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49.

Godt nytt år

til alle lesere av TN!
Terjenytt har utfordret distriktets
OM/HM/HP til å komme med sine
betraktninger i tråd med den tid vi nå har
«levet» under i nesten 1 år, og mange tok
utfordringen på strak arm.
Les hva de beretter fra side 13 og utover.

Les om logetur til Lofoten og Vesterålen 18/8 – 24/8 2021 på side 3.
OG HUSK PÅMELDING TIL ÅRETS TUR
TIL LOFOTEN OG VESTERÅLEN 18/8 .24/8 MED PÅMELDINGSFRIST:
ONSDAG 24/3 KL 10:00

Se 2020-statistikken for distrikt 22 på side 2, som
vanlig utarbeidet av Eks DSS Jan A. Nilsen.
Dette er resultatet av et år nesten uten møter. Les
bror Jans kommentarer på side 12.

Coronaen er
fortsatt over oss,
både originalen og
mutanter.
Les mer på side 19.
Er det lys i tunnelen eller er det et
speil som reflekterer tidligere tider?
Vil livet vårt bli som tidligere og har
den tiden vi har vært gjennom,
tross mange nedturer likevel ført til
noe som vi kan ha nytte av?
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Medlemsstatistikk - 31.12.2021 - 22 Aust-Agder
Rebekka Loge

Antall
01.01.

51 Fortuna
93 Kaprifol
104 Måken
116 Navigare
Sum:

96
92
89
61
338

Odd Fellow Loge Antall
01.01.
61 Terje Vigen
98 Henrik Ibsen
107 Torungen
127 Gabriel Scott
128 Lyngør
135 Mærdø
152 Fjære
Sum:

85
94
88
96
84
57
50
554

Inn
viet
0
0
6
2
8

Over Over- Gjen- Døde
fra
til opptatt
0
0
0
6
0
0
0
1
1
0
0
3
0
0
0
2
1
0
0
12

Av- Antall
gang 31.12.

Innviet

Over Over Gjen- Døde
fra
til opptatt
0
0
2
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
3
5
0
0
0
0
0
0
0
5
5
3
5

Av- Antall
gang 31.12.

0
0
0
3
1
0
0
4

Logeanalyse

3
3
3
2
5
3
1
20

87
87
91
57
322

83
91
85
97
72
59
49
536

Netto
tilgang

68
68
69
69
69

-9
-5
2
-4
-16

Al-der

Netto
tilgang

67
65
68
66
67
62
59
65

-2
-3
-3
1
-12
2
-1
-18

12.03.20. - Rebekkasøstrene

Rebekka Loge
Aust-Agder

Antall

Arendal

Froland

51 Fortuna
93 Kaprifol
104 Måken
116 Navigare
Sum:

87
87
91
57
322

72
74
1
4
151

4
2
6

Logeanalyse
Odd Fellow
Loge AustAgder
61 Terje Vigen
98 Henrik Ibsen
107 Torungen
127 Gabriel
128 Lyngør
135 Mærdø
152 Fjære
Sum:

3
4
2
4
13

Al-der

Åmli

Grimstad
4
4
61

0

69

Lille- Birke- Risør Gjerstad
sand land
1
28
29

Vegårs- Andre
hei

6
1

5
0

Tvedestrand

28
33

1
1

1

21
28

1
2
4

1
1

12.03.20. - Odd Fellow brødrene
Antall

Arendal

Froland

Åmli

Grimstad

83
91
85
97
72
59
49
536

72
6
79
1
2
53
11
224

1
1

4

1
87
4

3
1
6

1
28
121

4

Lille- Birke- Risør Gjerstad Tvedestrand Vegårs- Andre
sand land
hei

1
1
79
3
84

1
9

10

1

4

1

2
2

1
4
1

2

4
11

26

8

27

8

33
2
2
43

Gjerstad

Tvedestrand

Fordeling mellom kommunene i Distrikt 22 Aust Agder
Kommuneanalyse
Odd Fellows
Innbyggere *
% OF i kom.

AustAgder

Arendal

Froland

Åmli

858

375

12

4

118571 45006 5993 1819

0,72
328

0,83 0,20 0,22
76 48 15

Grimstad
190

Lille- Birke- Risør
sand nes

Vegårs- Andre
hei

113

10

60

9

71

3

15

23795 11165

5243

6747

2440

6058

2123

X

0,80 1,01 0,19 0,89
48
43
8

0,37
16

1,17

0,14
19

X

Antall personer
* Innbyggertallene i kommunene er hentet fra SSB 1. oktober 2020.
Nå er det slik at Tvedestrand og Lillesand kommuner i vårt distrikt har oppnådd det høye mål
om at minst 1 % av befolkningen tilhører Odd Fellow Ordenen.
Antall personer: Grønne tall angir antall nye medlemmer vedkommende kommune må ha for å få 1%

2

X
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Embeder i Loge nr 51 Fortuna:
Inspektør
2003 – 2005
Mus.ansv.
2005 – 2009
UM HA
2011 – 2013
Insp.ass.
2017 – 2019

Rebekkaloge nr. 51 Fortuna
Døde søstre
Kari Bjørklund
Søster Kari Bjørklund døde 8.12.2020.
Hun ble født 1.10.1921, og ble hele 99
år. Kari ble innviet i Rebekkaloge nr. 7 De
Hvite Liljer 30.9.1969 og overført til Loge
nr. 51 Fortuna ved etableringen
31.5.1975. Hun hadde totalt 51 års
medlemskap i Odd Fellow Ordenen. Hun
ble forfremmet til Den Høye Sannhets
grad 14.9.1971.

Innviet i Leir nr. 8 Agder 26.8.2004 og
overført til Leir nr. 22 Viljen 12.3.2005.
Opphøyet i Barmhjertighetens grad
6.3.2007.

Kveldstur i lysløypa

49. årgang

8 søstre møttes til kveldstur i lysløypa på
Birkenlund 04.02.21. Løypa på 4,5 km var
veldig fin og med en flott stjerneklar
kveld ble det magisk. Dette frister til
gjentagelse.

Embeder i Leir nr 22 Viljen:
Inspektør
2007 - 2009
Ytre Vakt
2011 - 2013
Søster Eli møtte flittig i alle år så lenge
helsen tillot det, og tok imot mange
utfordringer både i embeder og nevnder.
Vi gratulerer!
Hun var en positiv, stilig og elegant dame 80 år - Vera M.Thorkildsen 10.05.
som bidro mye til fellesskapet.
75 år - Laila Kongsvik
03.03.
70 år - Tove E. Josephsen 14.04.
70 år - Cecilie Norgaard
16.05.
Felles minneord
Våre flotte søstre Kari og Eli hadde stor 60 år - Siv Jane Kristensen 21.03.
omsorg for alle, og vi husker dem som
varme, rause og inkluderende. 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 dem begge! Vi lyser fred
over deres minne.

Tur-opplegg våren 2021!
Embeder i Loge nr 51 Fortuna:
OM HA
1975 – 1977
Sekretær
1977 – 1979
Skattmester
1981 – 1983
Arkivar
1985 – 1987

Tur til Bjellandstrand

Onsdag 16. desember ble årets siste
gåtur arrangert, til Bjellandstrand. Åtte
søstre møtte i denne travle førjulstid, og
vi startet med gløgg og pepperkaker før
Søster Kari møtte flittig i alle år så lenge
vi tok en fin rundtur på vel en times tid.
helsen tillot det, og tok imot mange
Koselig å treffes og kunne si god jul til
utfordringer både i embeder og nevnder.
hverandre.
Hun bidro også aktivt ved etableringen
av Loge nr. 104 Måken i 1996.

Tur til Hove onsdag 27. januar

Eli Doris Jacobsen
Søster Eli Doris Jacobsen døde
13.12.2020. Hun ble født 19.11.1945, og
ble 75 år. Eli ble innviet i Rebekkaloge nr.
51 Fortuna 16.10.1996, og hadde 24 års
medlemskap. Hun ble forfremmet til Den
Høye Sannhets grad 8.11.1998.

Årets første arrangerte gåtur gikk til
Hove, og «syv søstre» møtte i flott
vintervær. Vi gikk ytre sti langs sjøen og
hadde kaffepause underveis. To menn
som også var på tur, fyrte opp i en
bålpanne, og vi fikk også en koselig prat
med dem. Bonus!

Inntil vi igjen kan møtes i logen, har vi
lagt opp et alternativ til å møtes hver 2.
og 4. onsdag i måneden til gåtur om
formiddagen nå i den mørke årstid.
Dette gjennomføres så langt vær og føre
tillater. Beskjed blir gitt via e-post. Vi
legger også opp til noen gåturer på
kveldstid. Hvis vi ikke kan ha logemøter
etter påske, blir turene lagt til
ettermiddag på loge-onsdager. Beskjed
gis.
Når dere nå mottar dette nr av «Terje
Nytt» er vi kommet litt ut i februar, og
ser frem til vår og lysere tider. Vi må
glede oss over lysere dager, og bruke de
arenaer vi kan for å treffes. Men vi må
nok regne med å måtte holde alle
forholdsreglene en god stund fremover
uansett.
Ha en fin vår!
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Jubilanter vår 2021
23.02 Torill Brit Andersen
75 år
Vi har nå vært inne i en tung og vanskelig
70 år
tid, men kan nå se frem mot våren og
Rebekkaloge nr. 93 Kaprifol 28.02 Kari Irene Holm
07.03 Lisa Johannessen
70 år
lysere dager, og håper at vi snart kan
14.03
Kari
Larsen
80
år
treffes igjen. Synes det passer fint med
Nytt fra Embedskollegiet
18.03 Solveig Gjertsen
80 år
Jahn Teigens tekst fra:
20.03 Ellen Lillevik
70 år
Optimist
Jula er over, og vi ønsker alle søstre et 28.04 Edle Johannessen
85 år
Jeg
står
i
mørke
og
skimter lyset i det fjerne
riktig godt nytt år.
Det er så kaldt, jeg søker varme fra en
Vi i Embedskollegiet hadde håpet på at
stjerne
2021 skulle bli et nytt, godt og positivt
Møtepan 1. halvår 2021
Jeg tenker opp, når jeg er nede, for jeg er en
år, men foreløpig ser det dessverre ikke 11.01 19.00 O +
Optimist
AVLYST
slik ut. Vi må fortsatt forholde oss til 25.01 19.00 O ≡+ AVLYST
strenge smitevernstiltak, og vi vurderer 08.02 19.00 O Arbm. Regnsk/Rapp./
Jeg har et håp, hver gang jeg går omkring i
fortløpende
møteplanen
for
blinde
Nevnder AVLYST
Det finns en sol i oss, som snart skal
vårterminen.
22.02 19.00 O 25 Ve.Ju.
AVLYST
begynne å skinne
Dette er siste terminen i vår 08.03 19.00 O - + N
AVLYST
Som får meg opp når jeg er nede, om og om
embedsperiode, og vi skulle så gjerne ha 22.03 19.00 O Arbm. N(V )AVLYST
og om igjen
sett at vi kunne fått gjennomført møtene 12.04 19.00 O Arbm. (V)
våre etter møteplanen for 1. halvår 26.04 19.00 O Va
Jeg har en drøm, at vi tar vare på hverandre
2021.
Og gir det beste i oss selv til alle andre
10.05 18.00 O 25/40 Ve.Ju Galla
Nå håper vi på at vaksinasjonen kan
Jeg tenker opp, når jeg er nede, om og om
NB: Merk tiden!
komme raskt i gang, slik at vi igjen kan 17.05 11.00 Sammenkomst på OFH
og om igjen
samles, og at alt kan bli mer normalt 05.06 10.00 Kurs for nye emb.menn
Optimist, jeg vet det går bra til sist
igjen.
12.06 10.00 Kurs for nye emb.menn
Så lenge jeg lever her, er jeg en Optimist
Vi savner dere alle.
14.06 18.00 Sommertur
Jeg er en Optimist
Embedskollegiet skulle ha hatt sitt første -----------------møte 04.01.21, men også det ble avlyst.
Høsten 2021
Jeg har en tro, jeg har et mål, som jeg skal
Vi har nå hatt EK-møter 25.01.21 og 30.08 18.00 O EI Merk tiden! Galla
finne
08.02.
Jeg har en kraft og det er viljen til å vinne
Regnskap
og
budsjett,
samt Terminlisten for våren vil bli endret på Det får meg opp når jeg er nede, om og om
revisjonsjonsrapport er sendt ut til alle kort
varsel
i
forhold
til og om igjen
som har mail, og er godkjent og vedtatt. smittevernsrestriksjoner.
Vil at livet blir en dans i lyset
Dersom fysiske møter ikke kan avholdes, Følg med på våre hjemmesider:
En dans for håpet, og en dans for gleden
må også nominasjon og valg gjennomOddfellow.no
En dans i frihet og en dans for freden
føres via mail/ skriftlig. Nominasjonen
Det skal gååååååååå
publiseres da til samtlige medlemmer på
mail/post.
Optimist, jeg vet det går bra til sist
Se Nytt fra Storlogen januar 2021.
Så lenge jeg lever her, er jeg en Optimist
Jeg er en Optimist

Vi i Embedskollegiet ønsker alle
søstrene en riktig fin vår

Nevnd for Omsorg
Nevnd for Omsorg har i siste periode
ringt til 7 søstre.
Tre søstre har fått blomster.
Nevnd for Omsorg var også med på
utdeling av julestjerner til alle søstrene
før jul.
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Den Edle Kjærlighets Grad
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Rebekkaloge nr. 104 Måken
Hilsen fra Storrepresentanten
Logeliv i koronaens tid:
Kjære alle sammen
Koronatiden er dessverre ikke over. I
mars 2020 trodde de fleste av oss at
pandemien ville gå over i løpet av noen
måneder. Slik gikk det ikke. Vi har spritet
hender, holdt god avstand til andre
mennesker, ikke klemt, ikke håndhilst,
holdt
oss
hjemme,
ikke
møtt
barnebarna. Men vi har holdt ut.
Det sosiale livet inkludert logelivet ble
satt på vent. Jeg savner å møte søstrene i
logen, en god klem og møtene med gode
ord og ritualer. Straks jeg har trodd at nå
er pandemien på retur har jeg blitt
skuffet.
Logen har prøvd å legge til rette for å
kunne treffes på en trygg måte,
formiddagstreff,
oppmuntret
til
fadderoppfølging, matgruppesamlinger
etc. Søstre har også tatt initiativ til å
samle små grupper for tur eller
kafebesøk. Logen gjennomførte 2
logemøter i høst, bare helt nødvendig
antall søstre til stede.
2 gradspasseringer på hvert møte. Vi
planlegger også å avvikle et møte med
DHS grad i mars. Kan håpe å gjenoppta
logemøtene etter påske.
Vi må ikke miste håpet, prøve å gjøre det
beste ut av situasjonen - det går over til
slutt. Hold dere friske.
Msh Astrid Fosseli
Storrepresentant

Vinteren
«Det går over» av Trygve Skaug
Hvem har sagt at det aldri skal bli dag
det er ikke sant
ikke et ord
for det blir sol, du skal få se
for er det noe jeg veit så er det det
At du kan stole på meg
når jeg sier at jeg lover
at jeg veit det går over
Og hvem har sagt
at alt er din egen skyld
det er ikke sant du må ikke tru
at det er du som graver høl
for natta kommer seg hit helt av seg sjøl
Men du kan stole på meg
når jeg sier at jeg lover
at jeg veit det går over
Hva er vitsen med meg
om jeg ikke skulle bære deg
når du er oppe igjen
så skal du få bære meg hjem
Hvem har sagt
at du alltid skal ha det sånn
det er ikke sant ikke et ord
for det blir sol du skal få se
når morran stiger opp
og ut av mørket
Og du kan stole på meg
når jeg sier at jeg lover
at jeg veit det går over
og du kan stole på meg
når jeg sier at jeg lover for du
jeg veit det går over
Det går over
det går over

Våre jubilanter:
24.02.1946
Bodil Ask
75 år

08.05.1956
Anne Lise Hodne
Eriksen 65 år

15.06.1946
Anne Marie Birkeland
Knudsen
75 år
Vi gratulerer hjerteligst på forhånd!
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Hverdagslykke i korona tid.
En lysning på østhimmelen varsler ny dag
i emning. Fullmånen henger rund på
vesthimmelen, nøler med å gjømme seg
for dagen.
Frostklar morgenluft, knirkelyd under
føttene, det glitrer som i tusener av
diamanter i snøkrystallene. Alt er stille,
stivnet, venter Med avisa under armen,
trekkes oppmerksomheten min mot to
rådyr som langsomt forserer høstpløyd
åker. Med verdige skritt styrer de mot
dagplassen i granholtet. De lar seg ikke
affisere av oss mennesker. De utstråler
en frihet og selvstendighet som jeg
beundrer. Og jeg som innbiller meg at
eiendommen min er min egen! Den
hører til deres territorium! Om natta
råder de! Jeg deler så gjerne, selv om jeg
mener tulipanene og rosene bare er
mine. Dagen siger på og morgenkaffen
nytes. Det spraker i ovnen, den lune
varmen brer seg i kjøkkenet, dagens
nyheter leses. Brått anes en skygge i
øyekroken: Spettmeisen på vei til
fuglebrettet. Har jeg forsømt meg, tro?
Raskt fyller jeg opp dagsrasjonen deres.
Jeg rensker stemmen og roper: «Vær så
god, pip, det er servert»! «Kvitt-kvittt» til
svar! Lykke på jord! Dagsturen min bygda
rundt gir nye opplevelser. En hegre letter
klosset fra bekken. Den majestetiske
fuglen styrer sin flukt videre oppover
langs bekken. Så er der altså liv, fisk som
blir til føde for den langbeinte fuglen.
Godt å vite at noe i naturen er i balanse.
Da jeg må på butikken, oppdager jeg et
kjent ansikt i kassakøen: Ei logesøster!
Med strålende smil og glad stemme,
uttrykker vi glede over å treffes.
Umiddelbart kjenner jeg på den gode
kontakten vi søstre har! En varm, trygg
takknemlighet fyller meg: Tenk å være så
heldig, være del av et slikt fellesskap!
Seinere tar jeg opp telefonen, ringer et
par andre logesøstre og kjenner straks
gleden over å ha hverandre. Selv om
møtevirksomheten ligger nede, er der
heldigvis andre måter å holde kontakten
på. Når samtalene avsluttes, er jeg lett
og glad. Kjenner på hvor hyggelig det
skal bli når vi atter kan møtes i logesalen
og se alle de varme smilene. Inntil da: La
oss glede oss over dagen i dag, se lyset
som overtar: det stunder mot vår!
Inntil videre: Ta vare på deg selv, kjære
logesøster, «hold on-be strong»!
Hilsen i v k og s Torunn Birkenes
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Det planlegges dugnad angående
innredning av ny salong, gardiner,
oppheng i sal osv. Oppgavene står i kø, vi
gleder oss alle.
Skulle det åpnes for møter før vi er
ferdig, må vi kanskje ta en tur til Arendal.

Ragnhilds 70 år feiring

Rebekkaloge nr 116 Navigare

49. årgang
Logen møtte opp til grytevakt på Grisen
Storsenter i desember sammen med
brødrene. Dette førte til gaver på kr.
55 643,00. Vi er alle fornøyde med dette
og takk til alle givere.

RUNDE ÅR - GRATULERER

Vi måtte feire vår Storrepresentant med 80 år Jorunn Andsem 05.04.2021
sine 70 år. Siste kollegiemøte hadde vi 75 år Ellen Aas
05.04.2021
på Frydendal Menighetshus.
Der var det mulig å ivareta alle
smittevernregler.
Koste oss med
smørbrød fra Vigdis og kaker fra Jorunn.

Gode Rebekkasøstre
Godt Nyttår til dere alle.
Vi som hadde ønsket og håpet på tider
hvor vi kunne møtes igjen. Men den gang
ei, enn så lenge må vi smøre oss med
tålmodighet.
Vi har hatt våre kollegiemøter jevnlig,
lagt planer som vi har flyttet frem i tid.
Det har skjedd store endringer for vår
loge nå. Huset på Angelstad er solgt.
Søstre har pakket ned alt på kjøkkenet og
andre mindre gjenstander. Brødre fylte
biler med alt som skal flyttes. Det ble
mange turer. Heldigvis var det flott vær
den dagen vi flyttet. Dette er oppgaver
som gjør at brødre og søstre samles i
mindre grupper.
Vi har flotte brødre som gjør mye
byggtekniske oppgaver. Her er noen
eksempler på våre nye stoler; sekr., OM
og skattmester.

Karl-Arthur Huseby, 128 Lyngør lager nye
stoler til ny logesal.

Vi får også et helt nytt kjøkken som er
planlagt som vi ønsker det.
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«Selv den hardeste vinter bærer
en gryende vår i sitt hjerte.»
Tildeling av Veteranjuveler.
Det har vært lagt i programmet tildeling
av 25 års Ve. Ju.
Dette er blitt utsatt og utsatt.
Følgende står for tur:
Ruth Lahn-Johannessen
Astrid Vaaga Pedersen og
Wenche Monrad som skulle ha fått sine
juveler i nov. 2020.
Nå skal også Laila Pettersen og ElseMargrethe Ramsdal tildeles sine VeJu.
Håpet er at dette kan gjøres i
Dette er en hilsen fra UM og
april, men hvem vet når vi er i gang igjen. alle logesøstre i Rebekkaloge nr. 116
Det er bare å håpe.
Navigare.

Frelsesarmeens julegryte 2020

Ta godt vare på hverandre.
Bruk
telefonen flittig, kafebesøk med noen
søstre er også et hyggelig avbrekk i en tid
hvor vi ikke møtes i logen.
Fortsatt god vinter og se frem mot lysere
tider. Solen som skinner innimellom gir
tegn på lysere tider.
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Gratulerer til disse tre og vi gleder oss til
å overvære høytideligheten.
Terminliste våren 2021

Loge nr. 61 Terje Vigen
Loge Terje Vigen har sendt følgende
melding til Terjenytt:
Hei Per J. Jørgensen
Vi i 61 Terje Vigen har ikke så mye å
bidra med. Vår Storrepesentant Jan
Petter Røinaas har 25 års Veteran Juvel,
06. februar som må deles ut senere
dette året.
Vi håper at vi kan åpne igjen for å gjøre
gradspassering og fordelt veteranjuveler
til alle som er passert.
Mbh
Robert Høyesen
UM 61 Terje Vigen

Loge nr. 135 Mærdø
I fra Mærdø har vi fått følgende melding:
Hei,
Vi har i kveld hatt Embetsmannsmøte og
bl. a. diskutert Terjenytt.
Det er ingen aktiviteter i Loge 135
Mærdø grunnet Covid-19 siden mars
2020, og vi ser ikke for oss at det blir noe
før tidligst til høsten igjen.
Innlegg fra Herold til Terjenytt pauses
derfor fra vår side inntil videre, etter
enighet Embetsmenn.
Mvh
Øystein Hansen
Herold

02.03. O + Galla
16.03. ≡ + Galla
06.04. = + 1. N
Loge nr. 98 Henrik Ibsen
20.04. − + 2. N V
04.05. 25 års Ve.Ju.
18.05. 40 års Ve.Ju.
Gode ordensbrødre!
06.06. Sommerfest/tur
Ja, så er vi over i et nytt år, 2021, og 07.09. EI Galla
koronasmitte-regler følger med.
Overmester og hans kollegium har Terminlisten for våren kan bli endret på
varsel
på
grunn
av
bestemt at det ikke blir noen møter i kort
februar. Ellers får vi håpe at smitten smitterestriksjoner, så følg med på
snart kommer under kontroll slik at vi Logens hjemmeside, eller melding fra
igjen kan samles til logemøte, for det er OM.
et savn.
Vi har jo opptak, gradspasseringer og Prøv Logens hjemmeside.
Her finner du opplysninger om logen og
veteranjuveler på møteplanen…
oppdatert møteprogram.
Siste nytt om covid-19 og konsekvens for
Fødselsdager runde år
vårt arbeid i Logen.
På vårparten er det flere brødre som har Her er både åpne og lukkede sider, (for
eksempel
runde år og her er en oversikt:
«Kun for medlemmer)».
Med mye mer…
16.02. Odd Christophersen 90 år
https://www.oddfellow.no/category.php
25.02. Kjell Kvinlaug 70 år
?categoryID=9137
19.03. Olav Gundersen 60 år
28.03. Per Martin Strand 60 år
Ta vare på hverandre!
11.04. Tor Eriksen 80 år
11.04. Svein Andreas Sjøvåg 60 år
31.05. Alf Jensen 85 år
Vi gratulerer!
Ta gjerne en telefon!
Heder ved langvarig medlemskap –
tildeling av veteranjuvel
Det er flere medlemmer som har vært
med i vår loge i mange år, og etter 25 års
medlemskap får man det første synlige
bevis.
Denne våren er det planlagt å hedre hele
tre brødre, og disse er:
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
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Loge nr. 107 Torungen

I årets første utgave av Terjenytt,
skal vi ikke ha det store fokuset på
Korona. Losjen er stengt for møter;
snart er det gått ett år siden vi
møttes sist på huset, og det kan
fremdeles gå en stund til før det
skjer. Vi er alle lei av Korona, så nå
forlater vi det temaet.
Noen har møttes hele tiden; det er
OM med embdsutvalget. Én gang i
måneden møtes embedsutvalget på
huset, med god avstand mellom hver
bror. Den administrative driften må
gå sin gang. Men hvor godt kjenner vi
medlemmene i embedsutvalget? Her
kommer en liten presentasjon av
hvert medlem av utvalget:

48. årgang

sjøs som telegrafist i 13 år, hvorav ett
Eks OM Karl Otto
år i Marinen. Han studerte elektroBerntsen, 55 år.
nikk og datateknikk i tre år. Han
Han
bor
på
underviste ved AMVS og Sam Eyde
Havstad i Arendal.
vgs. I 30 år, frem til han ble pensjonist
Han
er
mest
fra november 2019. OM er mest
opptatt av at vi har
opptatt av at samholdet blant gode møter, holder på ritualer og
tradisjoner slik der er blitt gjort før
oss og kommer til å bli gjort etter
oss. Hva ingen vet om meg: Etter
jeg ble 50 år er jeg blitt en
hobbygartner. Neste mål er å lære
og spille torader før jeg blir 60 år!

brødrene opprettholdes i disse
pandemitider, at du hver dag tenker:
"Hvem kan jeg ringe til i dag?».

UM Ivar Fløistad, 59
år. Bor på gården
Fløistad. Han liker
seg best når han
kan rusle rundt i
egen skog og hugge
tømmer. Han er mye ute i vær og
vind, og er han ikke i skogen, så
finner du ham gjerne i båten om
sommeren, eller han cruser rundt på
sin Haley. I logen er Ivar mest opptatt
av at så mange brødre som mulig
kommer på møtene, at de har det
hyggelig på ettermøtene med god
OM Ove Louis mat, drikke og den gode samtalen.
Wroldsen, født i
1952. Fra han var
18 år seilte han til

SR Ole Skjævestad,
51 år. Bor på
Skjævestad. Som
Storrepr. er han
bindeleddet mot
Distrikt
22.
Gjennom
årene
har han hatt mange embeter. Men
det han har vært mest opptatt av er
logens seremonier, som har gitt
ham mye. Spesielt tiden som CM
ser han tilbake på med glede. Han
har også mottatt Nobels Fredspris.
Det skjedd i 1988 hvor den ble
tildelt FN fredsbevarende styrker.
Den ble delt med alle som hadde
deltatt frem til 1988. Men han var
ute når den ble tildelt i NMC (Det
Norske Verkstedskompaniet) i UNIFIL
i Libanon.
Sekr. Thor Christian Hustveit, 60
år. Både utenforog i logen er Thor
Christian mest
opptatt av etterlevelse. I Logen har vi gode etiske
formål og verdier, og han spør stadig
seg selv om han, og også brødrene,
gjør det vi kan eller bør for å
etterleve disse. Utenfor logen er Thor
Christian Rådgiver sprengning i Nye
Veier AS. Hovedfokus er å tilse at de
som er involvert i sprengningsarbeider etterlever lover og forskrifter.
Fortsettelse på side 12
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HIMMERIKETS DØR. ÅPNES KL. 8 HVER
MORGEN. VENTENDE BEDES FORHOLDE
SEG ROLIGE.
I TILFELDE
REGNVÆR STÅR EN PARAPLY TIL
AVBENYTTELSE I KROKEN TIL HØYRE.
ST. PETER.

Loge nr. 127 Gabriel Scott
I denne tiden med nedstengte
Logemøter har vi fått «selveste» Gabriel
Scott
eksperten,
Bror
Anders
Bjørnholmen til å bidra med følgende
fine historie. Vi håper det er hyggelig
lesing for våre søstre og brødre, og vi
benytter anledningen til å ønske alle en
fortsatt fin vinter og forhåpentligvis snart
på gjensyn i logehuset til møter.
Gabriel Scotts bok «Det gylne
evangelium» er i år 100 år.
Prestesønnen, naturverneren, jegeren og
forfatteren Gabriel Scott (1874 – 1958)
fikk sine barne- og ungdomsår i
prestegården i Høvåg. Kjærligheten til
bygda og til naturen har satt sine spor i
hans mangslungne forfatterskap som
består av nesten 60 bokutgivelser.
Dette er en bok der innhold og tema er
helt ulikt de øvrige. Det er i år 100 år
siden den kom ut for første gang. Scott
gir boka tittelen «Det gylne evangelium»
og skriver at det er en fabel eller en
legende. Den er fortalt som et eventyr,
et meget dristig eventyr. Ved valget av
hovedpersoner løp Scott den store risiko
at boken i visse kretser ville virke
blasfemisk og spottende. Scott har her
gjort bruk av hele sin humoristiske evne.
Han har boltret seg kraftig med både St.
Peter og Vår Herre og ledd mye av dem.
Men ingen kan unngå å føle det store
alvoret
og
den
inntrengende
forkynnelsen som ligger bak hele
fremstillingen. Boken munner da også ut
i en lovsang om DET GYLNE
EVANGELIUM,
kjærlighetens
og
godhetens evangelium, det eneste som
kan gjøre verden god.

Den eneste St. Peter har respekt for, er
Vår Herre, men han er ikke enig med
ham om alt. En av de sist ankomne kan
berette om at det på jorden er ulykker,
kriger og nød. I en samtale med Vår
Herre kritiserer St. Peter skaperverket til
Vår Herre, og kommer med flere
forbedringsforslag. Der ender da opp
med at St. Peter foreslår at Han og Vår
Herre tar en tur ned på jorden «for å gå
tingene grundig efter». Vandringen på
jorden har Scott på sin humoristiske
måte skildret. De feil som St. Peter
påpeker og de forandringer han foreslår,
må han gå tilbake på. Skaperverket er
Vår Herres verk, og det er fullkommet.
Men hvem er da skyld i elendigheten? –
Jo, det er menneskene selv. De har glemt
det første og enkleste av alle bud. Det er
å være gode mot hverandre. Jorden er
ikke ond, nei, det er menneskene som er
onde. Menneskene må leve i brorskap
etter kjærlighetens gylne evangelium.
Denne boken og de utrolig fine
skildringene
av
skaperverket
og
menneskene som bruker og misbruker
dette skaperverk gjorde et sterkt
inntrykk på en 12 år gammel gutt. Det
var slik at skolens høstferie falt sammen
med hummerfisket. Hvert år dro vi til
Gamle Hellesund der min far vokste opp
og benyttet denne ferien til å delta i
dette fisket. Dette året var det bare min
far og jeg som drog, og for å gjøre det
enkelt for oss sjøl, losjerte vi oss inn hos
min tante og onkel som bodde der ute.
Vi skulle sove på «Jaktevigloftet».
Tilfeldigvis har rommet utsikt mot
Jakteviga,
sommerboligen
til
Våpenhandler Pedersen, Scotts gode
jaktkamerat. Her var Gabriel Scott ofte
på besøk. Min far hadde tatt med denne
spesielle boka til Scott, som bar den rare
tittelen «Det gylne Evangelium». Hver
kveld før vi la oss til å sove, leste han
høyt fra denne boka med de underlige
tildragelsene, og selv for en 12-åring var
dette artig.

49. årgang
dag kunne jeg ta middagsoppvasken.
Hun lukka døra til stua, men jeg
overhørte at hun prøvde å irettesette
min far for at han leste slike bespottende
bøker. Hun hadde vært innom rommet
vårt og smuglest i boka. Først ble hun
begeistra over tittelen, men så fikk hun
lest teksten på skiltet St. Peter satte på
himmelens port. Det blei for mye for
henne. Min far fortsatte likevel å lese
høyt fra boka for meg.
To eller tre år etter dette skjedde det at
jeg på realskolen skulle ha muntlig
eksamen i kristendom. Jeg var første
eleven som blei kalt inn, og første
spørsmål jeg fikk var å si navnene på
evangelistene. Da gikk der en
skøyerstrek gjennom hodet mitt, og jeg
svarte at vi har fem evangelister, det er
Matheus, Markus, Lukas, Johannes og
Gabriel Scott. Sensoren som var fra
Arendal lo godt, og ba meg fortelle
hvorfor jeg tok med Gabriel Scott. Jeg
fortalte om boka og han nikket. Han
hadde også lest boka. Jeg benyttet
anledningen til å fortelle at jeg hadde
truffet og hilst på Gabriel Scott. Vi hadde
pratet alt for lenge, før jeg blei sendt ut
svarte jeg rett på et siste spørsmål.
(De gav meg Meget i karakter.)
Gabriel Scott Selskabet arbeider nå med
å forberede utgivelse av en jubileumsutgave av denne boka «Det gylne
evangelium»
Beste hilsen
Anders Bjørnholmen

Det hele begynner i Himmelen. Kvelden
er kommet og St. Peter er trett og
gretten der han sitter og vokter
himmerikets dør. Han er slett ingen
behagelig og hyggelig vokter. De som
banker på himmelens port blir nøye
vurdert og eksaminert før de slippes inn.
Han vil ikke forstyrres i utide. Før han går
Men så en ettermiddag, middagen var
til ro for natten, henger han opp et skilt
spist og bordet ryddet, så sier tante at i
på utsiden av porten.
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49. årgang
19.05
05.06
01.09

Arbm. Besøk til □Colin Archer, i
Larvik
Sommeravslutning (Lørdag)
EI G

Nytt Logehus
Fremdriften på Akland er meget god.
Det er planlagt innvielse 8.mai.
Om dette lar seg gjennomføre i disse
corona-tider er fortsatt et åpent
spørsmål.
I logesalen er nå kassene til sinnbildene,
stolene og reposene klare. Det har vært
mye arbeide med det elektriske. Som
man ser av bildet, er nå vinduene tatt ut
og blendet. Minde Bygg er i gang med å
bygge salong for oss, og i disse dager har
tilbygget begynt å reise seg.

Loge nr 128 Lyngør
Minneord

Tore Eikeland

Hans Olav Ramsdal
Bror Hans Olav Ramsdal
gikk bort fra oss den 9. desember.
Han var med oss i hele 39 år,
og han var dermed en av logens "grand
old men".
Han var en av de fem grunnleggerne av
loge 128 Lyngør i 1994.
En ære svært få er forunt.
Hans navn vil stå på charterbrevet til evig
tid.
Han var en skarp iakttaker og fulgte godt
med på møtene.
Et langt og rikt logeliv har med dette
kommet til veis ende.
Hans Olav vil bli dypt savnet!
Født:
17.04.1936
Død:
09.12.2020
Ordensvita Loge 128 Lyngør:
Innviet:
17.03.1982
UM VA:
1985 - 1987
Sekretær:
1994 - 1997
UM:
1997 - 1999
OM:
1999 - 2001
Fung. Eks OM
2001 - 2003
25-års VeJu:
02.05.2007
Ordensvita Leir 22 Aust-Agder:
Skattmester:
2003 - 2005
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Vår kjære bror, Tore Eikeland gikk bort
fra oss søndag den 7.februar.
Tore har vært syk i lengre tid.
Av denne grunn har han vært lite i logen
de siste par årene.
Han skulle ha vært tildelt 25.årsveteranjuvel, men har dessverre ikke
vært i stand til å møte for å motta
denne. Tore var en kjær og aktet bror, og
vil bli dypt savnet.
Fred over hans minne.

Kjøkkenet begynner også å ta form. Det
er lagt gulvbelegg her og på toalettene.
Plating av vegger er i gang og det
nærmer seg montering av innredning,
oppvaskmaskin, ovner og benker.

Født:
21.11.1937
Død:
07.02.2021
Ordensvita Loge 128 Lyngør:
Innviet:
15.02.1995
CM VA:
1997 - 1999
Ytre Vakt:
1999 - 2001
Inspektør ass.:
2001 - 2003
Kapellan:
2003 - 2005
Ordensvita Leir 22 Aust-Agder:
1.Leirvakt:
2005 - 2007

I spisesalen venter vi på å komme i gang
med å lage åpninger inn mot salongen.

Terminliste 1. Halvår 2021

14.03.2021:
Karl Normann Hellerdal, 70 år

Terminlisten som ble annonsert forrige
gang har fortsatt ingen gjennomførte
møter, men vi lar den stå for syns skyld.
Så får vi se når vi kommer i gang!
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

Dugnadsarbeid som blir innkalt til er:
 Isolering og plating av tak og
vegger i salongen.
 Teppefliser i logesal.
 Parkett i salong/spisesal

Vi gratulerer

17.03.2021:
Bjørn Tore Røisland, 80 år

Logen hilser
Loge 128 Lyngør hilser alle brødrene
med ønske om en fin senvinter og en god
varm vår
I V.K & S
Bror UM, Tomas Hoel
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Loge nr. 152 Fjære

Det tærer på psyken og humøret, prat, sang og latter. Det føles så
men vi må tørre å håpe på at det går lenge siden.
over som de fleste kriser.
Vi kommer snart dit da vi igjen skal
samles i logesaler. Dette er mitt håp
«Vi må stå han av» som vi sier i Nord- og drøm.
Norge, til vi kan møtes igjen på
logehuse, for gradspasseringer og I mellomtiden, bruk dine brødre om
opptakelse av nye brødre og annet du kjenner på ensomheten; Bruk
ordensarbeid.
telefon, send en SMS, send en e:mail,
Sees på teams.

Nytt fra Sekretæren:
24.01 fylte;
Steinar Simonsen 85 år

Med broderlig hilsen

26.01;
Steinar Christoffersen 75 år

Overmester Tore Wickstrøm

05.02 fylte;
Terje Søyland 80 år
Brødrene i loge 152 Fjære gratulerer
OMs hjørne:
Gode brødre året 2021 startet ikke så
bra med nye regler vedr samvær
mm.
Vi har i vår loge hatt mye glede av i
2020 å samles til å gå felles turer.
Nå er jo det full vinter på Sørlandet
så turer får vi vente til vi tines og
været tillater det.
Heldigvis er vi begynt med
Logemøter over Teams, dette er jo
spennende og litt utfordrende.
Det er litt rart å sitte foran en Pc i
loge antrekk, men det setter i alle fall
meg i Odd Fellow ånd.
Hyggelig å se og prate med andre
brødre varmer meg og gir meg håp
om bedre tider.
Coronaen gjør at det å arrangere
logemøter blir vanskelig pr dags
dato. Jeg håper at vaksineringen
starter hurtig og vi alle kan føle oss
trygg igjen slik at vi kan samles.

49. årgang

I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

ta kontakt med de sosiale medier
som kan erstatte fysiske kontakt.
Husk,
du
er
kun
et
knappetrykk unna......
I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Bjørn Tellefsen
UM 152 Fjære

Loge 152 Fjære
VENNSKAP.
UM´s hjørne
Gode Brødre
I vanskelige tider kan det være godt å
kunne glede seg over de små
lyspunkter og små "gullkorn" i
hverdagen. Lyset kommer tilbake,
dagene blir lengre og lengre, sola
løfter seg stødig høyere og høyere
over horisonten. Det er kaldt, men
kjenn på den friske gode luften!
De fleste av oss venter fortsatt på
vaksinen som en "frelse" fra
usikkerhet, frykt og begrenset
handlefrihet, og ønsker at ventetiden
skal gå fort. Vi drømmer alle om den
dagen da vi alle kan ta tilbake
hverdagen slik vi er vant til og slik vi
ønsker.
Mennesket er unikt i evnen til å
forme egne drømmer og håp for
fremtiden. Denne evnen er viktig for
å bevare livsmotet.
I disse dager er det mange som
kjenner på ensomhet og savn etter
mer kontakt. Mest ensomme er nok
dem som venter og venter på at
andre skal ta kontakt, men ikke gjør
noe initiativ selv.
Jeg savner å treffe brødre, møte i
salen, ettermøtet med god mat, livlig

Vennskap er som den gode vin,
den blir bedre som årene går.
en god gammel årgang blir edel og
fin
som vennskap med voksevilkår.
Ingen ting blir til helt av seg selv,
vi må åpne på gløtt vårt innerste
hvelv.
Vi må lytte og høre det hjertet som
slår
og åpne de lukkede dører,
da vennskap vil vokse som tiden går,
-vi letter hverandres bører.
Klok er den som vennskap pleier.
heldig er den som venner eier.
Med dette ønsker jeg alle "søstre og
brødre"
en flotte vinterdager. Håper vi sees
snart.
Med brodelig hilsen
Sk.m Arild Opdahl
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49. årgang
Å
ikke
kunne
gjennomføre
møter er
Bror Eks DSS Jan A. Nilsens
selvsagt
hovedgrunnen
til
dette.
kommentar til statistikken på side
Eks DSS Jan A. Nilsen
2 i Terjenytt nr 1/21.
Kommentarer.
Medlemsstatistikken.

Leir nr. 27 Homborside

Velkommen
til et nytt år i Leiren!
Det ser ut som koronasmitten holder
grepet og at vi fortsatt må tilpasse
møtene våre.
Det er flere som venter på opptak og
gradpassering.
Ellers savner jeg
leirslagningen og det hyggelige å sosiale
ved spisebordet og i salongen etterpå.
Valg
Det
er
jo
valg
i
år
og
Nominasjonsnevnden er ferdig med sitt
arbeid og har sendt over sin innstilling på
valgembedsmenn og nevnder til HP.
Valget står på terminlisten, men blir det
vanskelig med å avholde møtene så må
valget gjennomføres på en annen måte.
Terminliste våren 2021
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

Terminlisten for våren kan bli endret på
kort
varsel
på
grunn
av
smitterestriksjoner, så følg med på
Leirens hjemmeside, eller melding fra
HP.

Vårt distrikt har i 2020 fått tatt opp 8
søstre og 4 brødre. De 8 søstrene er tatt
opp i loge Måken med 6 søstre og loge
Navigare med 2 søstre. De 4 brødrene er
tatt opp i loge Gabriel Scott med 3
brødre og loge Lyngør med 1 bror.
Dessuten er det gjenopptatt 3 brødre, 2 i
loge Terje Vigen og 1 i loge Henrik Ibsen.
I tillegg er en søster overført fra et annet
distrikt til loge Måken.
Det betyr en tilgang på 9 søstre og 7
brødre i vårt distrikt.
Går vi nærmere inn i tallene vedr.
opptakelsene, ser vi at kun 2 søstre og 2
brødre er tatt opp i Koronatiden. De
andre 12 er tatt opp før landet stengte
12. mars 2020. 2 av de søstrene som ble
tatt opp før 12. mars, er sluttet igjen, en i
loge Navigare og en i loge Måken.
Kun 3 loger hadde opptakelser i
koronatiden. Loge Lyngør fikk en ny bror
7. oktober, loge Måken fikk i ny søster 8.
oktober og loge Gabriel Scott fikk en ny
bror 21. oktober. Disse opptakelsene
skjedde i den tiden det så ut som om vi
skulle få det lettere med pandemien.
Men det skjedde slett ikke.
Av overganger blant brødrene ser vi at 5
brødre overføres fra loge Lyngør, mens
loge Mærdø får overført 5 brødre til seg.
Det dreier seg nok om de samme
brødrene og overgangen har nok ikke
noe med korona å gjøre, men snarere
med det faktum at loge Lyngør flytter
sine møter til det nye Odd Fellow huset i
Søndeled. De 5 er nemlig alle bosatt i
Arendal og da har de nok funnet ut at
avstanden blir for stor.
Det er selvfølgelig trist å se nedgangen i
medlemstallet for hele landet. Det
gjelder også hos oss. Følgende oversikt
over OF brødrene i vårt distrikt viser det:

Fortsettelse fra side 8, Torungen
Skm Lars Reidar Yttrelid, 49
år og bosatt på His. Lars
Reidar er elektriker av
utdannelse, og har arbeidet
med programmering av SD
anlegg og toppsystemer for
byggstyring, For tiden er han salgsleder i
OneCo Infra med ansvar for samferdsel
(Vei, tunnel og jernbane- prosjekter). I
logen er Lars Reidar mest opptatt av det
soaiale før- og etter møtene. En drøm for
fremtiden er: Å kunne bo i villmarka 612mnd en gang, langt ifra sivilisasjonen
og klart seg der uten telefon, data og TV.

CM Steinar Lyngroth, 68 år og pensjonist,
bosatt i Froland. I logen er han mest
optatt av at alle ritualer i logesalen blir
gjennomført med stil og verdighet av alle
aktører, og at alle er
godt forberedt. På den
måten får brødrene den
rette
opplevelsen
av tekstene
og
handlingene. En ukjent
side av meg kan vel være at jeg har hatt
stand-up show på Rockefeller scene i
Oslo, med 600 godt fornøyde publikum i
salen.

Kap Henry Nicolaysen, 76
år, pensjonist og bor i
Arendal. Han ble født i en
liten bygd i Vesterålen en
vinternatt under krigen.
Han reiste til sjøs 15 år
gammel. Til sammen ble det 45 år på
sjøen. Begynte som dekksgutt og
avsluttet som kaptein, 30 år som
øverstbefalende. I logen er Henry mest
opptatt av at alle brødre, skal ha et godt
og hyggelig miljø, slik at alle føler seg
inkludert.

Prøv Leirens hjemmeside.
Her finner du opplysninger om leiren og
2016 2017 2018 2019 2020
oppdatert møteprogram.
536
544
552
558
536
Siste nytt om covid-19 og dens
Fødselsdager – runde tall:
konsekvens for vårt arbeid i Leiren,
med
mye
mer… Vi har hatt en fin fremgang med antall 26.3.2021 Knut O Ytterdal 70 år
https://www.oddfellow.no/category.php medlemmer til og med 2019. 2020 med 20.4.2021 Terje Ludvigsen 70 år
koronaens herjinger, viser en klar 30.4.2021 Hustveit Thor K 70 år
?categoryID=9165
tilbakegang.
Samme tendens er det for Rebekkasøstrene.
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Terjenytt utfordret distriktets
OM/HM/HP til å sette sine
tanker om den situasjonen vi nå
befinner oss i ned på papiret, og
her er de svarene som kom inn:

Vinteren
Med broderlig hilsen
i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Jarle Siring
Overmester
Loge 98 Henrik Ibsen

Gode ordensbrødre
Du verden for et år vi har vært i
gjennom. Etter en god begynnelse på
2020 med innholdsrike og trivelige
logemøter, ble det i mars dessverre
bråstopp i møtevirksomheten. Heldigvis
visste vi lite den gang om omfanget og
varigheten av den nye smittesituasjonen,
så at vi kunne leve med et håp om snarlig
åpning av logemøter gjennom vår,
sommer og høst. Slik gikk det dessverre
ikke. Året 2020 ble et «annus horribles».
Vi ble fratatt muligheten til samvær, og
det ble utfordrende å ha kontakt med
bl.a. syke brødre og andre som kunne
trenge en oppmerksom-het. Heldigvis
har vi mobiltelefon, og den forstår jeg er
blitt brukt flittig. Brødrekontakt i private
kaffe-sammenkomster, o.a. vet jeg også
det har vært.

Gode Odd Fellows!

49. årgang
en flaske vaksine av overlege P. Aaser. Ni
av sykehusets personale tok vaksinen, og
ingen ble smittet av spanskesyken».
Loge nr. 107 Torungen har ikke hatt
logemøter siden mandag 02.03.2020,
og innestengtheten har fått fotfestet hos
mange av oss, men nå er det noen av
våre medlemmer som har fått vaksine,
og flere har fått beskjed om at de står for
tur til å få den.
Nå mener jeg vi er inne i den
vanskeligste
perioden, den
lange
flaskehalsen før alle av oss, som ønsker å
ta vaksinen, har fått den. Håper og tror
at de fleste brødre og søstre har fått den
innen mai.

Mens
vi
venter
på
at innestengtheten skal slippe taket
Vil rette en stor takk til alle våre brødre
.
som har stått fast ved sin loge i denne
Mens vi vente på at flokk-immunitet skal
tiden. Det har blitt mange samtaler, og
øke til 70-80 %.
også noen hjemmebesøk, og det har
alltid vært hyggelig. Og, vår Nevnd for
Mens
vi
venter
på vaksinen.
omsorg gjør en flott jobb hele tiden, - om
Vacca betyr «ku»,
de enn har hatt problemer med å få lov
og vaccinae (kukopper), til ku. Eller skal
til å besøke brødre på institusjoner.
vi si «fra ku».

Vaksine er en gammel prosess, med
opphav i Kina, men ordet vaksine
stammer fra at Edward Jenner i 1798 tok
sekret fra kuer med kukopper som ble
påført friske personer for å fremkalle
Fravær av logesamlinger skapte den immunitet mot menneske-kopper. Et
første tiden etter nedstengningen noe 'snillere' virus fra kuer bygde altså opp
mot
kopper.
bekymring om dette kunne føre til frafall immunitet
av logemedlemmer. I vår loge synes slike
tanker heldigvis å være ubegrunnet. I juni 1918 kom H1N1- influensaviruset, Embedskollegiet fant før jul at det ville pandemien Spanskesyken, - med til
være hyggelig med en juleglede som en Arendal, men det var kun en person som
liten julehilsen til alle loge-medlemmene. døde her i byen den sommeren.
Rundturen med denne julehilsen ble en (Samtidig kom pandemien, - antakelig
særdeles flott opplevelse med en med soldater fra Kansas, - til de
hyggelig liten kontakt med hver enkelt kjempende styrker i Frankrike.) Vel; det
bror.
Gjennomgående
var var rimelig stille på sommeren, men i
tilbakemeldingene at logen var dypt oktober/november brakte det løs her i
savnet, og lysten til å møtes igjen veldig byen, og i løpet av høsten døde det ca.
273 personer i dagens Arendal
sterk.
kommune. De fleste som døde var
En slik positiv holdning lover godt for mellom 20 og 30 år, og mange barn
fremtidige logemøter. Vaksineringen er mistet sine foreldre. I min familie døde
så smått begynt, og vi håper at fire ungdommer 1. og 2. november, og
barn
mistet
foreldre.
tryggheten i samfunnet snart er tilbake, seks
og at vi forhåpentligvis kan åpne for
analoge logemøter i løpet av dette Men, fantes det vaksine mot 'Spansken' i
semesteret. Loge 98 Henrik Ibsen er 1918? Svaret er ja, men det var lite av
klare for nye møter så snart det er trygt, den. Dette står å lese på Kuben: «Barbu
folkeskole ble tatt i bruk som provisorisk
og vi har mye å glede oss til.
sykehus 2/11 1918. Endel av pasientene
Husk at «Å vente på en glede er også en ble behandlet med vaksine under
sykdommen. Dr. Barth hadde fått tilsendt
glede, men ikke vent med å leve».

Så stå på . Snart kommer vaksinen til de
fleste av oss. Snart kommer våren og
sommeren. Kanskje får vi en glad dag i
mai, og til høsten er jeg ganske sikker på
at vi kan ha logemøter slik vi husker
dem. Og, vi snakkes! Hver morgen tenker
jeg: «Hvem kan jeg ringe i dag?»
Da ønsker jeg alle våre loger lykke til
med vårens nominasjoner og valg; og at
gjenåpningen skal gå problemfritt når
den dagen kommer.

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Ove L. Wroldsen, OM
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En broderlig hilsen fra OM i Loge
127 Gabriel Scott
Innledning:
Det året vi nå har lagt bak oss har
vært svært utfordrende, besværlig og
tungt. Pandemier og nye virus-bølger
med eller uten mutanter, som også
bekymrer ekspertene og i verste fall kan
være immune mot vaksine, hopper
stedvis og tidvis opp og ned som en jojo.
Så blir det først litt bedre med mindre
smitte for deretter å falle tilbake med
nye tiltak og inngripende restriksjoner
med minsket trygghet som konsekvens nervøsitet kommer av usikkerhet.
Pandemiene har så langt rett og slett
ikke vært forutsigbare. Håpet er å få
sprøyte som eliminerer faren. En vinner
er en drømmer som aldri gir opp.
Nåtiden er et øyeblikk og fremtiden
venter. Derfor må vi være mest opptatt
av fremtiden for det er jo der vi skal
oppholde oss resten av vårt liv. Det
eneste som er sikkert er det usikre. Kan
det være slik at det vi tidligere oppfattet
som usannsynlig nå vil inntreffe som
sannsynlig. Så får da vi da håpe og tro at
vi som har viljen også har vår Herres
nåde til å gi oss evnen til å takle dette på
en god måte - eller kan det være
begynnelsen på en ny «syndeflod» vi
øyner?

Utfordrende:

Vi har det siste året levd i motgang, men
motgang er en utfordring som skal gi
kraft og energi med stimulans og
motivasjon til økt innsats. Her bør man
ha holdninger som går ut på at man ikke
spør hva Logen kan gjøre for deg, men
spørre hva du kan gjøre til beste for
Logen i V.K.S.
Så må man etterleve og sjekke om at alt
før, under og etter møtene ble forsvarlig
tilrettelagt og gjennomført iht Storlogens
og det offentliges til enhver tid gjeldende
bestemmelser.
Man måtte før gjennomføring av møtene
utarbeide prosedyrer, veiledninger og
instrukser bl.a i forhold hva som i forkant
skal desinfiseres og for brødrene,
hvordan inngang og utgang til/fra
logesalen og spisesalen skal foregå,
ingen håndhilsning, klemming og synging
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samt omarbeidelse og tilpasset ritualer inntreffer. Da hadde alt vært så mye
og spill mm.
lettere og enklere.
Man håper først av alt at ingen blir
Besværlig:
I forbindelse med distribusjonen av smittet, så åpner man et logemøte i den
terminlista ba jeg brødrene om å opplyse tro at det skal gå bra og så til slutt
hvem som av helsemessige eller andre (forhåpentligvis) vet man at det faktisk
grunner ønsket å avstå fra å møte hele gikk bra. Å føle eller å ikke vite med frykt
terminen. For å unngå unødigvendig for om noen som møter i Logen kan
dobbel-kommunikasjon, ba jeg også om være smittet uten selv å vite det med de
å få opplyst hvilke møter de enkelte verste konsekvenser det kan føre til, er
ønsket å delta i - som ville bli hensyntatt tungt å bære. Så er det siste også slik at
- og motsatt - hvilke møter de ikke de som har fått vaksine, likevel kan
ønsket komme på. I vårt logehus er det smitte.
lagt opp til at vi med en meters skulder- Dernest er det også bekymring for at
til-skulder avstand max kan møte 46 kanskje noen av brødrene som av
personer, men for å ha gode marginer å helsemessige grunner ikke finner det
gå på, ønsket vi å legge oss på ca 40 forsvarlig å møte over lengre tidsfravær,
personer.
Hensyntatt at vi har 21 vil føle utenforskap. Skal heller ikke se
embedsmenn + 3-4 i privatnevnda + 3-4 bort fra at noen av embedsmennene
resipiender/faddere, kan vi invitere ca som mot sin vilje føler å måtte ta ansvar
for å møte, kan for de være vanskelige
12-13 øvrige brødre.
Jeg har i den sammenheng to lister - ei valg å ta. Ingen skal føle ubehag ved å
liste som viser hvem som har møtt når være en Odd Fellow logebror. Er man i
for å oppnå en mest mulig rettferdig tvil, skal man uansett avstå fra å møte.
rundering + ei medlemsliste i tilfelle
smittesporing for å registrere hvem som Avslutning:
har vært tilstede på et bestemt møte Tiden går og vi får følge med. Det hele er
hvori alle tlf. nr. og adresser mm er så enkelt som at man fra nå av får håpe
oppgitt og som ajourføres før at vi alle med raske skritt kan komme i
angjeldende møte er over og oppbevares normal gjenge igjen dvs med trygge og
en måned deretter.
gode møter og ettermøter som vi er vant
De møtene vi fikk gjennomført i fjor - med og slik vi ønsker å ha det, men
også hva angår spill og ritualer med dessverre - med all den nye
respekt og lojalitet mht lover og regler - oppblomstringen av muterte virusbølger
må sies å ha vært veldig spesielle og med sterkere spredning og større
tilpasset pandemien, men i forhold til konsekvens som også i noen tilfeller kan
det, likevel svært vellykkede. Vi fikk være immune mot vaksiner, taler det for
dette året i alt gjennomført 4 møter at veien fram muligens kan bli noe lang?
(planlagt 9) i våres og 3 møter (planlagt Jeg stiller spørsmålet, men venter ikke
10) i høst.
svar.
Tungt:
Dog har vi i skrivende stund valgt å
At man som OM på en måte med mulig fortsette nedstengningen for å åpne opp
stress og angst skal ha eneansvar for at igjen 17. mars hvis det lar seg gjøre.
det ikke skal forekomme smitte i Logen, Slik jeg forstår det har jeg i den
kan være tøft. Her er etter psykologiens traumatiske tilværelsen dog hatt en god
begreper for en god nattesøvn følelse av at jeg ikke kjenner til at noen
vegring/fortrengning en god egenskap. av våre brødre er blitt smittet og/eller
Hvem kan være de vonde tankers satt i karantene. Så får vi håpe at sånn
frigjører?
blir det videre.
Følelse av utilstrekkelighet - har man Ta godt vare på hverandre og la oss være
forstått alle regler som gis og fått med takknemlige for alt som gir oss glede.
seg alle oppdateringer av endringene i
Harald Tvedt
disse og klart å få innstillet praksisen
med at alle involverte lojalt forstår,
respekterer og positivt etterlever alle
anbefalinger, påbud og regler som til
enhver tid gjelder.
Prosessen går fra håp til tro hvoretter
man til slutt vet. Det er her man burde
kjenne til etterpåklokskapen før den

2021

Vinteren

49. årgang

tilbake når det er trygt å komme på våre
møter igjen.
Ikke glem at vi er brødre, og det er bare
å ta kontakt hva enn det måtte være.

Gode brødre.
Jeg følte for å skrive noen ord til våre
brødre i denne tiden vi er inne i.
Vi begynte høstterminen med full
entusiasme i 2019 med nyinnsatte
embedsmenn, og mange av våre brødre
fikk nye og spennende oppgaver i vår
loge.
Jeg er så fornøyd og glad da jeg ser at
alle brødre fullfører sine oppgaver på en
strålende måte i alle ledd, både på
kommunikasjon og ikke minst at alle
søker etter å utføre oppgavene man er
tildelt på best mulig måte.
Vi var jo kommet så godt i gang, og vi fikk
prøvd oss på arbeidsmøter, 1. opptak, 12-3 grads passeringer, venneaften,
veteranjuvel og minneloge.
Og når alt fungerer med embedsmenn,
øvelser,
skuespillere,
privatnemd,
servering, kollegiet etc. 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 og vi måtte
stenge ned alle logene og dermed ble alt
satt på vent til over sommeren. Vi hadde
alle håpet og trodd at logene kunne
åpnes igjen i september så vi på nytt
kunne starte vårt logearbeid.
Vi så at det var for risikabelt å åpne opp
for våre logemøter med dette farlige
viruset som smitter så fort mellom oss
mennesker at vi dessverre måtte utsette
alle møtene våre ut året.
Nå i disse dager så sprer smitten seg i
alle land, også her i Norge øker smitten i
flere kommuner.
Vi skal ikke se bort fra at smittebølge
nummer tre kommer snart!
Jeg, som OM med ansvaret for vår loge,
ønsker ikke å åpne opp for noen
logemøter så lenge det er en risiko at
noen av våre brødre kan bli smittet med
dette dødelige viruset på våre møter!
Vi har ingen brødre å miste!
Jeg tror også vi må forberede oss på at
det ikke blir noen logemøter før etter
sommeren 2021.
Det kommer sikkert en uttalelse fra
storlogen med nye retningslinjer.
Dette er veldig trist, men jeg har tro på
att Loge 135 Mærdø kommer sterkt

Broderlig hilsen
OM Tom Arild Sell 135 Mærdø

Hei

Mars kom med nedstengning av
samfunnet, og også våres logen . Året
har vært helt uvirkelig for oss som har
levd i en tid da vi har den frihet til å gjøre
som vi selv ønsker . Nå måtte vi forholde
oss til restriksjoner og masse alene tid
for mange . Året har vært tøft for flere i
samfunnet og flere av våre søstre og
Loge nr. 93 Kaprifol
brødre har følt seg alene .Det kan vi
hjelpe hverandre med . Husk å ta en
telefon til noen ,si hei på gata ,og stell
godt med deg selv og di rundt deg .Er det
noe som tynger deg ,ring hverandre og
ta en prat . Vi er sammen i denne tiden
,selv om vi sitter på ulike steder .
Vi skulle i logene hatt hyggelige møter
,turer og venneaftener , og ikke minst
masse godt loge arbeid i logesalen med
den verdig og høytidelig stunden det gir .
Vi klart og gjennomføre to møter med
gradspasseringer i høst og da var det
godt å møtes vi som kunne men vi
Kjære søstre.
savnet å kunne be alle søstrene . I vår
Ja dere, dette må vi kunne si har vært logen 116 Navigare er vi i disse tider i
annerledes året.
gang med nytt logehus, og vi ser fram til
Det har gitt oss mange utfordringer.
å kunne ta dette i bruk og invitere til fest
Vi har tenkt annerledes i forhold til det å på det nye huset i løpet av 2021 .
få møtes.
Skog og mark har blitt tatt i bruk,
Msh Vigdis Thorbjørnsen
telefonen, den har vi brukt for det den
OM Logen 116 Navigare
kan brukes til.
Håper på at så snart alle har fått vaksine,
at vi kan åpne for det som vi savner,
vårt felleskap.
Det gleder vi oss virkelig til. Men inntil
da, må vi stå han av.
Januar er over, februar er påbegynt det
blir lysere dager
Det sies så fint, bakom skyen er
himmelen alltid blå
Det er det som betyr noe nå. Savner dere
alle, vi sees snart
Med søsterlig hilsen i
Vennskap Kjærlighet og Sannhet
Liv Torill Jacobsen
OM
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Tankar om å drive loge i ei
koronatid

Vinteren

Tida frå 12. mars 2020 og til nå har vore
veldig spesiell for oss alle. Vi har på ulikt
vis fått liva våre prega av koronaen.
Mange har vore og er framleis veldig
redde for dette usynlege viruset og held
seg mest heime, andre prøvar å leva
tilnærma normalt med smitteverntiltak.
Sidan vi ikkje har kunna møtt kvarandre
på logemøte, har medlemmene blitt
Å drive ein loge under slike forhold er oppfordra til å halde kontakten og ta
ikkje lett. Vi har hatt ei terminliste som vare på kvarandre - ringe eller sende
embedskolegiet
gjerne
ville
ha SMS. Enkelte søstre har vore flinke til å
gjennomført til beste for medlemmene møtas på kafé eller å gå tur sammen,
og for logen. Samtidig har vi måtta matgruppene har møtt kvarandre eller
tenkje på kva som er trygt og sikkert for hatt telefonkontakt. Det er blitt
medlemmene våre.
organisert uformelle «logetreff» på
logehuset eller private treff andre stader
12. mars blei all aktivitet sett på vent, og både på dagtid og om kvelden. Som OM
vårens møte avlyste. Vi hadde eit håp om har eg sendt ut helsing til søstrene på eat situasjonen ville ha betra seg over post med jamne mellomrom for å halde
sommaren, men slik blei det ikkje. Det kontakten og orientere om ting
har vore som å gå eitt skritt fram for så å embedskollegiet har arbeidd med. Eg har
skli to skritt tilbake.
valt å bruke epost for å nå alle
medlemmene sidan både eg sjølv og
Med kun nøkkelpersonar til stades for å mange av søstrene ikkje er spesielt trena
redusere smittefaren greidde vi å på Teams.
gjennomføre to logemøte i oktober med
to gradspasseringar i kvart møte. Det var
verdige og fine logemøte, og spennande
og utfordrande med dobbelt opplegg. Vi
var fornøgde med å ha gjennomført
gradspasseringane, men må likevel
innrømme at det var mykje planlegging
og krevjande å gjennomføre – ikkje minst
for Ceremonimester.
Så
skulle
vi
hatt
ei
25års
veteranjuveltildeling i november med
ikkje mindre enn 5 veteranar. Vi hadde
lenge håp om at pandemien ville vera på
hell slik at vi igjen kunne samle mange
søstre og ha ein flott seremoni i
logesalen
med
etterfølgjande
festmiddag. Sidan dette var siste møtet
før det tradisjonelle julemøtet vårt,
hadde vi tenkt å slå dei to møta sammen
til ei stor feiring. Etter mykje planlegging,
utsending av invitasjonar og store
forventningar, blei avlysinga igjen ein
nedtur. Det var mange skuffa søstre som
etter månader med nedstenging hadde
gleda seg til høgtidleg veterantildeling og
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stor fest med god mat og hyggeleg Nå går vi mot lysare tider på fleire måtar.
samvær.
Dagane blir lengre, og våren er her snart
med varme og krokus og snøklokker i
Nå er vi i gang med år 2021 – eit år vi hagen. I løpet av våren vil mange av oss
håpa skulle bli betre enn det forrige. Vi bli vaksinerte, og vi kan snart «sjå lyset i
såg fram til at vi dette året kunne møtas tunnellen». Det blir betre, det er eg
til tilnærma vanlege logemøte fordi dei sikker på, men enn så lenge veit vi ikkje
fleste ville ha fått vaksinen i løpet av heilt når.
februar eller mars. Dermed ville det vera
redusert fare for å bli smitta. Så langt er Søsterleg helsing i Vennskap, Kjærlighet
vi usikre på når vi kan starte opp att. Viss og Sannhet
det går, ser vi igjen fram til 25 års Torunn M. Sandsdalen,
veterantildeling 27. mai. Skal tru om vi Overmester i 104 Måken
får det til denne gongen?

Bilde tatt av Søster Anne Trine Eia

7 dager
_______
11 990,-

Odd Fellow Aust Agder - Lofoten & Vesterålen
Lofoten - en vakker del av Norge, som gir oss assosiasjoner til det barske og værharde. I år gir vi dere en
mulighet til å oppleve denne delen av landet, som kanskje er ukjent for mange. Turen går fra åpne landskap
med skogkledde lier til ramsalt sjøsprøyt, bratte fjell som stuper ned i havet, og vakre fiskevær i idylliske
Lofoten. Denne naturopplevelsen bør alle unne seg minst en gang i livet!

Dato: 18. - 24. august 2021
Avreise: Lillesand (Gardermoen)

VI FÅR OPPLEVE SPEKTAKULÆR NATUR

Onsdag: Hjem - Vesterålen Bussen starter fra Lillesand om morgenen

og tar på deltagere langs E-18 frem til Oslo og videre opp til Gardermoen.
Her sjekker vi inn på direkteflyet til Evenes, avgang kl.13,20. Etter 1,5 time
lander vi, og tar plass i bussen som tar oss med til Sortland. Her sjekker
vi inn på det splitter nye Scandic Sortland som ligger med flott utsikt over
havet og byen. Vi samles til felles middag om kvelden.
Torsdag: Vesterålen Frokost og middag inkludert. Idag starter vi dagen
med å kjøre til fiskeværet som fikk en ny sjanse – Nyksund. Fiskeværet var
et av de største i Vesterålen, men ble i 1975 fraflyttet. Men nye krefter
har flyttet inn i det siste, og vi får med oss en vandretur i det koselige
fiskeværet. På veien ut hit ser vi de stupbratte fjell på den ene siden
og storhavet på andre - dette er en opplevelse i seg selv. Etter besøket
fortsetter vi til Bø ytterst i Vesterålen hvor vi besøker Bø Museum som
ligger i naturskjønne omgivelser ved Vinjesjøen. Her finner vi også den
kjente skulpturen Mannen fra havet. Vi returnerer til Sortland utpå
ettermiddagen.
Fredag: Vesterålen- Lofoten Frokost og middag inkludert. Vi pakker i
bussen om morgenen og kjører langs kysten på Langøya til Stokmarknes.
Her tar vi lunsjpause, og er vi heldige er det nye Hurtigrutemuseet åpnet,
og da kan de som ønsker det gå inn her (inngang ikke inkludert). Om
ettermiddagen går vi om bord i Hurtigruten som tar oss med på det mest
spektakulære stykket av reisen - og hvis være tillater det kommer vi helt
inn i Trollfjorden. Vi nyter den fantastiske utsikten og ankommer Svolvær
kl.18,30. Her venter bussen med bagasjen og tar oss de få meterne til
hotellet hvor vi skal bo i 4 netter. Vi samles til felles middag etter ankomst.

Lørdag, søndag og mandag: I Lofoten Frokost og middag inkludert
hver dag. En dag skal vi kjøre Lofoten på langs. Vi kjører forbi Leknes til
Flakstadøya, videre gjennom imponerende kystnatur med stupbratte fjell
frem til Vikten. Her finner vi den kjente Glasshytta med kunsthåndverk
med kvarts fra Lofotfjellene. Herfra fortsetter vi videre mot Reine og
helt ut til enden av Lofoten til Å. Underveis besøker vi også fiskeværet
Sund og smeden i Sund, samt at vi besøker Ramberg, kjent for sin flotte
sandstrand. Felles lunsj denne dagen. En annen dag starter vi med besøk
på Lofotr Vikingmuseum, hvor vi får en guidet rundtur og kan se oss rundt i
vikingmuseet. Herfra fortsetter vi til” Lofotens Venezia”, Henningsvær. Her
kan vi sette oss ned å ta en kaffekopp mens vi nyter den flotte utsikten.
På tilbakeveien til Svolvær tar vi en fotostopp ved Lofotkatedralen (ikke
inngang). Den siste dagen har vi fri i Svolvær. Det er mye å ta seg til her man kan dra på krigsmuseet, dra på fiskeværsvandring på Svinøya eller dra
på ørnesafari med gamle fiskeskøyter - valget er ditt.
Tirsdag: Lofoten - hjem Frokost. Vi blir hentet av buss som tar oss med

til Flesnes og tar fergen videre til Refsnes. Herfra er det ikke langt igjen til
Hemmestad Brygge, en okergul perle ved havet, hvor tiden har stått stille i
200 år. Det gamle handelsstedet har et bryggerhus, krambu og handels- og
postkontor. Etter besøket her kjører vi vider over til Hinnøya, Norges største
øy, hvor vi finner Harstad. Her tar vi en fotostopp før vi kjører til flyplassen
på Evenes og tar Osloflyet med avgang kl. 15,40. Etter 1,5 time lander vi
på Gardermoen, og tar plass i bussen som tar oss de siste milene tilbake til
Sørlandet.

Prisen inkluderer:

*All buss- og flytransport *6 overnattinger i delt dobbeltrom
*6 frokoster *1 lunsj *6 middager *Alle utflukter som beskrevet
*Reiseleder med på hele turen

Tillegg:

*Enkeltrom kr. 3 000,-

WWW.DAGAASBO.NO

37 15 70 31

Logetur 2021
Rebekka søstre og Odd Fellow brødre med ledsagere inviteres til Logetur

Vi reiser til Lofoten og Vesterålen 18. til 24. august 2021.
(Vi valgte tur i Norge dette året på grunn av Coronasituasjonen)
Vedlagt finner dere brosjyre fra Aasbø med alle detaljer og pris.
Vi kan nevne at de alternative aktivitetene på fridagen i Svolvær ikke er inkludert i prisen:
fjellturen er gratis, krigsmuseet rundt kr. 100, fiskeværsvandring rundt kr. 400 og båttur rundt kr.
1000, alt pr. person.
SMITTEVERN: Turen vil bare bli gjennomført hvis forholdene rundt Corona-pandemien blir
vurdert som trygge i august 2021. Denne beslutningen må vi ta i midten av april 2021. Ingen vil
motta krav om betaling før dette.

Påmelding vil foregå som tidligere, først til mølla.
Påmelding starter onsdag 24.mars kl. 10.00.
Ved påmelding kan dere melde på maks. 4 personer.
Ha følgende klart når dere ringer for påmelding: Etternavn, fornavn, kjønn,
fødselsdato, nasjonalitet, mobilnummer, e-post adresse (om mulig), gateadresse,
postnummer og –sted, dobbelt- eller enkeltrom (og hvem dele rom med) samt
sted for påstigning på bussen.
Husk reiseforsikring
Bussen vil stoppe på disse stedene: Gaupemyr bussterminal (Lillesand),

Øygårdsdalen bussterminal (Grimstad), Nedenes bussterminal, Harebakken
bussterminal (Arendal), Grenstøl bussterminal (Tvedestrand) og Vinterkjær
bussterminal.
For påmelding kan dere ringe disse tlf.nr:

47 41 30 74 – 48 08 55 11 – 92 26 27 20 – 99 54 63 94
Bli med på en variert tur med hyggelig reisefølge til Lofoten og Vesterålen
Hilsen
Reisekomiteen for alle Rebekka og Odd Fellow logene i Aust Agder

2021

-

Vinteren

-

49. årgang

Terjenytt Vinter 2021 – 49. årgang - Medlemsbladet for Odd Fellow Ordenen i Distrikt nr. 22 Aust-Agder.
Bladet utgis 4 ganger i året: I februar, i april, i september og i november. UM er redaktør for stoff fra sin loge.
Hovedredaktør er Eks OM Per Jetlund Jørgensen.
Neste Terjenytt, Våren 2021, kommer i mail 2021. Frist for innlevering av stoff fra enhetene er 1. mail 2021.
Stoffet sendes: Per J. Jørgensen, på E-mail: post@terjenytt.no eller adr.: Furulunden 4, 4844 Arendal.

Redaktørens lune hjørne eller lederartikkel om du vil.
Årets første nr av Terjenytt er atter en ren digitalutgave. Korona
med sine mutanter gir oss få muligheter
Til et normalt logeliv. Imidlertid er det ikke alle som har pause, og
mange møter er gjennomført, spesielt da i EU, men også som
logemøter på «teams» o. a.
Er det lys i tunnelen, eller er det kun en refleks i et speil vi
opplever der fremme.
Myndighetene strammer stadig inn, og i skrivende stund er det
oppdaget 3 nye smittetilfeller i Arendal- Vaksineringen er i gang,
men med varierende meldinger om hva som til enhver tid leveres
av vaksine fra de forskjellige produsentene, lever de fleste av oss i et vakuum der den nærmeste fremtid er
lite oversiktlig.
Det er imidlertid mange positive signaler, og et av dem er reisekomiteens tiltak om logetur i august.
Embetsutvalgene jobber med sitt, og gir oss etter beste evne den informasjon de har å gi, både hva egen
loge og Storlogen angår.
Spesielt knytter det seg spenning til Nominasjon og valg, noe Storlogen har laget retningslinjer for:
Kan de gjennomføres i logesal eller vil også dette bli gjennomført i en digital form?
I dette nr av Terjenytt ble også OM/HM/HP utfordret til å gi en personlig hilsen/betraktning på hvordan det
har vært å lede de respektive leirer/loger i en tid preget av Covid-19. 7 OM responderte, og det er hyggelig
lesning med en positiv tone, både sett i et historisk perspektiv og hva den enkelte søster/bror,
matriark/patriark kan bidra med i de kohortene som de enkelte loger/leirer presenterer.
Terminlistene for Våren 2021 er satt opp, men dessverre er de fleste møtene i ferd med å bli avlyst. Flere
søstre og brødre venter på gradspassering, og mange har «oversittet» det tidspunkt der de skulle fått sin
velfortjente VeJu. Hadde det vært en tanke å gjennomføre disse møtene på tvers av logene og latt en loge
få ansvar for 1+, en annen for 2+ osv i hele distriktet. Da ville vi raskt få på plass etterslepet, og vært
nærmere en normal logedrift igjen. Ellers er jeg redd for at de enkelte terminlister for høsten og
kommende vår (2022) vil bli noe «rotete» og vi vil mangle «datoer» for å gjennomføre gradspasseringer og
Juveltildelinger.
Et annet lyspunkt er det nye logehuset for Rebekkaloge 116 Navigare og Loge 128 Lyngør. Der går
oppussingen fremover, og at også det gamle huset ble solgt raskt er meget gledelig. De tenker positivt i
øst. Blir vi ikke ferdige til samfunnet åpner, så tar de sine kommende møter i Arendal, for så, etter at alle
formalier er i orden, å tre inn i sitt nye «hjem» på Akland. Terjenytt ønsker lykke til og gleder seg til å ta
lokalene i nærmere øyesyn.
Redaksjonen avsluttet 13/02-2021 kl 11:00.
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Til:
Retur adresse: Furulunden 4, 4844 Arendal

Støtt våre annonsører
De støtter oss
Mandag – Fredag kl. 08.00-16.00 Lørdag stengt
E-post: aksel@fjordsenteret.com Fax: 37165430
Storkiosk om sommeren

Atl Grafisk
AS

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

Tlf 37 00 36 70
Blødekjær
Arendal

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

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

Godt utvalg av livkjoler - smokinger og
mørke dresser.
Du finner oss
innerst i Pollen vis a vis Nordea/Kanalplasen

CORNER
ARENDAL
Strømsbusletta8-tlf37056777 www.elon.no

Kirkegaten 5
TLF 37099941

4841 ARENDAL
MOB 91797530

BRØDRENE

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

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

ARENDAL
Strømsbusletta8-tlf37056777 www.elon.no

Ledig

Ledig

annonse

annonse

