
 

          Nr. 4                            Julen 2020                           49. årgang 
. årgang 

 

Grytevakter 
Covid 19 satte en stopper for 
denne tradisjonen. Se mer 
på side 14 

Enda en gang kan vi ønske GOD JUL og GODT 
NYTT ÅR og denne gang har vi virkelig «bruk 
for» et slikt ønske. Lyset i tunellen er der i 
form av en snart tilgjengelig vaksine. Hold 
sammen og hold kontakt!  

 

 

Les Storsires 
hilsninger til 
søstre og brødre 
i loger og leire på 
side 13 og 14. 

Enhetenes jubileer. 
 
Terjenytt presenterer 
en oversikt over 
kommende jubileer i 
distriktets enheter. 
Se side 15 
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Rebekkaloge nr 51 Fortuna 
 

Julehilsen fra Overmester! 
           Kjære gode søstre 
 
Det stunder igjen mot jul – etter et veldig 
merkelig loge-år! Det var så mye vi skulle 
gjøre, men så tok coronaviruset 
overhånd! Tenk at vi ikke har hatt 
logemøter siden 11. mars!  
 

Stor Sire har nå innstilt all 
møtevirksomhet inntil videre. Det tror jeg 
var et klokt valg. Vi vil legge ut 
informasjon om endringer på vår 
hjemmeside på www.oddfellow.no. 
Kollegiet er likevel godt i gang med å 
planlegge gjennomføring av møter når 
det igjen er tillatt og vi vurderer det som 
trygt nok, om enn i en noe annerledes 
form, tilpasset gjeldende regler og 
anbefalinger. 
 

Det er mange som spør i tiden nå før jul: - 
Hva ønsker du deg? I år er det ikke tvil om 
at det jeg ønsker meg aller mest, er at vi 
kan få tilbake hverdagen, og med det ikke 
minst logemøtene! Jeg savner dere! Jeg 
håper at det ikke tar altfor lang tid ut i det 
nye året før vi igjen kan møtes, i 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet! 
 

Jeg vil gjerne takke alle søstrene for alt 
dere bidrar med i logen, når dere tar på 
dere store og små oppgaver, så også nå i 
korona-tiden. Jeg håper mange tar en 
telefon til andre søstre, tar initiativ til en 
spasertur ute med andre søstre, med god 
avstand, og gjerne hører om noen trenger 
en hjelpende hånd. Det er det som er å 
leve ut Ordenens budskap i disse dager.  
 

Julen er forbundet med feiring og 
tradisjoner, og også disse kan bli svært 
endret i år. For noen er julen allerede en 
vanskelig tid. Jeg håper at vi kan ta med 
oss søsterfellesskapet og med-
menneskeligheten også utenfor logen, så 
vi alle kan bidra til en positiv tid, også for 
andre. Jeg ønsker dere alle en riktig 

GOD JUL og et GODT NYTT ÅR 
 

 
 
Strålte om kapp med sola.  
Torsdag 29. oktober var en fantastisk dag, 
gnistrende sol fra skyfri himmel og 20 
Fortuna-søstre møtte opp på Hove for 
tur. Vi gikk ytre vei ved havet og fulgte 
stiene rundt Hove. Alle var i 
kjempehumør, glade for å se hverandre 
og strålte om kapp med sola. Underveis 
var det kaffepause, og praten og latteren 
gikk høyt. Tusen takk for en flott dag. 
 

   
 
En koselig formiddag hos søster 
Randi! 
Torsdag 19. november var det koselig 
samling og tur hos søster Randi på 
Strengereid. 15 logesøstre møtte opp. 
Det ble en flott rundtur i området, og 
Randi fortalte underveis fra stedene. 
Etter turen ble det fyrt opp i bålpanna 
hvor vi kokte kaffe og grillet pølser. En 
kjempekoselig dag i nydelig høstvær. Takk 
for en fin dag, og vi kommer gjerne igjen. 
 
P.S.: Hun har også et fantastisk fest- 
lokale.  

 
Vi satser på flere turer i 2021! 
      
 
 

 Vi gratulerer! 
 80 år 
Reidun Knutsen – 05.12. 
Else Salvesen –     14.01. 
 
 75 år 
Runi I. Nordlund –          19.12. 
Grethe Guttormsen –    14.01. 
Anna R. Larsen –             30.01. 
Inger Marie Sørensen – 03.02. 

                
 
Jule-quiz!          
 
1.Hva heter fortellingen Kari Rose leser 
på Fortunas julemøte? 
2.Hvem har skrevet teksten til «På låven 
sitter nissen»? 
3. Hva heter filmen som er vist på NRK 
hver julaften siden 1996? 
4.En undersøkelse gjort på oppdrag fra 
«Matprat» viser at 47% nordmenn spiser 
dette julaften. Hva er det? 
5.Når regner man at det ble allment å ha 
juletre i norske hjem? 
6. Hva heter sangen om «Jensemann 
som strever dagen lang» og hvem har 
skrevet den? 
7.Hvor mange kakesorter har det vært 
vanlig etter norsk skikk å bake til jul? 
8. «Glade jul» er en av våre mest 
populære julesanger. Hva er den 
originale tittel og hvor kommer den fra? 
9. En tradisjon med røtter langt tilbake 
og kjent i mange land i Europa. 
Utgangspunktet var en geit. Hva heter 
denne tradisjonen som fortsatt lever i 
Norge i dag?   
10.Trettende dag jul har et navn, hva 
heter denne dagen? 
 
Svar på jule-quiz på side 14 

     
           
Kjære alle lesere av Terje Nytt! 
En riktig god jul og et bedre nytt år 
ønsker jeg dere alle. 
Hilsen Merete  

               



2020 Julen 49. årgang 

 3

 
Rebekkaloge nr 93 Kaprifol 

 
Julehilsen fra OM 

 

 
 

Kjære Logesøstre 
 
Ønsker dere alle, og deres familier en 
virkelig fin og fredfull juletid. 
 
Så får vi håpe at ting snur når vi kommer 
inn i det nye året, og at pandemien er 
slått ned, slik at vi kan starte opp vår Loge, 
og virkelig få ta tilbake alt vi har lengtet 
etter så lenge. 
Et lite juledikt vil jeg gi dere, med ønske 
om  en God Jul og et Godt Nytt År. 
 
Må julen bli fin og gi ro i sinnet 
La problemer bli små og forsvinne 
La dagene som kommer bli gode og fine 
Så du i hjertet kan føle at de er virkelig 
dine. 
 

Med søsterlig hilsen i 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Liv Torill Jacobsen 
OM 

 
 

 
 
 

 
 

Jubilanter vår 2021 
  

23.02 Torill Brit Andersen     75 år 
28.02 Kari Irene Holm            70 år 
07.03 Lisa Johannessen          70 år 
14.03 Kari Larsen                     80 år 
18.03 Solveig Gjertsen          80 år 
20.03 Ellen Lillevik          70 år   
 
 

Tur på Hove  
 

 
 

Lørdag 24. oktober prøvde vi igjen å få til 
en samling på Hove.  11 søstre stilte opp. 
Alle hadde med niste/kaffe. Det ble en fin 
rundtur, med rast i den gamle 
kanonstillinga v/Røde Kors hytta. 
 
 

Julehilsen 
 

 
 
Vi er inne i en tid som setter 
begrensninger på oss alle, logemøter er 
avlyst, samlinger med mange er ikke 
tillatt, og vi må passe oss i alle 
sammenhenger så smitten ikke sprer seg. 
I forbindelse med julehøytiden har 
Loge 93 Kaprifol  i år valgt å gi alle 
søstrene en liten juleblomst i denne litt 
spesielle førjulstiden. 
 

En klem – til deg  
 

Hvis det er noe vi alle kan gi, 
i en merkelig hverdag  og en 
utforutsigbar tid, 
 
så er det å dele et håp og en tro, 
på en aktiv hverdag og en fremtid god. 
 
Mennesker, lek, latter og gode tider, 
der verden viser seg fra sine beste sider. 
 
Krig blir til fred, sult og virus forsvinner, 
kriser og tiltak blir svake minner. 
 
Snart kan mennesker samles, løpe ut av 
sine hjem, 
og gi hverandre en skikkelig  god KLEM. 
 

 
Møtepan 1. halvår 2021 

11.01  19.00  O +                  Galla 
25.01  19.00  O ≡+         Galla 
08.02   19.00 O Arbm. Regnsk/Rapp./                                               
                                                Nevnder 
22.02  19.00  O 25 Ve.Ju.         Galla 
08.03  19.00  O - + N 
22.03  19.00  O Arbm. N(V) 
12.04  19.00  O Arbm. (V) 
26.04  19.00  O Va 
10.05  18.00  O 25/40 Ve.Ju    Galla 
                             NB: Merk tiden! 
17.05  11.00   Sammenkomst på OFH 
05.06  10.00  Kurs for nye emb.menn 
12.06  10.00  Kurs for nye emb.menn 
14.06  18.00  Sommertur   
------------------ 
Høsten 2021 
30.08  18.00 O EI   Merk tiden!  Galla 
 
 

 
 
Vi i embedskollegiet ønsker alle 
brødre og søstre  

en riktig God Jul  
og et Godt Nytt år! 
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Rebekkaloge nr 114 Måken 

 
Hilsen fra Overmester  

 
Kjære søstre 
 
Det går mot slutten av år 2020. Eit spesielt 
år for oss alle.  
Frykten for smitte har prega livet vårt, og 
mange har halde seg mest mogleg heime.  
Logen har vore stengt mykje av tida. 
Mange av oss har følt på saknet av å 
møtas og vera ein del av fellesskapet i 
logesal og på ettermøte. 
 
Midt oppi redsel for dette usynlege har 
det og skjedd mykje positivt. Søstre har 
tatt kontakt og spurt om alt er bra, nokre 
har avtala å møtas heime, på kafe eller til 
ein tur, og i logen har vi fått gjennomført 
fem møte i vårhalvåret og to i høst.  
 
Når vi tenkjer over det, har sikkert dei 
fleste erfart at livet blir enklare når vi 
klarar å glede oss over dei små, enkje ting 
i kvardagen - det vi har og kan gjera - i 
staden for å gremme oss over alt vi ikkje 
har og ikkje kan gjera.  
Å vera optimist og tenkje at det blir betre 
ein gong - sjølv om vi ikkje nå veit akkurat 
når - er med på å halde motet og humøret 
oppe i ei koronatid. 
 
Tove Houch har eit innspel til dette i 
diktet sitt Tulipaner: 
 
Når dagen er 
fargeløs og tung 
samler jeg 
hver god opplevelse 
og får en bukett 
fargerike tulipaner  
 
Måtte vi alle samle mange fargerike 
bukettar i dagane som ligg framfor oss! 
Måtte advents- og juletida bli ei tid for ro, 
ettertanke og hyggeleg fellesskap 
innanfor trygge rammer.  
La kjente og kjære melodiar fylle stua, og 
la oss igjen glede oss over englesangen 
som forkynde fred på jord. - Og så held vi 

optimismen levande om betre tider i 
2021. 
 
Søsterleg 
helsing i 
Vennskap,  
Kjærlighet og 
Sannhet 
Torunn M. 
Sandsdalen 
Overmester 
 
Våre jubilanter: 
 
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! 
 
Troskapsgrad og Det Gode 
Vennskaps Grad - 08.10.2020 
 
På denne dag hadde vi faktisk 2 grader! Vi 
begynte med innvielse av Anne Lise 
Maløya (fadder Mary-Ann Klepp) og 
Cathrine Therese Dullum (fadder Edle 
Gulløy Larsen). Vi fikk oppleve en spesiell 
innvielse i disse korona tider. Lite søstre i 
salen – med kun de nærmeste til stede. 
Men det ble en flott og minnerik 
innvielse. 
 

Fra venstre: Cathrine Therese Dullum, Overmester 
Torunn Sandsdalen og Anne Lise Maløya 
 
Etterpå hadde vi gradspassering for Britt 
Åse Try (fadder Hilde Rørvik), Reidun 
Sofie Engeslend (fadder Elin Håland) og 
Liv Gudrun Stoveland Woie (fadder Anne 
Grethe Støyl). Dessverre ble det ikke tatt 
noen bilder av disse 3.  
Dessverre fikk vi ikke noe ettermøte pga 
koronaen. Men det ble arrangert noe 
privat for resepiendene. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Den Edle Kjærlighets Grad og Den 
Høye Sannhets Grad 
22.10.2020 
 
Også denne kvelden hadde vi 2 
gradspasseringer. Vår eminente 
Ceremonimester ledet oss trygt og flott 
gjennom disse 2. Imponerende! 
 
Først hadde vi 5 stk som ble forfremmet 
til Den Edle Kjærlighets grad! 
Det var Kathe Birgit Tjemsland (fadder 
Bjørg Torkildsen), Anne Lise Hodne 
Eriksen (fadder Mie Gaustad), Lisbeth 
Udjus (fadder Hilde Rørvik), Hanne 
Grethe Foldvik (fadder Solbjørg Eide) og 
Kirsten Finkelsen Grimstveit (fadder Gro 
Tveita). 
 
Etter en liten pause fortsatte vi med Den 
Høye Sannhets Grad for Grethe Karlsen 
Ellingsen (fadder Anne Trine Eia). 
 
Minneord 
 
12. november 2020 skulle vi hatt 
Minneloge.  
 
Det er en dag der vi minnes alle 
logesøstre som er gått bort i årenes løp. 
Vi ser de for oss og tenker med glede på 
hva de betydde for hver enkelt av oss.  
 
I år ville tre søstre blitt spesielt husket på 
denne kvelden siden de er gått bort i 
løpet av 2020.  Vi ville ha hedret minnet 
deres ved å lese navn og vitae på hver 
enkelt. 
 
Eva Sjølund Tvedt  

Eva ble fødd 
16. april 1944 
og døde 4. 
januar 2020. 
Hun ble tatt 
opp i loge 104 
Måken 23. 
september 
2010,  
og fikk Den 

Høye Sannhets Grad 7. mars 2013. 
Eva har vært med i Nevnd for hjelp og 
støtte. 
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Rebekkaloge nr 116 Navigare 

 
Høstens aktiviteter 

Kollegiet har hatt sine vanlige møter med 
planlegging av vårens program, 

videreformidle all informasjon fra 
Storlogen og andre nyttige opplysninger. 
Vi hadde alle håpet på en aktiv sesong 
høsten 2020. Men så ble det ikke. 
Dessverre. 
Allikevel klarte vi å gjennomføre 2 møter i 
oktober. 
Etter avtale med DSS og en nøye 
gjennomgang av smittevernsregler ble 
det 14. oktober gjennomført 
gradspassering til Det Gode Vennskaps 
grad. 
Vi møtte kun med nødvendige 
embedsmenn og aktører. 
Det var 17 søstre tilstede. 

 
Str.ene Julie Holm Dalen og Helga Egeland Dalen 

ble forfremmet til DGVG. 

 
28 oktober ble det gjennomført 
gradspassering til Den Edle 
Kjærlighetsgrad med de samme regler 
som forrige møte. 

 
Str.ene Esther Kristine Hoel, Andina Hurv og Bente 
Dyrnes ble forfremmet til DEKG. 
 

 
 
Alle søstre var meget fornøyd med det 
som ble gjort for dem. 
Det var ikke søstermåltid på disse 
gradspasseringene, men tid til å snakke 
sammen både før og etter møtet. 

 
Nytt logehus 

Litt oppdatering. 
Vi er i god gang, arbeidet gjøres med liv og 
lyst.  Dugnad er også en måte å samles på, 
noen få om gangen. 

 

 

 

 
 

RUNDE ÅR – GRATULERER! 
80 år Mary Eriksen  28.12.20 
75 år Ingebjørg Anny Lofstad    07.01.21 
70 år Aud Ragnhild Bjellås 09.01.21 
60 år Helga-Brit Fjellheim 21.01.21 
55 år Elizebeth Moen Monrad 21.01.21 
35 år Julie Holm Dalen 26.01.21  

 

 
 

Møteplanen for vårhalvåret 2021. 
Med forbehold om endringer pga. 
Korona-pandemien. Følg med på 

kalenderen på logens hjemmeside, 
www.oddfellow.no 

 
13.01. Arbm. Rapporter  nevnder 
27.01. Arbm. Regnskap 
10.02. ≡+ Galla 
24.02. -+ 
10.03. Venneaften 
24.03. 0+ Galla 
14.04. 25 års Ve. Ju. Galla 
28.04. =+ N (V) 
26.05. ≡+ (V) Galla 
05.06. Kurs for nye embedsmenn 
09.06. Sommertur 
12.06. Kurs for nye embedsmenn 
Høsten 2021 
25.08. Arbm. Rapporter nevnder 
08.09. EI Galla 
 

 
Hilsen fra Undermester 

 
Nå tennes det lys i de fleste hus og kroker.  
Det trengs nå, en mørk årstid og det har 
vært en vanskelig tid for de fleste.  Ingen 
logemøter, lite sosial kontakt.. Nevnd for 
omsorg tar igjen kontakt med alle søstre 
for å ønske god adventstid og God Jul.  Da 
vet vi at alle har det bra. 
I november har vi gjennomført et lotteri 
på facebook/sms.  Det skapte stor 
begeistring.  Flotte tilbakemeldinger fra 
søstrene. 
Mange måter å holde kontakt på. 
 
Ønsker dere alle en riktig God jul. 
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Loge nr. 61 Terje Vigen 
 

Ord til ettertanke 
Brødre, 

Vi er nå inne i Adventstiden og samtidig i 
en krevende tid for hele vårt samfunn. 
En tid hvor det kanskje er betimelig å 
tenne en liten glød i vårt hjerte og sinn 

ved å sette lys på våre Budord – Bud som 
er en av grunnpilarene i vår Brorskap: 
 
" Besøke de syke"  
"Hjelpe de trengende"  
"Begrave de døde"  
"Oppdra de foreldreløse" 
 
Kanskje noe å reflektere over i en stille 
stund? 
 
God Jul! 
 
Med broderlig hilsen I Vennskap, 
Kjærlighet og Sannhet  

Peter August Weber, Kapellan 
 
Overmesters julehilsen 
Mine brødre 
 
Julehøytiden står for døra og året 2020 er 
på hell. Et år som vil bli husket som året 
der det sosiale liv i Norge og hele verden 
ble satt på sparebluss.  
Ord som «Pandemi» «Smitteverntiltak» 
«Risikogruppe» «Karantene» og 
«Isolasjon» fikk etter hvert en stor 
betydning i vår alles hverdag 
Ettersom møtevirksomheten i 61 Terje 
Vigen og i Odd Fellow ordenen ble satt på 
vent av et ondsinnet virus måtte vi finne 
oss i nye måter å kommunisere på. 
Embetskollegiet i vår loge har hatt 4 
møter hvorav 2 var nettmøter og 2 var 

møter der vi var samlet fysisk. Jeg vil 
takke brødrene i Embetskollegiet og 
nemndene at de villig har stilt opp og 
sørget for at vår Loges arbeid forsetter i 
denne kompliserte tiden.  
Kontakten med brødrene har skjedd via 
post, E-post og telefonsamtaler. Som 
Overmester satte jeg veldig pris på å 
kunne møte noen av dere brødre i 
forbindelse med «runde» bursdager og 
jubileer.  
Av de møtene som vi skulle ha hatt i 2020 
var det særdeles trist å måtte 
avlyse/forskyve jubileene som 50års 
Veteranjuvelen til bror Paul Paulsen og 
25års Veteranjuvelene til brødrene 
Oddbjørn Fjellmyr, Ole S.Haugen og 
Thorleif Syvertsen. Bror Reidar Granerud 
skulle ha fått tildelt sin 40 års 
Veteranjuvel nå i desember. Like trist er 
det for våre nyere brødre som blir 
forsinket i sin vandring gjennom Gradene.  
Men brødre, Adventstiden er en tid for 
håp og forventning. Håp for at vi kan 
gjenoppta vår møtevirksomhet i 2021 og 
forventningen at vi snart kan treffes på en 
normal måte. Jeg velger å se optimistisk 
på fremtiden og gleder meg til å møte 
dere igjen til vårt arbeid, våre ettermøter, 
Torsken og de gode samtaler.  
Med dette vil jeg ønske dere brødre, 
deres kjære, og alle ordenssøsken i det 
ganske landet - god helse, en rolig 
Adventstid, God Jul og ett velsignet Godt 
nytt år.  
 
I Vennskap Kjærlighet og Sannhet 

Rainer A. Domogalla OM 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Terminliste for vårterminen 2021 
(foreløpig oppsett) 
□ 61 Terje Vigen 
06.01.        5O Ve Ju  Nyttårs □ G 
20.01.         O Arbm. 
Regnskap/budsjett 
03.02.         O Arbm. Instr. 
17.02.        O 25 Ve..Ju G  
03.03.        = + N  
17.03.        O+ G 
07.04.         - + N valg 
21.04.        = +  
05.05.        = + 
17.05.       17. mai logehuset, arr. □ 61 
Terje Vigen     
19.05.        O 40 Ve. Ju G 
05.06.         Sommertur med 
ledsager 
01.09.        EI G 
Alle møter åpner kl.19.00 i O Grad  
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Loge nr. 98 Henrik Ibsen 
 

Gode ordensbrødre! 
 
Vi er nå kommet til advent og ser slutten 
på et år som har blitt veldig spesielt, og i 
mange sammenhenger krevende. En 
truende og uoversiktlig smittesituasjon 
har påvirket en hel verden på en måte 
ingen kunne forestille seg.  
 
Advent markerer ventetiden frem til 
julen, og den er vi vant med. Men i år 
opplever vi også en annen ventetid. En 
ventetid som har vist seg å bli veldig lang. 
En ventetid mot en trygg hverdag som vi 
kjenner, og en vaksine som 
forhåpentligvis vil føre oss dit. Etter 
negative smitteoppslag i media over lang 
tid, er det godt å endelig få høre at en 
vaksine synes å nærme seg. 
 
Ikke minst som logebror har vi merket 
denne ventetiden. Det har oppstått et 
stort savn etter analoge logemøter og 
samvær med gode venner og brødre. I en 
normal hverdag tar man mye for gitt, og 
det er først når man mister det man er 
vant til, at man gjerne tar inn over seg 
hvor mye det faste betyr. Slik tror jeg det 
også kan være med logemøtene, og det 
skaper en forventning til godt fremmøte 
med mange brødre når vi igjen kan åpne 
for logemøter. 
 
Vi hadde en god start på dette året med 
bl.a. tildeling av 25 års Veteranjuvel på 
vårt siste møte som ble 3.mars. Men så 
stoppet verden, og vi mistet mange gode 
opplevelser med gradspasseringer, 
opptak og tildeling av Veteranjuveler. 
Heldigvis er disse møtene kun utsatt, og vi 
har mye å glede oss til når vi igjen kan 
samles innenfor så sikre rammer at alle 
brødre finne det trygt å møte.  
 
Med fravær av sosiale sammenkomster er 
det en reell fare for at brødre og andre 
mennesker rundt oss blir isolert og 
kjenner på ensomhet. Ikke minst er dette 

en utfordring i advent og julehøytiden. 
Jeg har derfor et ønske og håp om at alle 
logebrødre tar minst én telefonsamtale til 
en logebror, eller en annen person du 
mener kan trenge en liten prat og 
oppmuntring. En liten telefonprat kan 
gjøre den lille forskjellen, og bety noe 
langt mer enn vi aner.  
 
Jeg vil få takke alle brødre for et spesielt 
logeår, og for tålmodighet i ventetiden 
som har blitt ekstra lang frem til neste 
logemøte. En spesiell takk til alle 
Embedsmenn som har stått på og gjort en 
fremragende jobb i sitt embede dette 
året, både før og etter koronautbruddet. 
Selv uten logemøter har det vært 
arbeidsoppgaver som måtte utføres.  
 
Som Overmester vil jeg på vegne av loge 
98 Henrik Ibsen få ønske hver enkelt 
logebror med familie en fredfull og 
velsignet julehøytid, og et nytt og 
spennende år.  
 
Med broderlig hilsen 
i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 
 
Jarle Siring 
Overmester 
 
Fødselsdager runde år 
13.12. Johan Chr. Gundersen 70 år 
02.01. Patric Kolstø 25 år 
07.01. Alf Langeland 75 år 
27.01. Tom Bent O. Nielsen 50 år 
16.02. Odd Christophersen 90 år 
25.02. Kjell Kvinlaug 70 år 
19.03. Olav Gundersen 60 år 
28.03. Per Martin Strand 60 år 
11.04. Tor Eriksen 80 år 
11.04. Svein Andreas Sjøvåg 60 år 
31.05. Alf Jensen 85 år  
 
Vi gratulerer! 
 
Nye veteraner 
25 års medlemskap 2.5.2020 
Carl Havstad  
Tildeles veteranjuvel 4.5.2021, 
(et år forsinket p.g.a. covid-19) 
 
40 års medlemskap 3.2.2021 
Tor Eriksen 
Per Edvard Ulriksen  
Tildeles veteranjuvel 18.5.2021 
 
Gratulerer til disse tre og vi gleder oss til 
å overvære høytideligheten. 
 

 
Terminliste våren 2021 
05.01. Arbm. 
19.01. Arbm. m/regnskap 
02.02.    Arbm. m/instruksjon 
16.02. Minneloge 
02.03. O + Galla 
16.03. ≡ + Galla 
06.02.  = + 1. N 
20.04. − + 2. N V                      
04.05. 25 års VeJu.            
18.05. 40 års VeJu. 
06.06.    Sommerfest/tur 
07.09. EI Galla 
 
Terminlisten for våren kan bli endret på 
kort varsel på grunn av 
smitterestriksjoner, så følg med på 
Logens hjemmeside, eller melding fra 
OM. 
 
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 
 
 

God jul 
og 

Godt nytt 
år! 
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Loge nr. 107 Torungen 
 
Loge 107 Torungen støtter Kirkens 
Bymisjon Arendal T5 – senteret/Enter 
Fritid. 

 
Eks OM Sigurd Ledaal 

Loge 107 Torungen har i flere år støttet T5 
senteret med direkte rettet støtte til 
enkelt prosjekter og til de faste til-
stelningene i jule- og påske dagene. Det 
er tydelig at våre gjester setter stor pris 
på disse sammenkomstene der de slapper 
av med pizza og bløtkake som serveres av 
Brødrene i vår loge. Hva er T5 senteret og 
Enter Fritid? T5 tilbyr en raus og 
omsorgsfull møteplass, mat, klær og 
feltsykepleie for noen av Arendals tyngste 
rusavhengige. Enter Fritid er et etterverns 
tilbud for mennesker med rus- og 
soningserfaringer.  
Loge 107 Torungen har i høst støttet T5 
senteret med kr 5000,- og vi har mottatt 
følgende takke brev:  
«Tusen takk for støtten på kr. 5000 som vi 
mottok til innkjøp av kaffetrakter til T5-. 
Vi setter stor pris at dere hadde mulighet 
til å innvilge støtte til dette formålet. 
Denne gaven kommer veldig godt med, 
og bidrar til at vi kan servere rykende 
varm og god kaffe til gjestene her i 
Arendal. 
 
Med vennlig hilsen 
T5-senteret                                              
EKS OM Sigurd Ledaal» 

 
Julehilsen fra bror OM 

 
2020. Logemøtene var i rute. Mandag 2. 
mars fikk bror Oddbjørn Songe første 
grad og vi hadde besøk av 10 gjester fra 

vår vennskapsloge nr.57 Fidelitas. Det var 
en fin logeaften. Gjestene koste seg. Etter 
det ble det brått slutt med logemøter. Det 
har vært en svart november, men nå 
nærmer vi oss julefeiring og 2021. Når 
våre vante rutiner forsvant, måtte vi finne 
nye tiltak for å holde kontakten. Det er 
blitt mange telefonsamtaler og besøk til 
brødre.  
Vil takke vår bror Eks DSS Jan A. Nilsen 
som lot oss trykke opp sin bok «Han 
Oscar». Boken er blitt distribuert av 
embedsmennene, og mange brødre har 
fått besøk i den sammenheng.  

 
OM Ove Louis Wroldsen 

Vil også nevne bror Aksel Tønnevold som 
foreslo at de brødre som ikke er på arbeid 
kan samles til spasertur på Hove 
torsdager kl. 12:00. Det har blitt mange 
fine turer sammen medarrangørene  
Dag Andersson, Jan-Egil Josephsen og 
Vidar Josephsen. Ikke bare til Hove, men 
østover fra Tromøy kirke og en tur til 
Kilsund. Godt å få luftet kroppen og 
toppen. Anbefaler flere å delta.  

 
Logebrødre koser seg på torsdagstur 

I skrivende stund ser jeg at det er tre 
vaksiner som nærmer seg godkjenning av 
EMA/EU. Kanskje blir det en glad dag for 
logen allerede i mars? Vi skal uansett 
starte på en ny termin, så la oss alle ta et 
tak for logens fremgang og ekspansjon.  
Storlogen har bestemt at det skal være 
nominasjon og valg, og de vil komme 
med retningslinjer for gjennomføring om 
loger ikke kan ha møter. Og; dagen vil 
komme da logesalen igjen kan fylles av 
brødre og vi etter møtet igjen kan vandre 
ned til et vakkert dekket bord. Innen den 
tid vil jeg, - slik SS Morten Buan gjør i sin 

julehilsen, - oppfordre alle brødre til å 
tenke: «Hvem av mine medmennesker 
kan jeg kontakte i dag?» Grip telefonen.  
Da vil jeg ønske alle brødre og deres 
nærmeste en riktig god jul og et godt 
nytt år!  
 
Med broderlig hilsen i Vennskap, 
Kjærlighet og Sannhet  
Ove L. Wroldsen, OM  
 
”Østre Gab” og aktivitet 
Den ble heller ikke slik vi hadde tenkt oss. 
Det vi skulle ha gjort, var å spille og synge 
for brukere av T5-senteret og Enter Fritid 
i påsken- og i Julen. Dette satte Covid 19 
en stopper for. Vi skulle ha spilt for 
brødrene på sommerfesten, og for andre 
arrangement i logesammenheng. Men 
det ble ikke sånn, på grunn av smittefare. 
Vi forsøkte å ta opp igjen øvelsene i høst, 
men måtte bare stoppe igjen. De som 
synger smitter vist mer enn andre. Men, 
det kommer en tid etter Covid 19, og vi 
ser veldig fram til det. Da vi igjen kan 
spille og synge for brødre og søstre.  
 
Fødselsdager – runde tall:  
2.1.2021 Rolf Drivdal 75 år 
26.3.2021 Knut O Ytterdal 70 
år 
 
Åremålsdager: 
28.1.2021 Thor Brekke 40 
år 
 
Terminliste våren 2021 
 
04.01 Arb.møte Instr. 
18.01 ≡ +  Galla 
01.02 - +             
15.02 = +                     
01.03 25 VeJu Galla 
18.03 = +    Besøk til □57 Fidelitas 
05.04 O+ 1N Galla            
19.04 25 VeJu 2N Galla 
03.05 40VeJu V Galla 
17.05 17. mai på huset 
19.05 Sommerfest 
06.09 EI Galla 
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Loge nr. 127 Gabriel Scott 

 
Under Covid 19 situasjonen har 
Loge 127 Gabriel Scott kun hatt anledning 
til å gjennomføre tre møter i høst 
terminen. Tre til var planlagt men måtte 
utsettes da ny beskjed om dette kom fra 
Storlogen tidlig i november. 
Møtene ble gjennomført i henhold til de 
smitteverns reglene som gjaldt, og 
undertegnede, som var tilstede på alle tre 
møtene, mener at OM Harald Tvedt og 
hans E-kollegium hadde gjort sitt ytterste 
for å gjennomføre møtene i trygge og 
gode omgivelser både oppe i salen og ved 
måltidet nede. 
 
På møtet den 7. oktober ble Eks OM 
Dag Oddvar Øian tildelt 40 års Veteran 
juvel. 34 brødre var samlet i tillegg til to 
gjester og fikk oppleve en stilfull og 
høytidelig seremoni ledet av DSS Inge 
Kongsbakk og fungerende 
Storembedsmenn Steinar Christoffersen 
og Helge Haldorsen. Det var det første 
møtet siden nedstengingen i mars, og det 
var tydelig på alle de fremmøtte at de 
satte pris på igjen å samles i Logen. 

 
Dag Oddvar Øian 

 

 
 
 
 
 

På det neste møte den 21. 
oktober hadde vi gleden av å innvie en 
ny Bror i vår Loge. Seremonien ble 
gjennomført med stil og verdighet selv 
om den naturligvis måtte tilpasses 
smittevern bestemmelsene. 33 
embedsmenn og inviterte brødre var 
samlet og kunne ønske vår nye Bror Jens 
Anders Risvand hjertelig velkommen til 
Ordenen og vår Loge. 

 
Jens Anders Risvand 

 

Vi rakk også å gjennomføre et møte 
den 4. november før meldingen fra 
Storlogen kom og vi igjen var nødt til å 
stenge ned møtene våre. 38 
embedsmenn og inviterte brødre var 
tilstede for å hedre brødrene Ståhle 
Bjørkløw, Rolv Arne Ellingsen, Terje 
Legreid og Ole Petter Svennevig med 
tildelingen av Den Høye Sannhets Grad. 
De ble ført inn i salen av Storrepresentant 
Anstein Nørsett, og seremonien ble 
gjennomført med stil og verdighet. 

 
Ståhle Bjørkløw 

 
Rolv Arne Ellingsen 

 

 
Terje Legreid 

 

 
Ole Petter Svennevig 

 
Onsdag 18. november var E-kollegiet 
samlet til møte i huset i Grimstad. Det 
viktigste den kvelden var å bli enige om en 
terminliste for våren 2021, og vi håper 
situasjonen da skal være slik at vi kan 
starte opp med logemøter igjen fra 
onsdag 20. januar. 
Med dette ønskes alle brødre og søstre i 
vårt distrikt en fredelig og god (Coronafri) 
jul, og forhåpentligvis på gjensyn igjen i 
Logene utover vinteren og våren. 
 
Knut Anonsen - Herold 
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Loge nr 128 Lyngør 

  

 
Minneord 

 

 
Olav Aamund Hovland 

 
Bror Olav Aamund Hovland  
gikk bort fra oss den 14. april. 
Olav var med oss i hele 30 år. 
Han var vært en betydelig skikkelse i vår 
loge, og hadde særlig øye for 
ordensmessige detaljer. Han var til stor 
hjelp for de yngre brødre. 
Han kom stadig med gode råd og 
forklaringer på ritualer og etikette. 
Ordenens historie opptok ham også 
meget. 
 
Født:  19.06.1938 
Død:   14.04.2020 
Ordensvita Loge 128 Lyngør: 
Innviet:  14.03.1990 
CM:  1994 - 1997 
Sekretær: 1997 - 1999 
UM:  2001 - 2003 
OM:  2003 - 2005 
Fung. Eks OM 2005 - 2007 
25-års VeJu: 18.03.2015 
Ordensvita Leir 22 Aust-Agder: 
Sekretær: 2001 - 2003 
 
 
 

 
Egil Arnt Knutsen 

 
Bror Egil Arnt Knutsen døde brått og 
uventet den 4. november. 
Egil Arnt var en trofast ordensbror, som til 
tross for sine helseplager møtte fast. 
Han var en svært aktet bror, og vil bli dypt 
savnet. 
 
Født:  13.09.1945 
Død:   04.11.2020 
Ordensvita Loge 128 Lyngør: 
Innviet:  02.02.2000 
YV:  2001 - 2003 
CM HA:   2003 - 2005 
Organist: 2005 – 2007 
 
Terminliste 1. Halvår 2021 
06.01 Arbm. Instr. 
20.01   =+ Regnskap/budsjett 
03.02   Venneaften 
17.02  Arbm. 
03.03  Arbm. 
17.03 O+ G 
07.04 -+ N Besøk fra □Fjære 
21.04 Arbm. N 
05.05 Valg 
19.05 Arbm. Besøk til □Colin Archer, i 

Larvik 
05.06 Sommeravslutning (Lørdag) 
01.09 EI G 
 
Nytt Logehus 
Fremdriften på Akland er meget god. 
Vi planlegger å få til en innvielse  
av huset i april-mai, men dette avhenger 
også av Storlogen. 
 
 
 
 

 
Logemøte 7/10, O+ 
Vårt første møte i høst ble viet opptakelse 
av vår nye Bror;  
Morten Holm. Det gleder oss stort at vi 
har fått til et opptak nå i denne vanskelige 
tid. 
 
Logemøte 21/10, 25 års VeJu 
Vårt andre og siste møte i høst ble i sin 
helhet viet til jubileumsfest for Bror Jan 
Ivar Beisland som hadde nådd 25 års 
medlemskap i vår orden. 

  
Det ble en festaften slik det skal og bør 
være. Flotte bord, fine taler og en meget 
god stemning.  
Dette fortjente vi alle sammen.  
Nå ble dessverre dette møtet også det 
siste for i år. 

Corona-epidemien  
Slik epidemien utviklet seg i høst, har vi 
funnet det nødvendig å innstille 
møtevirksomheten.  
Så får vi heller se hva det neste året 
bringer med seg av frustrasjon   eller 
glede  . 

Vi gratulerer  
 
18.12.2020:  
Karstein L. Bertheussen, 70 år 
 
22.12.2020: 
Roar Mads Olsen, 65 år 
 
Logen hilser 
Loge 128 Lyngør ønsker herved alle 
brødre en riktig fin jul og et godt nytt år. 
Måtte det nye året bringe med seg 
fremgang og glede, samt en ende på 
pandemien!  
 
 
I V.K & S  
Bror UM, Tomas Hoel 
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Loge nr 152 Fjære 

Nytt fra Sekretæren: 
Den 18.5.20 fylte 
Henriksen, Nils-Arild 65 år 
Den 2.6.20 fylte 
Kleivene, Tor 60 år 
Den 20.12.20 fyller 
Schlanbusch, Ivar 70 år 
 
Loge 152 Fjære gratulerer så masse. 
 
Høsten 2020 
Da logemøter uteble og savnet etter våre 
gode brødre ble for stort så måtte vi finne 
på alternativer. Loge 152 Fjære har i høst 
hatt 3 mandagsturer i Grimstad, Fevik og 
Lillesand.  
 
Har vært utrolig flott å møte blide brødre 
til en hyggelig tur og kafferast. 
 

 
Tur i lysløypa på Fevik 

 
 

 
Klar for avgang i Lillesand 

 

 
Intet er som kaffeprat på trappa. 

 
Kaffe, vafler, kaker og god prat, 

det gjør brødrene godt. 

OMs hjørne: 

2020 ble året da alt ble annerledes. I år 
ble det ikke noe av de planlagte møtene 
vi hadde satt opp i terminlisten etter 
pandemien brøt ut. 

Jula er tiden for refleksjoner, og det er en 
høytid som får frem det beste i oss, og det 
må vi fortsette med. I år er det ekstra 
viktig, og jeg vet at det er mange som er 
kreative for å finne måter å ta vare på 
hverandre midt oppi fokuset på 
smittevern og oppfordringer om å holde 
avstand. 

Dette året har vært preget av usikkerhet, 
stadige nye restriksjoner og 
oppfordringer til å bidra i dugnaden for å 
slå ned smitten i samfunnet, og samtidig 
balansere dette med at vi skal leve livene 
våre så tilnærmet normalt som mulig for 
å holde samfunnet i gang. Det har ikke 
vært enkelt. 

Derfor oppfordrer jeg til å holde kontakt 
med andre brødre, sende en melding, 
ringe eller så møtes vi for en tur i naturen. 

Jeg håper at vi kan gå sammen inn i det 
nye året med håp om at 2021 kan bli mere 
normalt, og at vi igjen kan møtes til sosialt 
samvær oss brødre imellom. Det har vært 
et stort savn hos mange av oss 

Jeg ønsker alle dere brødre i 152 Fjære en 
riktig god jul og håper dere alle får en 
strålende jul og et fantastisk Nytt år. 

Samtidig ønsker jeg God jul til våre brødre 
og søstre i andre loger og håper dere 
skaper varme juleminner i vakkert, 
snøfullt vær. 

Med broderlig hilsen i  
Vennskap Kjærlighet og Sannhet 
Overmester Tore Wickstrøm 
 
Ord til ettertanke:  
 

I en tid hvor hverdagen har blitt helt 
annerledes, hvor en kanskje blir mer 
ensom med sine utfordringer, og de 
vanlige avbrekk og verktøy blir borte, det 
er kanskje da vi skal vise oss som en bror 
eller tre ordentlig fram som brødre.  
Utfordringen i livet er så mye mer enn 
det en viser frem, og hva vi evner å se. 
 

Spør mer 
 

Har du funnet den rette dagen? 
Har du funnet den rette vei? 
Den hårfine balansen mellom 
Et sterkt du, 
Og et svakt meg. 
Den evige horisonten 
I langs hjertes landskap 
På jakt etter roten 
Sannhet 
Og kjennskap ... 
Ifra sjelens vindu 
En ensom tåre, 
Et plaget sinn, 
Har stille båret 
Uro fra tanken 
Til ditt hjertes fortrolighet 
En bønn om et ord  
Fra din stille sannferdighet 
Da kan du fortelle  
Hva du ser 
Åpne hjertet 
 
Spør mer!  
 
Kai Roger Strøm Case 
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Julenatt med Nordic Tenors 
Er en julesang som jeg synes er utrolig 
vakker og som gir oss mye til ettertanke. 
Søk den opp, nyt musikk og tekst i vår 
stille spesielle førjulstid. 
 
God jul til alle brødre og søstre fra 
Herold i 152 Fjære Eldar Aas 
 
https://www.youtube.com/watch?v=5hq
6NErpbv8 
 
 
Mørk Advent 
Mørrt om morran, mørrt om kvelden  
skulle helst blitt under fellen.  
Likavæl så må jeg opp.  
Det er best for sinn og kropp.  
  
Sola står opp 5 på 11  
og forsvinner kvart på 12.  
Ikke rart at gamle nordmenn  
frykta skrømt og tuss og troll!  
  
Uff, på sånne mørke dagær  
kjennes ensomheta nær.  
Vinden leær seint, vemodig  
gråe, nakne asketrær.  
  
Åkerstubben trist og grå  
er der skispor skullle gå.  
Kvelden følas svart som natta.  
Hører såre mjau fra katta.  
  
Men mot denna mørke bakgrunn  
blir vel lyset mere nært.  
Det å dele julas budskap  
kanskje enda mere kjært.  
  
For nå trengs det lys og fest  
og alt det som gledær mest:  
Alle kommer hjem til jul.  
Mest som englane i skjul.  
  
Tenk å sitta seint å prate:  
Lys på bordet, frukt på fatet!  
Alle samla rundt et spell.  
Det er orntli romjulskveld!  
  
Snakke litt om ting vi leser,  
eller ikke helt forstår.  
Lytte stille, spørre andre.  
Å, så fort som tida går!  
  
Detta gir de gode minner  
som vi daglig lever på.  
Ligger der og stadig skinner  
sjøl når dagane blir grå.  
  

Julas budskap er for alle!  
Det gir sinn og tanke fred.  
Takk vår Gud fordi du sendte  
verdens Frelsær til oss ned!  
 
God Jul fra Skattmester 
Arild Opdahl 
 
Advent 
 
Vi skal tenne et lys 
For den som løfter 
Hver morgen 
På sin krumme rygg 
For å frakte enda en dag 
Frem mot kveld 
 
Vi skal tenne to lys  
For den som våger 
Å møte dag etter dag alene 
Med sin angst  
For mørketiden 
 
Vi skal tenne tre lys 
For den som bærer 
Sin sorte sorg 
Under lyslenker 
Som andre bærer 
Sine gleder 
 
Vi skal tenne fire lys 
For den som ikke våger 
Å møte neste dag  
Fordi den er like  
Lang og kald som den 
Mørkeste vinternatt 
Lyset er kun til  
For den som kan se det 
Men varmen fra det  
Fornemmes av oss alle 
 
-ÅSE- 
God Jul fra eks overmester  
Erik Steller 
 
Tenn et lys for en søster eller en bror, 
tenn et lys for et medmenneske. Vær en 
Odd Fellow og spre både lys og varme. 
 
God jul fra alle oss i 152 Fjære 
Med broderlig hilsen  
i Vennskap Kjærlighet og Sannhet 
Herold Eldar Aas 
 
 
 
 

 
 

Leir nr 27 Homborside 
 
Ord fra Hovedpatriark 
 
Gode patriarker! 
 
Så er vi snart ved slutten av det 
merkeligste og tristeste året jeg har vært 
med på.  Det ser heldigvis ut til at en eller 
flere vaksiner kommer i starten av 2021. 
 
Vi går inn en høytid som normalt sett er 
en tid med mye lys og tid for familie og 
venner.  Dette året vil for mange av oss 
være annerledes. 
Jeg håper at patriarkene tar vare på sine 
kjære i denne tiden vi er inne i. 
 
Jeg håper også at patriarkene benytter 
muligheten for å treffe andre patriarker 
for en liten prat ute eller ringer 
hverandre.  Det er nok noen som kanskje 
sliter mer enn andre. 
 
Det er det bare å ta kontakt med meg 
eller en av de andre embedsmenn hvis du 
trenger å prate.  Send en SMS eller skriv 
en e-post om det er vanskelig å ringe. 
 
Jeg håper også at vi kan starte opp igjen 
med møtene i starten av 2021. 
 
Så vil jeg avslutte med å ønske alle 
patriarkene, med sine familier, en riktig 
God jul og et Godt nytt år.   
 
Med patriarkalsk hilsen i 
Tro, Håp og Barmhjertighet 
 
Tom B Rud 
HP 
 
Terminliste våren 2021 
27.01. Arbm. Instr.  
24.02. DGL+ Galla 
24.03. DKP+ 1.N Galla  
28.04. P+ 2.N Galla 
26.05.  DGL+ V Galla  
 
22.09. EI Galla 
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Terminlisten for våren kan bli endret på 
kort varsel på grunn av 
smitterestriksjoner, så følg med på 
Leirens hjemmeside, eller melding fra HP. 
 
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 
 
Leir nr 27 Homborside, ved 
Hovedpatriark, ønsker å sende en hilsen 
til alle søstre og brødre, som også 
omfatter matriarker og patriarker i 
distriktet vårt. 
 

God jul og  
Godt nytt år! 
 

 
 

I fra Stor Sire, Morten Buan, har vi sakset 
følgende hilsener til søstre, brødre og 
patriarker (redaksjonen har ikke fått inn 
hilsen til matriarkene, men regner med at 
det også foreligger slik hilsen). 

 

 
Stor Sire Morten Buan 

Gode søstre.    
   Julen 2020 
Menneskeslekten har til alle tider blir  
utsatt for trusler og påkjenninger. Det  
hører med til det å være menneske.  
Påkjenninger kan ha to motsatte  
virkninger. Enten bryter de oss ned, eller  
så bygger de oss opp. Vi kan også legge til 
at enten lærer vi noe nytt av dem, eller så lærer vi  
ikke noe. Det har vært mange pandemier  
og naturkatastrofer opp gjennom  
historien.  
Så sent som omkring 1920 hadde vi i 
Norge Spanskesyken hvor nærmere  
20.000 nordmenn døde.  
Også i Odd Fellow historien dukker  
pandemier og naturkatastrofer opp.  
Møtene i Lodge Washington måtte stoppe opp på 
våren og sommeren 1819 fordi det brøt ut 
«Gul feber» i Baltimore. Det som er  
interessant med dette utbruddet er at 
sykdommen skapte vekst i den nye logen. 
Det var måten den nye Odd Fellow logen  
løste utfordringene som sykdommen førte 
med seg, som vakte oppsikt.  
Logebrødrene var for det første forsiktige  
med ikke å være smittespredere. Og for  
det annet hjalp de både logens egne  
brødre, og andre som hadde det vanskelig. 
Det altruistiske sinnelaget skapte et  
positivt omdømme i Baltimores  
omgivelser som tidligere heller hadde  
vært skeptiske til Odd Fellow Ordenen.  
Da Chicago brant nesten ned til grunnen  
ved den voldsomme bybrannen i 1871, var 
Odd Fellow Ordenen en av de første og  
største deltakere i hjelpearbeidet og 
gjenoppbyggingen. Brannens voldsomhet  
og omfang gjør at den sammenlignes med 
bybrannen i London i 1666. Hundrevis av 
mennesker omkom og nærmere 100.000 
ble husløse i løpet av et par dager. Odd  
Fellow Ordenens søstre og brødre ble  
berømmet for sin vilje og evne til å hjelpe  
med det de hadde. Den hjelpen som ble  
gitt, gav Odd Fellow Ordenen et enda  
bedre omdømme. 
Nå har vi hatt vår egen pandemi gående  
siden mars måned. Lenge så vi bare  
mørke og ikke noe lys i tunellen. Nå tror vi  
at effektive vaksiner er ganske rett rundt  
hjørnet. Det skal vi glede oss hjertelig over. 
Men hva vil vi si når pandemien er over?  
Har vi erfart at det Odd Fellow Ordenen  
alltid har hevdet at gode intensjoner er  
mer enn ord? Pandemien har, ifølge  
regjeringen, medført omfattende ensom- 
het. Hvordan har vi som Orden løst den 
utfordringen?   Vi har utallige fortellinger  

om hva embedsmenn gjør for logenes 
medlemmer. Det er både flott og riktig. Men  
skal vi virkelig bekjempe ensomhet, må hver 
enkelt av oss gjøre noe. Hva om vi hver dag  
tok kontakt med et medmenneske? Det ville  
i løpet av ett døgn skape 22.000 kontakter.  
I løpet av en uke vil det skape 154.000  
kontakter og kontaktene bør gå til dem som 
trenger det mest. 
Jeg maner vanligvis ved juletider søstre og  
brødre om å vise det altruistiske hjertelag  
som er noe av livsnerven og det  
karakteristiske trekk i vår Orden. Som vi  
strakte vår hjelp til alle ved den gule feber i 
1819, og som vi hjalp alle som ble rammet  
av brannkatastrofen i 1871, er det vår  
utfordring nå ved slutten av 2020 å hjelpe  
til der vi kan. Kan det finnes noen bedre  
måte å feire jul på? 
Med broderlig hilsen i 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 
Morten Buan 
 
Gode brødre.    
   Julen 2020 
Menneskeslekten har til alle tider blir utsatt  
for trusler og påkjenninger. Det hører med  
til det å være menneske. Påkjenninger kan  
ha to motsatte virkninger. Enten bryter de  
oss ned, eller så bygger de oss opp. Vi kan  
også legge til at enten lærer vi noe nytt av  
dem, eller så lærer vi ikke noe. Det har vært 
mange pandemier og naturkatastrofer opp 
gjennom historien. Så sent som omkring  
1920 hadde vi i Norge Spanskesyken hvor 
nærmere 20.000 nordmenn døde.  
Også i Odd Fellow historien dukker  
pandemier og naturkatastrofer opp.  
Møtene i Lodge Washington måtte stoppe  
opp på våren og sommeren 1819 fordi det  
brøt ut «Gul feber» i Baltimore. Det som er 
interessant med dette utbruddet er at 
sykdommen skapte vekst i den nye logen.  
Det var måten den nye Odd Fellow logen  
løste utfordringene som sykdommen førte  
med seg, som vakte oppsikt. Logebrødrene  
var for det første forsiktige med ikke å være 
smittespredere. Og for det annet hjalp de  
både logens egne brødre, og andre som  
hadde det vanskelig. Det altruistiske sinne- 
laget skapte et positivt omdømme i  
Baltimores omgivelser som tidligere heller  
hadde vært skeptiske til Odd Fellow  
Ordenen.  
Da Chicago brant nesten ned til grunnen  
ved den voldsomme bybrannen i 1871, var  
Odd Fellow Ordenen en av de første og  
største deltakere i hjelpearbeidet og 
gjenoppbyggingen. Brannens voldsomhet  
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og omfang gjør at den sammenlignes med 
bybrannen i London i 1666. Hundrevis av 
mennesker omkom og nærmere 100.000  
ble husløse i løpet av et par dager. Odd  
Fellow Ordenens søstre og brødre ble  
berømmet for sin vilje og evne til å hjelpe  
med det de hadde. Den hjelpen som ble  
gitt, gav Odd Fellow Ordenen et enda  
bedre omdømme. 
Nå har vi hatt vår egen pandemi gående  
siden mars måned. Lenge så vi bare mørke 
og ikke noe lys i tunellen. Nå tror vi at  
effektive vaksiner er ganske rett rundt  
hjørnet. Det skal vi glede oss hjertelig over. 
Men hva vil vi si når pandemien er over?  
Har vi erfart at det Odd Fellow Ordenen  
alltid har hevdet at gode intensjoner er  
mer enn ord? Pandemien har, ifølge  
regjeringen, medført omfattende  
ensomhet. Hvordan har vi som Orden løst den 
utfordringen?   Vi har utallige fortellinger  
om hva embedsmenn gjør for logenes 
medlemmer. Det er både flott og riktig.  
Men skal vi virkelig bekjempe ensomhet,  
må hver enkelt av oss gjøre noe. Hva om  
vi hver dag tok kontakt med et med- 
menneske? Det ville i løpet av ett døgn  
skape 22.000 kontakter. I løpet av en uke  
vil det skape 154.000 kontakter og  
kontaktene bør gå til dem som trenger  
det mest. 
Jeg maner vanligvis ved juletider søstre  
og brødre om å vise det altruistiske  
hjertelag som er noe av livsnerven og det 
karakteristiske trekk i vår Orden. Som vi  
strakte vår hjelp til alle ved den gule feber i 1819, 
og som vi hjalp alle som ble rammet av 
brannkatastrofen i 1871, er det vår  
utfordring nå ved slutten av 2020 å hjelpe 
til der vi kan. Kan det finnes noen bedre  
måte å feire jul på? 
Med broderlig hilsen i 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 
Morten Buan 
Stor Sire 
 
Oslo 24. november 2020 
Gode Patriarker.  
Å være patriark er å være på vandring. 
Konkret er vandringen langs alle verdens 
stier og veier. Billedlig er vandringen 
blant mennesker, i menneskesinnet og 
menneskekulturen. Alle patriarker har 
møtt disse bildene i Patriarkgraden 
gjennom patriark Abrahams møte med 
de store, eksistensielle spørsmål. De 
eksistensielle spørsmål ligger skjult i 
formuleringer som: Hva var jeg?  Hva er 
jeg?  Hvem vil jeg være?   

I tider som dem vi er midt inne i nå, blir 
vi utfordret på hvem vi er og hva vi vil. 
Hele det norske samfunnet – ja hele 
verden – er under press. 
Menneskeslekter før oss har opplevd 
presset og løst det i sin tid. Nå er det vi 
som er presset. Vi møter skikkelsene fra 
alle leirens grader, og vi hører 
formaningene som ble gitt til dem: «Dere 
har gjort både vel og ille!»     
                      
Når vi nå kommer ut av denne fryktelige 
koronapandemien – forhåpentlig om 
ikke så alt for lenge – skal vi gjøre et 
regnskap for hvordan vi som patriarker 
mestret den.  Da vil nok en av 
målestokkene som settes opp være hva 
vi som enkeltindivider og samfunn har 
gjort for hverandre.   

Regjering, Storting og NAV vil sikker 
måtte stå til regnskap. Det er selvfølgelig 
riktig, ikke minst for å ta lærdommer av 
dette marerittet med de usynlige 
smittebølger. Men som patriarker skal vi 
også vurdere oss selv – først og fremst 
oss selv – men også patriarkenes 
felleskap for våre handlinger eller 
mangel på handlinger. Alle leirens 
belæringer går ut på å fortelle oss om og 
bevisstgjøre at vi som patriarker har et 
særskilt ansvar for å leve ut Odd Fellow 
Ordenens lære. 

Johan Middelthon (1880-1949) var Stor 
Sire under siste krig og opplevde krigen 
også på kroppen og gjennom 
fangenskapets redsler. Han store mantra 
for vår Orden var at dens egenart var 
helt og fullt altruistisk – eller 
menneskekjærlig. Institusjoner kan ikke 
være altruistiske. Det er forbeholdt det 
enkelte menneske. Det er du og jeg som 
er altruistiske – eller ikke. 

Det store – og sannsynligvis ubesvare – 
spørsmål når vi kommer ut av 
pandemien, er om det er medmennesker 
som har opplevd at de møtte en patriark 
i en livssituasjon? En som vist 
medmenneskelighet og som strengt tatt 
ikke behøvde å gjøre det. Vi spør i 
leirslagningen om noen har blitt liggende 
etter på veiene og stiene i Paran. Denne 
metaforen skal gi oss inspirasjon til ikke 
bare å treffe tilfeldig på, men faktisk 
søke og se etter dem som har blitt 
liggende igjen på stiene, og som trenger 
vår hjelp og støtte. 

Det er i krisetider et menneskes sanne 
karakter kommer til syne. Derfor er ikke 
krisen bare en plage, men også en 
mulighet til å vise det sanne altruistiske 
sinnelaget som Johan Middelthon med 
rette var så overbevist om. 

Jeg vil ønske alle landets patriarker en 
velsignet julehøytid og at vi alle ser oss 
om i vårt livsområde om det finnes noen 
som trenger en patriarks 
oppmerksomhet. Bedre måte å feire jul 
og å gå inn i det nye året, finnes ikke. 
Med patriakalsk hilsen i 
Tro, Håp og Barmhjertighet 
Morten Buan Stor Sire 
 
 
 
 
Svar på Quiz fra Rebekkaloge nr 

51 Fortuna 
 
1.Den 4. vismann. 
2.Margrethe Munthe. 
3.Tre nøtter til Askepott. 
4.Svineribbe. 
5.1870-1880 årene. 
6.Julepresangen, av Alf Prøysen. 
7.7. 
8.Stille Nacht, fra Tyskland. 
9.Å gå julebukk. 
10.Hellige tre kongers dag. 
 
Gratulerer til dem som kan vise til 10 
rette. 

 

 
 

Det var den jula det ble så bratt. Covid-
19 satte en stopper for den «jobben» vi 
hver advent gjør for Frelsesarmeen. Vi 
beklager og gjengir det brevet som i 
etterkant av avgjørelsen ble sendt alle 
søstre og brødre i Arendal 
 

Arendal 20/11-2020 
Gode brødre og søstre 
 
2020, året da alt forsvant. 
Våre kjære logemøter og tilhørende 
aktiviteter forsvant brått i mars. 
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Det gikk mot sommer og vi så at våre 
samlinger som sommerfest og lignende 
forsvant i det blå. 
Vi var optimistiske, godt støttet av 
Storlogen om at høsten skulle bringe 
lyspunkter i hverdagen, og jeg vet at 
enkelte loger har vært samlet til tur og 
annen aktivitet, men selv om det er vel og 
bra, så er de tradisjonelle møter og 
julearrangementer å foretrekke. 
Et engasjement som vi har gjennomført i 
mange år nå er vaktholdet ved 
Frelsesarmeens gryte på Harebakken i 
adventstiden, og da forespørselen kom 
fra Frelsesarmeen. Ble forespørselen 
rette videre til logene i Arendal, samtidig 
som vi sjekket ut hvilke smitteverntiltak 
som kunne vente oss.  
Med det vi visste vedrørende 
Coronasituasjonen medio oktober, sa vi 
et ja, med forbehold, og de enkelte loger 
satte i gang med «verving» av vakter på 
tildelte datoer. 
I etterkant har Coronasituasjonen på 
landsbasis forverret seg, og signalene fra 
Storlogen er at all møtevirksomhet som 
omfatter fysisk tilstedeværelse, opphører 
ut året. 
Det er derfor meddelt Frelsesarmeen at vi 
dessverre ikke kan påta oss vakthold i år, 
noe de har uttrykt full forståelse for. 
Jeg vet at enkelte av logene var kommet 
langt i de forberedelsene som må gjøres, 
og jeg vil takke hver og en av dere som har 
sagt ja. Vi håper at dere ved neste korsvei 
også stiller opp. 
Adventstiden 2020 vil ikke bli preget av 
søstre og brødre som trofaste grytevakter 
på Harebakken, og enkelte vil sikkert 
savne den tradisjonen det er blitt. 
Vi kan imidlertid fortsatt gi en utstrakt 
hånd til Frelsesarmeen ved å bidra som 
givere, noe jeg vet at flere har gjort 
direkte i gryta når dere har vakt. 
 
Ved VIPPS og bankinnskudd kan dere 
bidra med midler til det arbeidet 
Frelsesarmeen utfører. 
VIPPS til 78136 eller send til konto 
3000 18 07346 og mer gjerne med 
«julegryta» og OF 
 
Med broderlig hilsen 
I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 
 
Per Jetlund Jørgensen 
Koordinator FAs gryte 
 

 
 

Aust-Agders «adelskalender» 
over fremtidige jubileer. 

 
61 Terje Vigen  10.10.59  
51 Fortuna  31.05.75 
93 Kaprifol  02.11.91 
98 Henrik Ibsen  10.11.79 
107 Torungen  28.10.83 
127 Gabriel Scott 17.09.94 
128 Lyngør  01.10.94 
114 Måken  09.11.96 
116 Navigare  22.03.03 
135 Mærdø  27.11.99 
151 Fjære  15.10.11 
22 Aust-Agder  21.09.95 
22 Viljen  12.03.05 
27 Homborside  16.11.13 
08.10.20 skulle leir 22 Aust-Agder 
markert sine første 25 år. Loger og leire 
markerer gjerne runde år for sine 
enheter, men sett i fra Odd Fellow side er 
det følgende «runde år» som gjelder; 25 
år, 40 år, 50 år osv, jfr vår utdeling av 
VeJu. 
22 Aust-Agders jubileum er utsatt på 
ubestemt tid, på samme måte som være 
ordinære møter. 
Ser vi på vårt distrikt er jubileums-
aktiviteten fremover som følger (basert 
på ovenstående liste over stiftelser): 
Jubileer etter dato: 
 

 
114 Måken 25 år etter 09.11.21 

 
107 Torungen 40 år etter 28.10.2023 

 
135 Mærdø 25 år etter 27.11.2024 

 
51 Fortuna 50 år etter 31 05.2025 

 
116 Navigare 25 år etter 22.03.2028 

 
61 Terje Vigen 70 år etter  

10.10.2029 

 
98 Henrik Ibsen 50 år etter  

10.11.2029 

 
22 Viljen 25 år etter 12.03.2030 

 
93 Kaprifol etter 02.11.2031 

 
127 Gabriel Scott 40 år etter  

17.09.2034 

 
128 Lyngør 40 år etter 01.10.2034 

 
22 Aust-Agder 40 år etter  

21.09.2035 

 
151 Fjære 25 år etter 15.10.2036 

 
27 Homborside 25 år etter 16.11.2038 
 
Vi gratulerer alle enhetene med hvor de 
står på «adelskalenderen» og ønsker 
lykke til mot nye jubileer. Samtidig vil vi 
gratulere alle søstre og brødre som i det 
siste året skulle mottatt sin VeJu, men 
som på grunn av epidemien har fått sitt 
jubileumsarrangement utsatt. 
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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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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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