptakelse av 3 nye patriarker. 

                 HP Jan Ivar Beisland 
Feiringen var planlagt slik: 
På embedsmannsmøtet 06. februar 
nedsatte HP en festkomite bestående av: 
Storrepr. Karl-Petter Evensen, Fung Eks 
HP Kai Salvesen og YP Christian 
Grundesen, samtidig ble det foreslått en 
festleir på leirens møte den 8. oktober.    
I embedsmannsmøtet 28. mai la 
komitèen frem følgende forslag:  
Antall personer og påmelding må vi 
komme tilbake til når vi vet om det blir 
noen restriksjoner. (Det ble så nevnt 
gjester som må inviteres.)   

Fortsetter side 10 
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Loge nr. 98 Henrik Ibsen 
 

Chartermedlem  
Odd Olsen er død 

 
Odd Olsen medlem nr.5 

 
Det var veldig trist å få melding at vår 
logebror Odd Olsen hadde gått ut av 
tiden 5.august 2020.  
  
Odd Fellow Ordenen hadde gleden av å 
ha Odd som ordensbror i mer enn 48 år. 
Han hadde følgelig en massiv fortid i vår 
loge, og gjennom årene nedla han et 
imponerende arbeid for vårt broderskap 
gjennom flere embeder og arbeids-
krevende roller.    
  
Han var i frontrekken og nedla et 
betydelig arbeid i den omfattende 
planleggingen og etablering av vår loge 
98 Henrik Ibsen. Gjennom sin trygge 
personlighet og sterke engasjement nøt 
han stor respekt blant logebrødrene, og 
han ble inngitt tilliten å signere som 
charterbror før institueringen av den nye 
Odd Fellow loge i Grimstad i november 
1979.   
  
Bror Odd ble enstemmig valgt til logens 
første leder. Et embede han utførte på 
en fremragende og forbilledlig måte 

gjennom hele 4 år. Han la også ned et 
omfattende arbeid ved etableringen av 
eget Ordenshus i Grimstad. Veien 
hjemmefra til det nye logehuset var kort, 
og dugnadstimene ble mange. I hele 12 
år var han «husansvarlig» for Ordens-
huset.  
  
Logebrødrene opplevde Odd som en 
rolig, trygg og kunnskapsrik logebror, og 
hans hjerte for logen og logebrødrene 
var stort. Han var en god lytter, og viste 
stor omsorg for sine logebrødre. Om en 
logebror var fraværende, måtte han 
gjerne vite årsak til fraværet for å 
forsikre seg at det ikke var problemer 
som var årsak til fraværet. Odd var en 
engasjert logebror med stor 
ansvarsfølelse, og var sterkt delaktig i å 
forsterke felleskapet, vennskapet, og alt 
Logen står for.  
  
Dessverre førte en sviktende helse til at 
han de siste årene ikke kunne delta på 
logemøtene. Hans fravær var merkbart, 
og han var dypt savnet. Men selv om han 
ikke lenger kunne komme på møtene, 
var hans omsorg og interesse for logen 
alltid tilstedeværende. Vi er blitt fortalt 
av de pårørende at logeringen var noe av 
det siste han gav fra seg.    
  
Vi sitter igjen med stor takknemlighet for 
hans imponerende innsats og virke for 
vår loge gjennom mange år. Logebror 
Odd Olsen har etterlatt seg varige 
minner i vår loges historie, og vil aldri bli 
glemt.    
  
Våre tanker går til hans nærmeste 
familie, og vi lyser fred over bror Odd sitt 
gode minne.   
 
Jarle Siring 
Overmester 
 
Ordenens vita for bror Odd Olsen 
Han ble innviet i Ordenen og fikk 
Troskapsgraden 26. april 1978 
Den Høye Sannhets Grad  
12. september 1973 
Embeder i logen: 
Indre Vakt i Loge 61 Terje Vigen  
1975-1977 
Overmester, (første i  
Loge 98 Henrik Ibsen) 1979-1983 
Fung. Eks OM 1983-1985 
Storrepresentant  1983-1990 
Leirgrader: Opptagelse i Patriarkgraden 
6. april 1979 

Opphøyelse i Den Kongelige Purpurgrad 
14. mai 1981 
Embeder i leiren: 1. Høvedsmann i Leir 
22 Aust-Agder 1985-1987 
Han ble tildelt Storlogegraden  
1. januar 1982 
 
Fødselsdager runde år 
05.10. Tormod Sandkjær 75 år  
26.10. Harald Bjørnenak, 85 år 
29.10. Nils Petter Fosseli 30 år 
13.12. Johan Chr. Gundersen 70 år 
Vi gratulerer! 
 
Utsatt åpning av logemøter i  
98 Henrik Ibsen inntil videre på 
grunn av koronavirus (covid-19) 
 
Vi vil vurdere situasjonen på nytt i EM-
møte 20. oktober.  
Som Overmester er det vondt og 
vanskelig å utsette møtene, men på 
bakgrunn av den siste tidens 
smitteutvikling, finner jeg det riktig å stå 
fast ved beslutningen om fremdeles å 
utsette oppstart av logemøter.  
Som en konsekvens av utsettingen av 
logemøter, er planlagt terminliste 
terminert og tatt bort fra nettsiden. 
Når vi eventuelt starter opp logemøtene 
vil det for hvert møte bli informert om 
hva slags møte som skal gjennomføres. 
Vi vil bl.a. prioritere Minneloge og 
opptak av ny bror.   
 
Flere av de unge som er smittet erfarer 
lite eller ingen symptomer. Men vi må 
nok erkjenne at de fleste av oss 
logebrødre er godt voksne og mange har 
kroniske sykdommer. Følgelig vil vi 
kunne få oppleve en smitte på verst 
mulig måte. Dette underbygges i 
statistikken fra Folkehelseinstituttet som 
er kommet ut i disse dager.   
  
Selv om det er begrenset med fysiske 
møter mellom brødre, så håper jeg at 
alle kan bruke telefonen til kontakt og en 
liten prat med andre brødre. Vi setter 
pris på å bli husket på, og noen har mer 
behov for en slik kontakt enn andre.   
 
Jeg ser fram til å treffe dere igjen og i 
mellomtiden; ta vare på hverandre! 
 
Med broderlig hilsen  
i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet  
  
Jarle Siring, Overmester  
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Loge nr. 107 Torungen 
 
Siden våre logemøter blir avlyst på grunn 
av Korona, passer det godt å ta inn en 
annen begivenhet som lyser opp: Bror 
Eks DSS Jan A Nilsen har av NOFA fått 
godkjenning for sitt prosjekt: «Det er 
«Han Oscar», Loge Torungens far». Et 
prosjekt som først og fremst skal handle 
om Oscar Bernsteins virke i Odd Fellow 
ordenen.  

 
Eks DSS Jan A Nilsen 

Teksten som følger under, er kopiert fra  
i forord til boken bror Eks DSS Jan A 
Nilsen har skrevet. En bok som vi har 
vedtatt å trykke  opp til våre brødre. 
Medlemmer i Embedsutvalget vil bringe 
boken ut til det enkelte medlem:   

Det er ”Han Oscar” 
Loge Torungens ”far” 

 

 
Forord. 
Vi setter alle spor etter oss i vår ferd her 
på jorden. Enkelte setter dypere spor 
enn andre. Metaforisk kan en person 
sammenlignes 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 Charter -
medlemmer. 
 
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 
Torungens ”far”. 
 
En god del av stoffet er hentet fra mine 
tidligere prosjekter og fra notater og 
skriv som er bevart. Men selvsagt også 
ved egne opplevelser. 
 
Oscar drev som privatlege etter at han 
sluttet ved sykehuset i Arendal og han 
ble brukt av oss som stod ham nærmest. 
Han var min lege helt frem til 
privatlegeordningen ble innført på 
slutten av 1990 tallet. Ja, han sørget bl.a. 
for at jeg ble lagt inn på sykehuset og 
fikk gjennomført en vellykket 
ryggoperasjon, Spinal Stenose, i januar 
1996. 
 
Vi lærte mye av Oscar. Han var full av 
ideer og flink til å sette dem i omløp. Han 
lærte oss å arbeide grundig og nøye. Alt 

hadde betydning for samkvemmet 
mellom menneskene. Men det største 
for oss var nok at han var en inderlig god 
venn som vi kunne stole på. Med dette 
prosjekt ønsker jeg å ære ham og takke 
ham for den store innsatsen han har 
gjort for Odd Fellow Ordenen i Arendal 
og Aust-Agder. 
 
Jeg avslutter dette prosjektet 15 år etter 
bror Oscars død og på dagen 110 år etter 
hans fødsel. Vi er glade for de sporene 
bror Oscar Bernstein satte i vår Odd 
Fellow verden. 
 

Arendal, 27. august 2020 
Jan A. Nilsen 

Eks DSS 
 
En hilsen til brødrene fra bror OM Ove 
Louis Wroldsen: 
 
Gode Brødre  
 
Jeg ser frem til en dag med en fullsatt sal 
og et påfølgende taffel med helt hvit 
lettsaltet torsk og alt som hører til. Vi vet 
at denne dagen vil komme, men at vi, og 
øvrige loger i Arendal, må vente enda en 
tid før våre logemøter kan åpne igjen. 
Dagen da vi igjen sammen kan synge  
"Så syng nu min bror – på din  
Odd Fellow vei – og tanken blir lyset for 
deg". Og; selv om vi ikke kan ha møter er 
vi fortsatt brødre. Det blir fort stille i 
denne tidens stillhet. Da er det fint å 
ringe en bror for å bryte stillheten.  
Ett ring, - og tankene vekkes hos to.  

 
Med broderlig hilsen i  

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet  
Ove L. Wroldsen, OM  

 
 
En liten påminnelse til brødrene i denne 
koronatid: 
Får du kjennskap til at en bror er så syk 
at han skal ha oppmerksomhet fra 
brødre i vår loge, vær snill å varsle bror 
OM Ove Louis Wroldsen. 
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Loge nr. 127 Gabriel Scott 
 

Etter et enstemmig vedtak i vårt E-
kollegium samt tillatelse etter søknad til 
DSS vil Loge 127 Gabriel Scott starte opp 
møtevirksomheten igjen onsdag 7. 
oktober. Møtene vil til enhver tid være 
tilpasset myndighetenes 
smittevernregler, Storlogens 
retningslinjer samt de lokale 
retningslinjer for gjennomføring av 
møter i forhold til Covid 19/Korona 2020.  
 
Terminlisten vår for høsten 2020 

er som følger: 
7/10: 40 års VeJu til Dag O. Øian. 
21/10: Innvielse av Jens Anders Risvand. 
4/11: Ξ + for Ståhle Bjørkløw, Rolv Arne 

Ellingsen, Terje Legreid og Ole 
Petter Svennevig. 

18/11: =+ for Leif Magne Andersen, Ole 
Bent Hansen og Roger 
Mathisen Teigen. 

2/12: 25 års VeJu for Knut Egil Anonsen, 
Lars Annfinn Ekornsæter, 
Sigmund Johnsen, Asbjørn Olav 
Larsen og Bjørn Harald 
Pedersen. 

16/12: -+ for Jan Kairon Henriksen, 
Arne Svein Funk og Jan Erik 
Tandberg. 

6/1: Arbeidsmøte, evt. Venneaften. 
 
Nå har vi i over et halvt år vært avskåret 
fra et «vanlig» og «normalt» sosialt liv, 
og ikke minst har vi brødre savnet å 
møtes i Logen. Derfor skal det bli veldig 
hyggelig å komme i gang igjen, men på 
grunn av smittevernreglene vil det bli 
begrenset med fremmøte til det enkelte 
møte. Da kan det muligens være ekstra 
fint å huske på våre brødre med en 
hilsen på deres bursdager, her følger en 
oversikt over de som fyller år resten av 
året: 
3/10 Arne Bjørge 75 
4/10 Thorbjørn S. Andersen 76  
9/10 Knut Ribe 74 
15/10 John Olsen 72 
21/10 Olav S. Nielsen 66 
31/10 Yngvar Kortner 78 

3/11 Helge Røed 76 
7/11 Trygve Birkeland 59 
14/11 Leif M. Andersen 55 
15/11 Jan Sandven 88 
20/11 Jan A. Robstad 52 og Svenn H. 
Svendsen 85 
29/11 Jostein Byberg 54 
5/12 Helge Omdal 80 
7/12 Jim F. Hansen 44 
9/12 Roald K. Gunnersen 84 
18/12 Petter A. Olsen 54 
20/12 Helge A. Haldorsen 73 
22/12 Tore A. Jensen 70 
26/12 Viggo S. Bentsen 71 
31/12 Rolf Å. Heimdal 48 
 
Det var torsdag 12. mars at alarmen gikk 
over landet vårt og nedstengingen 
startet kl. 1800. Den årlige, populære 
vinsmakingen hjemme hos Lars A. 
Ekornsæter var planlagt nettopp denne 
kvelden. I siste liten måtte den utsettes, 
og her følger en liten rapport ført i 
pennen av «primus motor» Torbjørn 
Ribe i den anledning. 
 
Vinsmakingen tatt av Covid 19. 
 
I 20 år har Loge 127 Gabriel Scott 
arrangert vinsmaking med «nogo attått» 
i kjellerstua til Lars Annfinn Ekornsæter. 
Fra kl 19.00 til 23.00 har 12 – 15 viner 
blitt vurdert og lite har blitt spyttet ut!! 
Stemningen har vært stor blant de ca 35 
brødrene! I tillegg har Lars Annfinn 
gledet oss med sang, delvis sanne 
historier om vin har Torbjørn fremført, 
allsang har nærmest løftet taket og lett 
servering døyvet sulten. 
 
Årets vinkveld skulle arrangeres 12. mars. 
Smak på datoen!!. Vinsmakingen måtte 
selvsagt utsettes, men hvor lenge?  
Fremdeles ser det ut til at det blir lenge 
til at flaskene kan tas ut av vinskapet til 
Torbjørn. Spørsmålet er hvor mange 
flasker som er igjen. Har han drukket opp 
alle de 32 flaskene som var innkjøpt??  
Faren for svinn blir større for hver måned 
som går! 
 
Hver vinkveld har hatt et tema. I år var 
det så enkelt som «Torbjørns favoritter». 
Hvit viner, orange viner, rosé viner og 
musserende viner må nok vente med å 
leske brødrene våre til vaksinen har 
bremset viruset. 
 
Knut Anonsen - Herold 
 

 
 
Leir 22 Aust-Agder fortsettelse: 
Etter festleiren møtes alle patriarker i 
kjellerstuen hvor de får en velkomstdrikk 
og under-holdning av «Østre Gab».  
Meny blir lettsaltet torsk med karamell-
pudding til dessert. Talerlisten blir DSS, 
HP, evt. Inviterte gjester og Eks DSS Jan 
A. Nilsen som blir hovedtaler.                                       
Slik situasjonen er nå må en nok se det 
hele litt an. Men fest må det vel bli en 
gang i fremtida. 

 
Forsiden av Jubileumsboka 

Det er meningen at boka skal settes inn 
på leirens og NOFAs sider, slik at alle som 
ønsker det kan lese den. 
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Loge nr. 128 Lyngør 
 

Vi gratulerer  
13.09.2020: 
Egil Arnt Knutsen, 75 år  
 
13.09.2020:  
Ole Pettersen, 70 år 
 
10.10.2020: 
Svein-Erik Damsgaard, 50 år 
 
12.10.2020:  
Per Sigbjørn Lerpold, 75 år 
 
11.11.2020: 
Leif Fage 50 år 
 
18.11.2020: 
Tom-Cato Rasmussen, 65 år 
 
06.12.2020:  
Arne Nordahl Aas, 75 år 
 
18.12.2020:  
Karstein L. Bertheussen, 70 år 
 
22.12.2020: 
Roar Mads Olsen, 65 år 
 
 
Corona-epidemien 
Situasjonen er ikke under kontroll. Våre 
møter blir derfor noe amputert. Slik 
situasjonen er nå, i slutten av september, 
planlegger vi derfor møter med inntil 38 
brødre. 
Vi inviterer alfabetisk. 
Dette gjelder inntil nye retningslinjer 
foreligger. 
 
 

 
 

 

Info om møter  
OM har sendt ut et skriv om hvordan vi 
skal forholde oss på møtene fremover.  
Det blir ingen opphold i salongen. 
Brødrene bes gå rett inn i logesalen 
Etter betaling for maten. 
 

Møteprogram  
07.10  0+, G 
21.10  25 års VE.JU., G 
04.11  =+ 
18.11  □M 
02.12  = + 
16.12  □Julemøte 
06.01  □Arb.møte/instr. 
 
Nytt Logehus 
Som alle nå vet, har vi kjøpt nytt logehus. 
Huset er opprinnelig bygget av Frikirken, 
som har hatt det fra 70-tallet og helt 
frem til vi overtok. 
Det ligger på Akland i Risør Kommune.  
Huset er meget godt egnet til vårt 
formål, og er på ca. 450 kvm.  
Både spisesal og logesal er store og gode 
rom. Her kan vi greit ha møter med 100 
brødre. 
Vi planlegger også et tilbygg som i 
hovedsak skal romme salong. 
 
Det ligger en hel del arbeid foran oss. 
Men det er helt overkommelig! 
 

 
Kviåsen 4, 4994 Akland 

 
Logesalens utseende ved overtakelsen 
 
Dugnadsarbeidet er allerede godt i gang. 
Entusiasmen er stor   

 

 
Info for besøkende: 
Huset ligger ca 200m fra den store 
rundkjøringen på E18.  
Ta av mot Søndeled. 
 
Logen hilser 
Loge 128 Lyngør ønsker alle brødre en 
riktig fin og problemfri høst. 
 
Til lykke med nytt ordenshus! 
 
 
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 
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Loge nr. 135 Mærdø 
 
Gode brødre,  
På vegne av OM Tom Arild Sell deler jeg 
informasjon skrevet av OM i vår 
Facebook gruppe i august, og litt nytt om 
situasjonen nå og fremover.  
 
Du får et tilbakeblikk på høsten 2019 
med nye Embetsmenn og kontrasten 
med tiden vi er inne i nå.  
 
Høstterminen 2019 startet opp med full 
entusiasme og ny- installerte 
embedsmenn. Mange brødre fikk nye og 
spennende oppgaver. Alle brødre 
fullfører sine tildelte oppgaver på en 
strålende måte i alle ledd, noe som 
gleder OM stort.  
 
Vi kom så godt i gang. Vi fullførte 
arbeids-møter, 1. opptak, 1-2-3 grads 
passeringer, venneaften, veteran-juvel 
og minneloge. 
 
Når alt fungerer med embedsmenn, 
øvelser, skuespillere, privatnemd, 
servering, kollegiet osv. og alle trives i 
oppgaven man har fått, ja da er logen vår 
en bra plass å komme til. 
 
Dessverre for oss alle så kom Corona 
viruset til Norge i mars 2020. Vi måtte 
stenge ned alle logene, alt ble satt på 
vent til over sommeren.. trodde vi. Vi 
hadde alle håpet om at vi kunne starte 
vårt logearbeid til høsten igjen.  
 
Vi har fått god informasjon fra Storlogen 
og mange smittetiltak er iverksatt og 
klargjort for oppstart om vi skulle finne 
det forsvarlig. Storlogen ga klarsignal til å 
starte opp logemøtene med spesielle 
smittetiltak i september 2020, men 
klargjorde at det er OM som for sin loge 
er ansvarlig og bestemmer om det skal 
iverksettes logemøter eller ikke. 
 
Etter nøye vurdering og samråd med 
Embetsmenn og logemedlemmer 

besluttet OM 26. august at det er for 
risikabelt å åpne nå! Logemøtene ble 
derfor utsatt til over nyåret hvor ny 
evaluering blir gjort. 
 
Coronaviruset smitter fort mellom oss 
mennesker og kan være farlig. Vi tar 
derfor ingen sjanser!  
 

 
 
Det viste seg å være en fornuftig 
avgjørelse. Arendal er pr. dags dato et 
«rødt» område i Norge. Offisielle tall 
viser 48 smittede siden midten av 
september- 2 uker. Til sammen-ligning 
hadde Arendal 41 smittede fra 
begynnelse av mars til midten av 
september. Med andre ord over en 
dobling på bare to uker. I tillegg er det 
sannsynligvis store «mørketall» der ute. 
 
Coronasmitten sprer seg i alle land. Det 
er utfordringer flere steder i Norge og i 
nærliggende land som Danmark og 
Sverige. 
 
OM har ansvaret for vår loge. OM er klar 
på at han ikke ønsker å åpne opp for 
logemøter så lenge det er risiko for at 
våre brødre ved uhell kan bli smittet. Vi 
har ingen brødre å miste! 
 
Vi ser frem til nyåret 2021. Håpet er 
lysere tider- selv om det er vanskelig å 
tro det her og nå. Vi holder deg 
oppdatert om veien videre bl.a. via vår 
Facebook gruppe. Vi forventer også at 
det kommer flere uttalelser fra Storlogen 
og evaluering av retningslinjer. 
 
Det blir en annerledes høst i år, noe vi 
ikke så for oss da vi startet året med fine 
logemøter. Det er trist for oss alle, men 
vi må se fremover og gjøre det beste ut 
av det. Sikkerhet fremfor alt annet nå.   
 
Når det er sagt, Loge 135 Mærdø 
kommer sterkt tilbake når det er trygt å 
starte opp igjen.  
 

Hjemmesiden OddFellow.no 
Loge 135 Merdø sine sider 
 
Her finner du 20-års jubileumsskrift, 
oversikt logemøter, Covid-19 Corona 
virus informasjon og mye annet. 
 
Ikke glem at vi er brødre. Blir du syk eller 
kommer i karantene og trenger hjelp.. 
ring OM. Flere logebrødre står klar til 
hjelpe deg med å handle eller annet ved 
behov. Du er ikke alene! Ta kontakt hva 
det enn måtte være.  
 
Husk ellers at mange brødre setter pris 
på en telefon og litt kontakt når det er 
vanskelig å treffes på møter. Oppfordrer 
derfor alle brødre til å holde kontakten.  
 
Vi hjelper hverandre. Vi ser fremover 
mot lysere tider. Vi går veien sammen.   
 
 
Broderlig hilsen 
OM Tom Arild Sell 
 
Hilsen i V. K. og S.                                                
Herold Øystein Hansen 
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Nytt NOF-prosjekt godkjent 
 
Jubelen sto i taket på Kongleveien 12 
denne onsdagskvelden da bror Jan A. 
Nilsen mottok den nedenstående mail: 
 
«Oslo, 9. september 2020. 
 
Til 
 
Eks DSS Jan A. Nilsen 
   
Gode bror, 
I Akademiets Rådsmøte 3. september 
2020 ble ditt prosjekt nr. 7 – 2020 Han 
Oscar – Odd Fellowloge nr. 107 
Torungens «Far» godkjent som ferdig 
prosjekt og vi gratulerer.  
 
Blir prosjektet trykket vil vi gjerne motta 
to eksemplarer som sendes til Kanseliet i 
Odd Fellow Ordenen. 
 
Informasjon om prosjektet vil også bli 
lagt ut på Akademiets nettside. 
 
 Med søsterlig hilsen i Vennskap, 
Kjærlighet og Sannhet. 
 
Karin Lilleskare 
Institutt for Ordenshistorisk forskning.» 
 
«Han Oscar» skrevet av bror Eks 
DSS Jan A. Nilsen som et av 
mange NOFA-prosjekter som han 
står bak. 

Boka «Han Oscar» er omtalt på loge 107 
Torungens logeside, men Terjenytt har 
valgt ut Oscar Bernsteins entusiasme ved 
Terjenytts «fødsel» og to artikler han 
bidro med ved oppstarten. 
Alle brødre i loge 107 Torungen vil motta 
sitt eksemplar og vi anbefaler alle om å 
lese det bror Eks DSS Jan A. Nilsen har 
skrevet om «vår far» 
 

 
 
I fra boka: «Han Oscar» av bror Eks DSS 
Jan A. Nilsen har vi sakset   
Da Terjenytt ble startet høsten 1972 var 
Oscar like entusiastisk som resten av 
Terje nytt og i første nr. av det nye 
medlemsbladet skrev han: 
 
Jeg er blitt bedt om et meget kort innlegg 
til vår loges nye avis. 
For det første er jeg glad for at dette fine 
initiativ ser dagens lys midt i desember 
og sikkert vil bidra til en informativ 
service som vil falle gunstig ut, skulle jeg 
tro, og hvor brødrene vil få kunnskaper 

om vår Orden i sin alminnelighet og 
kanskje mest om vår egen loge i 
særdeleshet. 
 

For det annet er det en nærmest håpløs 
oppgave å skrive noe helt om Odd 
Fellowtanken og dens ide, når man bare 
får tildelt noen få linjer. 
 

V-K-S-tanken er så imperativ i seg selv at 
det neppe gis det menneske i dag som, 
sel ved intense forsøk, greier, å leve helt 
opp til den, enn mindre gjennomføre i 
ord og handlinger denne mange 
tusenårige gjennom-prøvede ide. For min 
egen del har det vært en trang til å 
«smake» på stoffet uten dermed å si at 
jeg er blitt «infisert». 
 

Det er vel nærmest blitt noen små, 
nesten mikroskopiske forsøk på å leve 
opp til V-K-S-tanken og jeg overlater til 
andre og dømme om det. 
 

Jeg tror de fleste Odd Fellows har erfart 
at etter hvert som de har kunnet dypere 
inn i våre ritualer og symbolske tenkning, 
at de ikke strekker til, men at det er best 
å løfte i flokk og stadig forsøke å arbeide 
på det beste i en selv, og dermed 
oppdage de positive sider hos sine 
medmennesker og ikke minst ens egne 
brødre i logen. 
 

Mitt Odd Fellow liv har lært meg bare 
lyse ting og jeg har funnet verdifulle 
stunder inne i logelokalet til meditasjon 
og ettertanke, en følelse som bare vokser 
seg sterkere, og stadig fornyes. Jeg er 
derfor denne institusjon megen takk 
skyldig. 
 

Med et ønske om fortsatt trivsel i vår 
loge og vår Orden, hilser jeg det første 
nummer og den første utgave av 
«Terjenytt». 
 

I V. K. et S. 
Oscar Bernstein 

Fungerende Eks. Overmester. 
 
Allerede i det neste nummer var den 
alltid engasjerte bror Oscar igjen inne 
med følgende innlegg: 
 
TANKEKORN? 
 

Et nytt år er allerede i bevegelse. Denne 
bevegelsen er det ingen av oss som kan 
stoppe- En bevegelse i seg selv kan nok 
stoppes, hvis det er grunn til det. Til det 
kreves friksjonsmedia i form av en eller 
annen slags mekanikk som kan 
parallelleres med bremseeffektivitet. 
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I vår menneskelige tilværelse kan en 
stans eller oppbremsing være så mangt. 
Den kan være av økonomisk art og sette 
vår livstrivsel i fare, eller den kan være 
biopatoxologisk i form av ulykke, sykdom 
og blir oppbremsingen for hard kan den 
ende i katastrofe. Er den av åndelig natur 
blir den kanskje skjebnesvanger for vår 
psykiske trivsel. 
 

Så hva med bevegelsen? Allerede i meget 
gammel tid var den tanke fremherskende 
hos et spesielt folk at man alltid skal se 
fremover, det skal være en stadig 
utvikling. Jeg vil ikke utdype det 
nærmere, men bare konstatere at tanken 
ikke er ny. 
 

Hvordan er det så med vår egen 
bevegelse eller utvikling i vår egen lille 
Odd Fellow krets? Jeg tror den er god, 
egentlig ikke nyskapende, men tjener de, 
til dels også hjelpende, i sitt innerste 
vesen endog søkende. 
 

Han som søker, han skal finne (han som 
går i mørke, han skal ledes), og søker han 
lenge og med den rette iver, får han lønn 
for denne sin søken. 
 

Og så er man blitt en Odd Fellow- bror, 
og da skal man virkelig søke, være i 
stadig kontinuerlig bevegelse mot et 
bestemt mål: Positiv innsats for sine små 
og store medmennesker i og utenfor 
logen. 
 

Vi bør i vår logetenkning bestrebe oss på 
å få frem en skala av følelser og mer en 
ekte livsfølelse. Med andre ord, det skal 
være en ekte glede, som stråler ut av vårt 
Odd Fellow sinn. 
 

Gleden er en form for bevegelse. Den 
begynner som en stille kilde i vårt indre 
for så å sprudle frem som en liten 
vårbekk, som utålmodig roper «her er 
jeg» med hele sin vårsjarm, som bare en 
vårbekk kan glede sine omgivelser. 
 

Skal vi prøve å være som vårbekken og 
påvirke våre omgivelser med denne ekte 
glede. Du er i bevegelse, du har din 
sjanse, grip den nå. 
 

Fortsatt: Godt Nytt År. 
Eks OM 

O. Bernstein 
 
Dette er skrevet på nyåret i 1973, men er 
like aktuelt i dag, ja kanskje mer aktuelt 
med tanke på den Corona-situasjonen vi 
befinner oss nå. 
 

Bror Insp. Frido Josepha, fra 107 
Torungen, har skrevet bok. 

 
 
I boka, som er på engelsk, skildrer bror 
Frido sin oppvekst på øya Curacao, og 
den videre ferden ut i verden, på de 7 
hav og tiden frem til han gikk av som 
pensjonist, bosatt i Arendal. 
 
Vi har sakset litt i fra hans første møte 
med landet Norge: 
 
«Da jeg ankom Norge, kom jeg til et lite 
sted med navn Gjeving på landets sydlige 
kyst. Skolen jeg skulle begynne på het 
«Risøya Folkehøy Skole» og hadde 
navnet etter den øya der skolen var 
plassert. Mine elevvenner i skoleårene 
1970 og 1971, var 2 fra Færøyene og 1 
fra Houston US, mange norske 
ungdommer samt meg selv. 
Ikke lenge etter starten sluttet studenten 
fra Houston. Hun sa at språket var for 
vanskelig. 
Norge har mange dialekter, som gjør det 
vanskelig å forstå norsk. 
Studentene var fra hele landet og alle 
snakket sin dialekt. 
Som månedene gikk fikk jeg etter hvert 
taket på det, og en vrien terskel mot min 
utdannelse var overstått. 
Hver lørdag skulle vi skrive en kort 
historie på norsk, og mens min 
besvarelse i starten ble druknet i røde 
rettelser, så forsvant etter hvert mer og 

mer av rødfargen i de historiene som ble 
returnert.» 
 
Dette er en noe forkortet og tilpasset 
oversettelse av starten på kapittel 8 som 
heter «School in Norway». 
Boka til bror Frido Josepha anbefales på 
det varmeste og boka kan en få tak i ved 
å henvende seg direkte til ham. 
Løp og kjøp. 
 
Arendalsuka 2020 avlyst 
 
Av tydelige grunner ble Arendalsuka 
2020 avlyst. Planleggingen var godt i 
gang; stand var bestilt og likeså lokaler 
for sentralt arrangement samt alle 
forberedelser til bemanningslister og 
rigging. 
 
Arets amputerte uke besto stort sett i 
partilederdebatt i Kulturhuset i trygge 
Coronatiltak. 
 
Det pulserende livet i Arendals gater 
denne Augustuka uteble og at vi savnet 
dette er sikkert. 
Vi som er valgt som nevnd for dette 
arrangementet ser frem til å delta i 
Arendalsuka 2021. 
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Redaktørens lune hjørne, eller lederartikkel om du vil. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ledig annonse 

Ny skjorte 
 

Du ringer, jeg bringer 
 

Jan Stangeland 
 

Mob.: 93617613 

 

Ledig   annonse 

          
 
         Ledig annonse 

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

innerst i Pollen vis a vis Nordea/Kanalplassen 
                      CORNER 

Kirkegaten 5           4841 ARENDAL 
TLF 37099941                           MOB 91797530 

Det har vært et tomt halvår. 
 
Sangeksperimentet vi forsøkte. «Här er gudagott at vara» gikk som så der godt og vel 45 søstre 
og brødre meldte at de hadde sunget, dvs ca 10% av medlemsmassen. 
Oppfordringen til å synge «Ja vi elsker» 17. mai, som også ble markedsført over det ganske land 
håper jeg ga et vel så godt resultat. 
 
Oppfordringen til kontakt mellom brødre og søstre i denne perioden har jeg inntrykk av at er 
gått så som så, og på egne vegne og sikkert for de fleste av oss kunne dette vært bedre. 
Oppfordringen blir derfor: ta kontakt med søstre og brødre som dere vet vil sette pris på en 
hyggelig hilsen. Det koster så lite, men kan bety så mye.  
 
Enkelte loger planlegger oppstart i oktober, og ære være dem for det. 
Imidlertid er det vel så viktig å ta de nødvendige helse faktorene med i bildet, og kan man ikke 
garantere at disse følges, er det best å utsette.  
Det har vært og er fortsatt lite smitte blant Ordensmedlemmer, og de jeg har hørt om har hatt 
en fin utgang. Vi kan imidlertid ikke være forsiktige nok. OM og EU har et stort ansvar, et 
ansvar de har vist stor aktsomhet. 
Vi må dog ikke legge kreative ønsker om sikre treff til side. 
Jeg vet at Kaprifol har gjennomført kreative og sikre tiltak for sine medlemmer, og at Torungen 
har tilsvarende planer. La ikke Covid-19 være en begrensning, men vær kreative og se 
mulighetene- 
 
Til slutt vil jeg få gratulere logene i Tvedestrand/Risør med nytt logehus. Terjenytt vil gjerne får 
følge ombyggingen av dette huset, og vil gjerne få komme tilbake til dette i kommende 
nummer av Terjenytt, frem mot innvielse av nytt Odd Fellow Hus i Risør. Beliggenheten på 
Akland er perfekt, med gode parkeringsmuligheter. Terjenytt vil gjerne følge opp den 
kommende dugnadstiden med en «serie» «Hjemme hos-reportasjer». 
 

Terjenytt Høst 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, Julen 2020, kommer i nov. 2020. Frist for innlevering av stoff fra enhetene er ca 25. nov. 2020. 

Stoffet sendes: Per J. Jørgensen, på E-mail: post@terjenytt.no eller adr.: Furulunden 4, 4844 Arendal. 
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Blødekjær 
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Logeantrekk! 
Lagervare i Lillesand 

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

Livkjoler – Dresser – Smoking - Tilbehør 
 

Retur adresse: Furulunden 4, 4844 Arendal 

Til: 

Støtt våre annonsører 
De støtter oss 

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

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

Storkiosk om sommeren                  
 

BRØDRENE 
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