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Rebekkaloge nr. 51 Fortuna 

 
       Hilsen fra OM 

Loge nr. 51 Fortuna stengte ned sin 
møtevirksomhet fra 12.03.2020, på 
grunn av Covid-19-pandemien. Vi 
skjønte at det var en alvorlig situasjon, 
men vi hadde ingen forutsetninger for å 
ane rekkevidden av nedstengningen. 
 
I flere omganger har jeg sammen med 
kollegiet gjort undersøkelser og for-
beredelser i håp om at det skulle være 
forsvarlig å møtes i logen igjen, men 
det lot seg dessverre ikke gjøre. 
 
Jeg skulle så gjerne ha stått i den 
ordinære OM-rollen i hele perioden 
min, for den trives jeg veldig godt med! 
Men slik ble det ikke. Gjennom det 
siste året har OM sin viktigste plikt vært 
å sikre medlemmenes liv og helse 
gjennom å ikke møtes! Hvem skulle 
trodd det da kollegiet startet sitt arbeid 
for knapt to år siden! 
 
Kollegiet har gjort mye for å holde 
kontakten med søstrene gjennom 
pandemitiden. Jeg håper alle har 
opplevd å bli sett og informert, og jeg 
håper av hele mitt hjerte at dere er 
klare til å stille opp for logen igjen, når 
det er forsvarlig! Jeg savner dere alle 
veldig! 
 
Jeg vil gjerne takke alle dere som har 
påtatt dere ansvar både i og utover 
tildelte verv og oppgaver i min periode 
som Overmester! Dere har vært til stor 
hjelp! En stor takk også til dere som nå 
tar imot nye utfordringer i logen, både i 
kollegiet, som spillere, i logens mange 
nevnder og som kontaktpersoner! Husk 
at alt logearbeid er dugnad, og alle ledd 
i en kjede må fungere for at totalen 
skal bli god! Lykke til! 
 
Nå ønsker jeg dere alle en riktig god 
sommer, og håper at vi kan starte, 
iallfall tilnærmet som normalt, med 
Embedsinstallasjonen 25. august! 

Dødsfall 

Agnes Helene Knutsen 
Søster Agnes Knutsen døde 25.04.2021. 
Hun ble født 18.04.1929, og ble 92 år. 
Agnes ble innviet i Rebekkaloge nr. 7 De 
Hvite Liljer 30.9.1969 og overført til Loge 
nr. 51 Fortuna ved etableringen 
31.5.1975. Agnes hadde 51 års 
medlemskap. Hun ble forfremmet til Den 
Høye Sannhets grad 14.9.1971, og hun 
ble tildelt 50 års Veteranjuvel 9.10.2019. 
 

         
 
Embeder i Loge nr 51 Fortuna: 
UM VA                                1975 – 1977  
Sanger                                1977 – 1979  
OM HA                               1993 – 1995 
UM HA              2001 – 2003  
 
Innviet i Leir nr. 8 Agder 10.03.1984. 
Opphøyet i Barmhjertighetens grad 
11.03.1984. Overført til Leir nr. 22 Viljen 
12.03.2005. Utmeldt etter eget ønske 
28.12.2020. 
  

Embeder i Leir nr. 8 Agder: 
4.Leirv/Dep.HM 2.Terne 1995 - 1997                                    
  

Søster Agnes møtte flittig i alle år så lenge 
helsen tillot det, og tok imot mange 
utfordringer både i embeder og nevnder. 
Hun hadde et mildt og vennlig vesen, og 
søstrene trivdes i hennes selskap. Det er 
mange logesøstre som fylles med 
takknemlighet for det fellesskapet vi fikk 
med henne. Hun var glad i logen og vi i 
henne. Vi vil savne henne! Vi lyser fred 
over søster Agnes Helene Knutsens 
minne. 
 

                       
 
Vi gratulerer 
55 år – Ellen Marie Tengs      – 22.06. 
65 år – May Sylvi Reiersen    – 23.08. 
70 år – Wenche Reiersølmoen 30.09. 
85 år – Berit Fosse                   - 27.09. 
90 år – Bjørg Lillian Axelsen   - 28.08. 

                
 
Nye valgte embedsmenn for 
perioden 2021-2023. 
Valget av nye embedsmenn for 
kommende periode ble slik: 
 
OM Evy K. Johansen 
UM Ragnhill Gabrielsen 
Sekr. Evy Ann Pedersen 
Skm. Lilliann Andersen 
CM Brit B. Jacobsen 
Kap. Unn-Elin Birkeland 
 
Vi gratulerer, og ønsker det nye 
kollegiet lykke til i arbeidet. 
 
Turer vinter/vår 2021 
10.02. var 14 søstre på tur fra 
Stampefoss, over Halvorsplass og til 
Bjorbekk. Etter turen hadde vi kaffe på 
«Kolonialen».  
14.04. tur i Åsbieskogen i nydelig 
vårvær. 9 søstre møtte. 
27.04. tur til Vindkoltjern ved Kilsund. 
19 søstre møtte. Et fantastisk 
turområde. Flott vær. 
11.05. var 15 søstre på tur til Hasla og 
bøkeskogen. Kaffe ved Kvennbekken, 
En fin ettermiddag. 
Takk til alle for koselige turer. 
 

 
 
Marked høsten 2021 
Lørdag 16. oktober planlegger vi 
marked i Logehuset, med bl.a. mye fint 
og godt hjemmelaget til salgs.  Merk 
datoen, mer info kommer.  
  
Embedsinstallasjon 25.08.21       
kl 18:00. 
Mer informasjon samt høstens 
møteplan kommer senere. 
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Rebekkaloge nr. 93 Kaprifol 
 

   
 

Kjære alle søstre! 
Vil på vegne av meg selv som 
Overmester, og alle mine embedsmenn 
takke for oss. Nå er denne perioden 
over. Den ble ikke slik vi hadde 
forespeilet oss, pga pandemi.  
Men slik ble det, det kunne ingen gjøre 
noe med. 
Nå ser vi bare fremover, gleder oss til 
neste embede overtar, og at vi får 
komme i gang med våre logemøter slik 
vi ønsker oss alle sammen. 
Ønsker dere alle en riktig god sommer, 
håper den gir oss mye god varme, 
masse gleder og samvær med familie 
og venner. 

Med søsterlig hilsen 
 i Vennskap,  Kjærlighet og Sannhet 

Liv Torill Jacobsen 
OM 

 
Terminliste høst 2021 

Foreløpig terminliste for høsten 2021 
vil bli lagt inn på våre nettsider. 

 
Turer på Hove 

Nevnd for styrkelse og ekspansjon har 
denne våren sendt ut invitasjon til alle 
søstrene om spasertur/treff på Hove. 
Første treff var 12.april kl. 18.00, neste 
mandag kl. 12.00 og deretter kl. 18.00.  
Mange søstre har møtt opp. Alle har 
kost seg med medbrakt niste og kaffe. 
 

 
 

Veteranjuveler høsten 2021 
Vi har i høst fem søstre som venter på å 
få tildelt 25-års veteranjuvel: 

Torill Trollnes Knutsen 
Anne Gro Gangenes 

Inger Kristiansen 
Eiri Sataslaatten Stene 

Astrid-Marie Wold 
 

 
 

Jubilanter vår/sommer 2021 
16.05 Lise Bjørnson Schulz     75 år 
15.06 Gunn Karen Mossing    50 år 
01.08 Anna  Paulsen          85 år 
29.08 Lisbeth G. Rosmo          60 år 
04.09 Marit Thorstensen        75 år 
18.10 Anne Marie Svensen     85 år 
 

Vi gratulerer! 

 
Nevnd for Omsorg 

 
Nevnd for Omsorg har i siste periode ringt 
til tre søstre. 
En søster har fått blomst.  
Åtte søstre er blitt kontaktet på SMS, 
og en søster har hatt besøk. 
 

 
 
 
 
 

Minneord 
Brit Gangenes 

 

 
 
Vår kjære søster Brit Gangenes døde 
11.04.21, og ble begravet fra Grimstad 
kapell 21.04.21, med familie og 
inviterte tilstede. 
 
Hun ble innviet i Ordenen i Loge nr. 51 
Fortuna 04.05.81 og overflyttet til vår 
loge 02.11.91. 
Opptatt i Leir nr. 8 Agder 30.09.93 og 
overflyttet til Leir nr. 22 Viljen 
12.03.2005. 
 
Embeder i logen: 
UM V ass.  1985-1987 
CM H ass.  1987-1989 
Skattmester  1991-1995 
Undermester  1995-1997 
Overmester  1997-1999 
 
Søster Brit Gangenes fikk tildelt sin 25-
års Veteranjuvel 08.05.2006. 
Hun var også Chartermedlem i vår loge. 
Brit utførte sine embeder med 
nøyaktighet og verdighet, og det var en 
glede å samarbeide med henne.  Hun 
vil bli dypt savnet i vår loge. 
Vi lyser fred over Brits gode minne. 
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Rebekkaloge nr. 104 
Måken 
 
Hilsen fra Overmester 
 
Kjære søstre 
 

Vi går mot slutten av denne 
logeperioden, og mi tid som 
Overmester er snart over.  
 

Det har vore si spesiell tid for oss alle 
med pandemi og strenge 
smitteverntiltak som har gjort at 
møteaktiviteten i logen er blitt sett på 
sparebluss. Frå landet blei stengt ned 
12. mars 2020 og til i dag har 104 
Måken kun hatt sommaravslutning på 
Kalvild Gård 11. juni 2020 og 2 
logemøte i oktober samme år. 
 

Som ei viss erstatning for logemøte, har 
vi prøva å laga møteplassar for små 
grupper av søstre. Nevnd for styrkelse 
og ekspansjon har invitert til treff på 
logehuset, matgruppene har vore 
samla til sosiale samvær, og søstre har 
tatt initiativ til uformelle samlingar på 
Groos kafé og Horisonten.  
Mange har invitert medsøstre heim til 
eit hyggeleg måltid eller avtala tur eller 
kafébesøk, Nevnd for Omsorg har følgt 
opp søstre ved behov, og telefonen er 
blitt bruka flittig søstrene imellom.  
Alt dette er veldig bra, og eg vil takke 
alle som på ulikt vis har bidrege til å 
halde kontakt med medsøstre i ei tid 
der dei fleste har vore mykje heime. 
 

For embedskollegiet har det blitt mykje 
planlegging av møte som så er blitt 
avlyste. I tillegg har vi arbeidd med 
oppgåver som høyrer med til det å 
drive loge sjølv når vi ikkje har kunna  
gjennomført møte. 
 

Nå ser vi framover og håpar at høsten 
vil bli tilnærma normal. Vi gler oss til å 
samlas, ha fine, høgtidlege logemøte og 
hyggelege ettermøte. Og så skal vi igjen 
ønskje nye embedsmenn og nevnder til 
lykke med valget og nye utfordringar. 
 

Eg vil til slutt takke dykk alle for velvilje og 
godt samarbeid i desse to åra. Takk for 
mange gode samtaler og for gode 
innspel! 
Så vil eg ønskje dykk alle ein kjempefin 
sommar – til vi sjåas i august! 
 

Søsterleg helsing i Vennskap, Kjærlighet 
og Sannhet 
Torunn M. Sandsdalen 
Overmester 
  

 

Våre jubilanter: 
 
08.05.1956  
Anne Lise Hodne Eriksen 
65 år 
 
15.06.1946  
Anne Marie Birkeland 
Knudsen 
75 år 
 
01.07.51 
Tora Hagemann Husby 
70 år 

 
10.07.66 
Aaslaug Føreid 
75 år 

 
12.07.36 
Unni Fulestvedt Birkedal 
85 år 

 
12.07.41 
Venke Lyshaug Larsen  
80 år 

 
28.07.31  
Solfrid Bitti Wickstrøm 
90 år 

 
04.08.56 
Britt Åse Try 
65 år 
 

09.08.41  
Anne Lise de Lange 
80 år 
 
 
27.08.46 
Edle Gulløy Larsen 
75 år 
 

 
 
 
 

 
30.08.61 
Solbjørg Eide 
60 år 

 
KORONALOTTERI 
Vi lever fortsatt i en VELDIG merkelig 
tid, 
hvor munnbind må brukes, og det kan 
mi jo ikkje li'! 
Logelivet vårt må stadig bare vente,  
nå er det jammen ikke mye sosialt 
rundt oss å hente! 
Embedskollegiet har jobbet, orientert 
og holdt motet oppe - 
mens jubileum og gradspasseringer - 
det har de bare mått' stoppe. 
Men SÅ - kom vår overmester Torunn 
på en glimrende idè - 
hvorfor ikke lage et koronalotteri – 2 
trekninger - hvor alle kan være med? 
Vi har jo en økonomi vi sammen må 
passe, - Da «haglet» det 
lotterigevinster inn – og det en hel 
masse!! 
Kreativiteten blomstret og kontoen 
økte,  
ja, faktisk så mye at vi trodde 
Skattmester spøkte! 
2 fra Lotterikommitèen var samlet med 
munnbind på,  
samt en på Facetime, det gikk sannelig 
- det og! 
Den første trekningen ble foretatt - og 
det via nettet,  
RANDOM …… ja, det var visst det det 
hette. 
Lykkelige vinnere ble deretter ringt 
opp,  
og alle syntes selvfølgelig at det var helt 
TOPP! 
Og her må nevnes ekstratrekningene 
som dukker opp - 
Flatbrød, lefser, grytebrød - 
overraskelser - uten stopp! 
Nå er lotteri nummer to på gang, mon 
tro hvem som vinner neste gang? 
Ja, slik går det også an å «komme 
sammen»,  
om det ikke er under den vanlige 
logerammen. 
Ingen smitte, men du verden for en 
glede,  
takk til søster overmester for 
kreativiteten - Du kan virkelig lede! 
 

Med vennlig hilsen i VKS, v/ 
Lotterikommiteen 
Toril Eskedal, Kathe Tjemsland og Aud 
Jenny Olsen 
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Til minne  
 
Ågot Spjelkaviknes 
13.05.27 – 29.04.21 
 
Opptatt 25.03.1976 i Loge 49 Ad Astra, 
Kongsvinger 
Var en kort periode i 51 Fortuna før 
hun ble overført til 104 Måken 
21.03.2002 
Mottok 25 års Veteran juvel 15.05.2008 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Ågot Spjelkaviknes 
 
Det var med vemod vi mottok 
budskapet om at søster Ågot hadde 
sovnet inn på Feviktun den 29.4. Hun 
var syk og ville ha fylt 94 år 13. mai, så 
hun hadde hatt ett langt liv. Da Ågot 
etter hvert ble medlem Nr. 60 i 104 
Måken fikk vi en voksen blid og utrolig 
positiv søster blant oss. 
Hennes vakre smil og smittene latter vil 
bli husket fra den tiden. Ågot møtte 
trofast i Logen så lenge helsen og bena 
holdt - det er mange trapper i 
logehuset.  
7 mai fikk 16 søstre, derav to flotte 
æresvakter lov å følge Ågot til hennes 
grav i vakkert maivær.  
Vi lyser fred over søster Ågots gode 
minne. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

OF Leir nr 22 Aust-Agder 
 

Embedeskollegiet 2021 – 2023 
 
Storrepr. Kai Salvesen 
135  Mærdø 
HP Petter Wold 
61 Terje Vigen 
YP Nils Olav Stensrud 
135 Mærdø 
1 HM  Christian Grundesen 
107 Torungen 
2 HM Per Arne Monsen 
135 Mærdø 
Sekretær Bjrøn Hågen Andersen 
61 Terje Vigen 
Skattm. Karl-Arthur Huseby 
127 Lyngør 
 
 
 
Terminliste høsten 2021 

 
 
09.09.   EI Galla, Akland 
14.10.   DKP+ Galla, Arendal 
23.10.   FΔ G m/ledsager, 25 års jubileum, 
Akland  
 
11.11.   P+ Galla, Arendal 
10.12.   DGL+ Galla, fm/Δ27 Homborside, 
Akland 
 
13.01.   Arbm. Instr. Arendal 
 
Alle møter åpner i P grad kl. 19:00 
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tunnelen! 
V 

Vi er i ferd med å vinne i kampen mot 
Covid-19. 
Men: 
Historien har utallige eksempler på 
«kriger» som tilsynelatende er vunnet, 
men der «fienden» har slått hjerteløst 
tilbake fordi seierherren har senket 
skuldrene og ikke har vært forberedt på 
at det fortsatt er fare. 
Mange av oss, ja de fleste vil jeg tro, 
har fått sin vaksine, men jeg håper og 
tror at vi fortsatt vil ta nødvendige 
forholdsregler for å fortsette kampen. 
Gjør vi det i tiden fremover vil vi gå 
over til «normale» tilstander når vi 
atter en gang er i gang med møter i 
våre respektive loger. 
Blir det møter til høsten? 
Personlig tror jeg det, men fortsatt er 
det myndighetenes 
Coronabestemmelser som setter 
normen for hva som er tillatt og hva 
som er innenfor de til enhver tid 
gjeldende regler. 
Jeg vil med dette ønske hver søster og 
bror en fin sommer og lykke til med 
møtevirksomheten til høsten 
 

Per Jetlund Jørgensen 
Red. 

 
 
 
 

△ 22 Aust-Agder 
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Rebekkaloge nr 116 Navigare 
 

 
Vigdis Sonesen Thorbjørnsen 
 Overmester 
 
Da nærmer det seg at min tid som 
Overmester for Rebekkaloge nr. 116 
Navigare er over. 
 
Det startet så fint med venneaften, 
gradspasseringer, 25 års veteranjuvel 
utdeling, minneloge, julemøte og 
sosialaften. 
Så kom coronapandemien, og alt ble 
lagt ned.  Vi klarte å gjennomføre to 
gradspasseringer høsten 2020, så var 
det slutt. Det ble en veldig spesiell tid 
for oss alle.  Loge nr. 128 Lyngør og 
Rebekkaloge nr. 116 Navigare kjøpte 
Frikirka på Akland sommeren 2020, og 
dette skal bli vårt nye Ordenshus. Her 
jobbes det. Søstre og brødre står på. 
Det blir full renovering og, mange 
arbeidstimer blir lagt ned. Jeg ønsker å 
takke alle dere som bidrar på hver sin 
måte i arbeidet med å ferdigstille vårt 
nye Ordenshus til vi starter til høsten. 
Som vi vet ble dette et år som 
Overmester som ingen andre har hatt 
før. Jeg har lært mye på veien, har 
måttet lære å ta ting på sparken.  Ting 
ble planlagt får så å måtte avlyses, alt 
avhengig av hva nasjonale restriksjoner 
sa. Vi har hatt lotterier på FB-gruppa 
vår, og søstrene har blitt oppringt for å 
høre hvordan vi har det i denne 
spesielle tiden.  Vi har alle følt enda 
mere omsorg og tenkt mer på 

hverandre i denne tiden. Jeg takker også 
alle søstre som har sagt seg villig til 
embedsverv til neste periode. 
Jeg ønsker dere alle en utrolig fin 
sommer, og måtte vi alle møtes til høsten 
og også til Innvielse av vårt nye 
Ordenshus på Akland. 
 
Det nye Ordenshuset vårt er blitt et 
møtested i denne tøffe tiden. 
Navigares yngste søster Katrine Dokkenes 
kom på besøk på dugnaden. Hun hadde 
med seg lille Vårill på 7 mdr. som 
sjarmerte oss alle i senk. 

 
 
RUNDE DAGER 
75 år Astrid V. Pedersen 28.05 
75 år Aud Knutsen  07.08 

 
Møteplanen er under arbeid. 
3 første møter er så langt festet med dato 
25.august, Arbm. 
8. september EI og innvielse av nytt 
Ordenshus 11. sept. 
Endelig møteprogram sendes alle 
Navigaresøstre så snart alt er på plass. 
 
Tildeling av 25 Ve. Ju. 
Dette har vært planlagt flere ganger, men 
dessverre utsatt. 
Så langt er det satt en dato, 24 nov 2021. 
Følgende står nå for tur: 
Ruth Lahn-Johannessen 
Wenche Monrad 
Astrid Vaaga Pedersen 
Laila Pettersen 
Else-Margrethe Ramsdal 
Elizebeth Moen Monrad 
Ingvild Beisland 
 

 
 
 
 
 
Selv om det ikke har vært møter i 
Rebekkalogen, har det vært 
kollegiemøter etter vanlige planer. Alle 
Rebekkasøstre er blitt gjort kjent med 
hva vi har gjort på hvert møte. 
Spesielle dager er blir blitt nevnt. 
Det er også sendt ut referat fra avlyste 
møter fra sekretær og en hilsen fra 
overmester. 
Alt dette ligger på våre sider. 
Nominasjon og valg er gjort. 
Rebekkasøstre har gitt tilbakemelding. 
Nominasjonsnevdens forslag er 
godkjent. 
Andre aktiviteter er vårt populære 
lotteri på Facebook.  Like spennende 
hver gang å følge med på trekning. 
Lotterinevnden gjør en flott jobb. 
Nå ønsker vi alle at vi kommer i gang 
med møter.  Det er en del etterslep 
med gradspasseringer, så det blir en 
utfordrende plan med dette. 
Vi har valgt å ha Minneloge på en 
søndag. Dette for å få plass til det vi har 
behov for. 
 
Da er min periode som Undermester i 
Rebekkaloge nr. 116 Navigare slutt. 
Det har vært en spennende oppgave å 
ha ansvar for Terjenytt, særlig siste året.  
Veien blir til mens du går, har lært mye. 
Fått hjelp når jeg har hatt behov for det 
– og sammen er vi gode. Takk til alle 
søstre i Reb.loge nr.116 Navigare for 
god hjelp. 
God sommer til dere alle.  Ser frem til 

at vi møtes igjen. 
Marit Valland UM 

 
 
 
 
 
 

Leir 22 Viljen 
Valgte embedsmenn 2021 - 2023 
Storrepresentant Anne Marie Gaustad. 
Eks HM Ingebjørg Wickstrøm. 
HM Janne Magelsen.  
YP Inge Johanne Røisland, Deputert HM 
Jannicke Hovind, Sekr. Karianne 
Meland, Skm. Bjørg Gundersen, Fører 
Benedickte Muruvik Vonen 
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Loge nr. 61 Terje Vigen 
 

Nominasjon og Valg av 
Embetskollegiet for perioden 

2021-2023 
 

I tråd med restriksjonene som Covid-
pandemien har pålagt oss, samt 
instruksjoner fra Storlogen, måtte 
nominasjonsprosessen og valget av 
Embetskollegiet for perioden 
2021/2023 foretas digitalt. Første 
gangs nominasjon ble sendt ut til 
brødrene av DHSG den 7. april 2021 og 
annen gangs nominasjon samt valg den 
20.april 2021. De stemmeberettigede 
hadde frist til innsigelser frem til 
30.april 2021. Alle nominerte hadde på 
forhånd sagt ja til å fylle sine embeter. 
Det ble dermed valgt til: 
Storrepresentant                                          
                     Eks. OM  

          Bjørn Haagen Andersen 
Overmester                                                 
   
                      Undermester  

Robert Høyesen 
Undermester                                               
                      Sekretær  

Johannes Mjaaland 
Sekretær                                                      

                  Fung. musikkansvarlig  
       Per Asbjørn Liane 

Skattmester                                                 
                         Inspektør  

Geir Sigbjørnsen 
Ceremonimester                                        

                     CM Eivind Terje Bergland 
(fortsetter) 

Kappelan                                                      
                    Bror Rune Jacobsen 

 
OM Rainer A. Domogalla går 
automatisk inn i rollen som Fungerende 
Eks. OM. 
Vi gratulerer det nye Embetskollegiet 
med valget og håper at Terje Vigen 
skuta seiler videre med stø kurs. 
Installasjon av det nye kollegiet er 
planlagt til møtet den 15.09.21 
 

Veteranjuvelen                             
Coronapandemien har forhindret all 
fysisk møtevirksomhet i mer enn ett år. 
Vår loge har et langt etterslep på 
tildelinger av Veteranjuveler. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fra 22.april 20 har vi en ny 50års Veteran 
i □61 Terje Vigen. Vår bror Paul M. 
Paulsen kan se tilbake til 50 års 
medlemskap i Ordenen. Det har så langt 
ikke vært mulig å gjennomføre tildelingen 
av Juvelen 
 

 
 
Den 10.desember 2020 kunne bror 
Reidar Granerud se tilbake til 40 års 
medlemskap i Ordenen og Loge 61 Terje 
Vigen. 
 

 
 
Det står også igjen tildelingen av en lang 
rekke             25 års Veteran Juveler.                                            
Brødrene Oddbjørn Fjellmyr; Ole Sverre 
Haugen og Thorleif Syvertsen er 25 års 
Veteraner fra 22.mars 2020.  
I 2021 har hittil 4. brødre passert 25 års 
medlemskap i Ordenen og er således 
Veteraner. 06.02.21 Storrepresentant Jan 
Petter Røinaas, 10.04.21 Eks Sekretær 
Jan Askeland;                      08.05.21 
EksOM Otto Baust og Eks Kap Arnt 
Øyvind Eikheim. Alle tildelinger er 
planlagt til høsttermin 2021.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Runde år                                                               
Jubilanter som har vært 

19.03.21 Gunnstein Krossbekk 75 år.                          
24.03.21 Ivar Harry Nygård 85 år.                      
11.04.21 Thor Martin Reiersølmoen  
                  75  år.   
20.04.21 Ole Georg Fjellheim 60 år.                        
26.04.21 Thorleif Syvertsen 80                                 
 
På dagene sine har Jubilantene fått 
besøk av OM og/eller representanter 
fra Embetskollegiet der det ble 
overlevert de beste gratulasjoner fra 
brødre i 61 Terje Vigen samt den 
tradisjonelle blomsterhilsen. Dette 
skjedde selvfølgelig i henhold til 
gjeldende Smittevernsregler.  
 
Jubilanter som kommer  
 
03.06.21 Kai Kristiansen 60 år                                 
01.07.21 Roger Stein Eilertsen 70 år                             
07.07.21 Arvid J. Nilsen 80 år                                  
19.07.21 Norman A. Årsbog 70 år                           
31.07.21 Willy B. Jacobsen 70 år                     
24.08.21 Glenn Kåre Lorentsen 50 år                            
31.08.21 Peter August Weber 75 år                                                                   
 
Terminliste Høsten 2021  
Terminlista er foreløpig og kan bli 
forandret underveis.                                                          
01.09.21 O Galla 25års Vet                      
15.09.21 O Galla EI                                      
29.09.21 2+ (4 brødre fra □61 Terje 
Vigen) fellesmøte med □128Lyngør I 
Tvedestrand i det 
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Loge nr. 98 Henrik Ibsen 
 

Gode ordensbrødre! 
 

Bror Jan Arvid Aagre døde 6.april  
 

 
Jan Arvid Aagre.(Bilde fra forsiden av 
sangheftet).  
 
Det var med beklagelse vi fikk beskjed 
at vår logebror Jan Arvid Aagre ikke 
lenger var blant oss.   
 
Vår logebror gikk ut av tiden 3.mai 
2021, 91 år gammel. Bror Jan Arvid fikk 
et langt og innholdsrikt liv, og startet 
sin arbeidskarriere som sjømann i ung 
alder. Etter han fant sin livsledsager ble 
det enda noen år til sjøs før de slo seg 
ned i New York. Her ble lange 
arbeidsdager gjennomført som maler 
balanserende i høyden under bygging 
av nye skyskrapere. 
 
Bror Jan Arvid ble logemedlem i en 
forholdsvis høy alder, men det ble 
allikevel mer enn 23 år som logebror.  
Han var en familiens mann, og dette 
sammen med en sviktende helse gjorde 
at han dessverre etter hvert fikk lite 
anledning til å komme på logemøtene. 
Undertegnede hadde gleden av å 
besøke ham hjemme før jul i fjor, og da 
gav han uttrykk for å følge godt med i 

Logens aktiviteter gjennom Terjenytt og 
De Tre Kjedeledd.   
Vår bror minnes som en rolig, ansvarsfull 
og omgjengelig person med stor 
omsorgsevne. Han var særlig glad i sang 
og musikk, og i følge pårørende hadde 
han et klart minne med stor sangglede 
helt til sin siste dag når han fredelig og 
rolig sovent inn. 
  
Våre varme tanker går til de pårørende, 
og vi lyser fred over en logebrors gode 
minne. 
 
Med broderlig hilsen 
i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 
Jarle Siring 
Overmester 
 
Ordens vita for Jan Arvid Aagre 
Født 6. april 1930. 
Ble opptatt i Odd Fellow Ordenen og Loge 
98 Henrik Ibsen 3. mars 1998 og fikk DHS 
grad 19.10.1999. 
Jan Arvid døde 3. mai 2021. 
 
Valg 2021  
Nominasjon og valg ble gjennomført på 
nett/e-post. OM har mottatt 
valgstemmer fra 22 % av Logens brødre i 
DHS grad, innen stemmefristen, og valget 
er godkjent. 
 
Her er våre nyvalgte embedsmenn 
Storrepresentant:  
Harald Støyl         
Overmester: 
Geir Ragnar Tjemsland 
Undermester: 
Johan Christian Gundersen 
Sekretær: 
Arve Kolstø 
Skattmester: 
Hallvard Halvorsen 
Ceremonimester: 
Geir Harald Solheim 
Kapellan: 
Finn Kristian Skage 
 

Fødselsdager runde år 
31.05. Alf Jensen 85 år  
04.06. Erik Granhaug 75 år 
10.06. Rune Kvikshaug-Taule 70 år 
12.06. Leif Wilhelm Løvik 65 år 
30.06. Viggo Trøftbråten 65 år 
19.07. Tor Martin Brunvatne 80 år 
04.08. Kenneth Andersen 60 år 
16.08. Jan Stangeland 80 år 
10.09. Karl Bjørge 85 år 
Vi gratulerer! 
Terminliste høsten 2021 

07.09. EI Galla 
21.09. O + Galla 
05.10. ≡ + Galla 
19.10.  = +  
20.04. − +                       
02.11. 25 års Ve.Ju.  
17.11. Minne□ f.m. □127 Gabriel 
Scott og □152 Fjære. NB! Onsdag  
07.12. − +          
21.12. 40 års VeJu. Galla.  
 
Noen ord fra Overmester  
En embedsperiode nærmer seg slutten. 
En periode som ble helt annerledes enn 
det man gikk inn i med forventning og 
spenning for snart to år siden. Det har 
vært slitsomt og utmattende år for de 
fleste av oss, og jeg vil igjen få takke 
hver logebror for tålmodighet og 
forståelse for at vi har valgt å holde 
dørene stengt for logemøter. 
 
Smittesituasjonen med restriksjoner 
mot sosiale sammenkomster og besøk 
har vært en stor utfordring. Spesielt har 
det vært trist og ikke kunne besøke 
syke brødre som setter så pris på besøk 
av logebrødre. Da har mobiltelefonen 
vært god å ty til. Nå ser det heldigvis ut 
til å bli lettelser i restriksjonene slik at 
vi igjen kan møtes analogt. 
 
Terminlisten for høsten er fullspekket 
av flotte og spennende logemøter. Vi 
starter med installasjon av nye 
embeds-menn. 
Gjennom hele «Koronaåret» har vi 
jevnlig hatt Embedsmannsmøter for å 
sikre drift av vår loge i nedstengnings-
perioden.  
 
Til slutt vil jeg få ønske alle loge-
medlemmer med familie en solfylt, 
avslappende og trygg sommer. Ta godt 
vare på hverandre, og husk «at å bry 
seg om andre koster ingen verdens 
ting, men er allikevel det mest 
verdifulle av alt om finnes».  
 
Med broderlig hilsen 
i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 
Jarle Siring 
Overmester 

 
Hesnesmerke i solskinn 
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Loge nr 107 Torungen 
 

Det er ikke så all verdens mye å skrive 
om nå, når vi ikke har møtevirksomhet i 
logen. Men noe skjer det da. Vi har 
avviklet valg av nye valgte 
embedsmenn og nevnder, tors-
dagsturene er i gang igjen og termin-
listen er klar for høstterminen. Når 
høstterminen starter er det mye å ta 
igjen siden møtene stoppet opp i mars 
2020. Nå ser det mer lovende ut 
nasjonalt når det gjelder både smitte- 
og vaksinasjonssituasjonen, så det er 
virkelig å håpe at vi kommer i gang i 
september som planlagt. 
 
Torsdagsturene først: etter påske har vi 
nå avviklet to torsdagsturer med til 
sammen 24 deltakere. Og etter hva 
som blir sagt, er dette et viktig treff for 
de som har anledning og lyst til å delta. 
Kaffe og nistepakke smaker godt, og 
latteren sitter løst. Her er noen bilder 
fra turen torsdag 6 mai hvor brødrene 
inntok skogene i Austre Moland under 
Eks OM bror Sigurd Ledaal sin kyndige 
ledelse: 
 

 
 

 

 
Neste tur er torsdag 20.5.2021 
 

Valgte embedsmenn 2021 - 2023 
 SR:  Karl Petter Evensen  
OM:  Terje Lillejord  
UM:   Vidar Josephsen  
Sekr:  Frido Josepha  
Skm:  Michael Lenz  
CM:  Steinar Lyngroth  
Kap:  Aksel Tønnevold 
 
 

Valgte nevnder 2021 - 2023 
 
NEVND FOR STYRKELSE OG EKS-
PANSJON: 
- Storrepresentanten + 5 medlemmer + 1 
varamedlem.  
- Alle DHS-grad i 6 måneder  
- 1 av de valgte + varamedlem skal være 
Eks OM  
- Storrepresentanten er leder.  
1.Eks OM Karl Petter Evensen (leder)  
2. Bror Jan Egil Josephsen  
3. Eks OM Per Jetlund Jørgensen  
4. Bror Willy Kristiansen  
5. Eks OM Svein Harald Søndenaa  
6. Bror Glenn Liltved  
Vara:  
7. Eks OM Ole Skjævestad 
 
 

NOMINASJONSNEVND:  
- 5 medlemmer + 1 varamedlem.  
- Alle DHS-grad i 2 år.  
- Hvis mulig skal minst 2 + varamedlem 
være EksOM  
- Nevndens leder må være Eks OM.  
1. Eks OM Ove Louis Wroldsen  
2. Eks OM Karl Otto Berntsen  
3. Bror Øystein Ytterdal  
4. Bror Aksel Tønnevold  
5. Eks OM Egil Bøe  
Vara:  
6. Eks OM Thor Brekke 
 

 

 
  
FINANSNEVND:  
- 3 medlemmer + 1 varamedlem.  
- Alle DHS-grad i 6 måneder.  
1. Eks OM Olav Brottveit  
2. Bror Willy Kristiansen  
3. Bror Knut Olav Ytterdal  
Vara: Bror Carl Petter Launer 
 
 
 
 

REVISJONSNEVND:  
- 3 medlemmer.  
- Alle DHS-grad i 6 måneder.  
1. Bror Finn Kristiansen  
2. Bror Dag Andersson  
3. Bror Lars Reidar Yttrelid 
 

Terminliste høsten 2021 
 
06.09.2021 E I G 
20.09.2021 ≡ + G                     
04.10.2021 – +                     
18.10.2021 25 VeJu. G             
01.11.2021 = +                     
15.11.2021 M□                       
27.11.2021 Julefest m/damer.  

(Lørdag ) 
06.12.2021 40 VeJu. G 
20.12.2021 25 VeJu. G 
03.01.2022 Arbm. Instr 
 
 
Åremål høsten 2021 
7.10.2021 Vidar Josephsen 25 
år 
 
Fødselsdager – runde tall:  
04.05.2021 Lars R Yttrelid 50 år 
12.07.2021 Dag Andersson 70 år 
26.08.2021 Tommy Gjerland 50 år 
02.09.2021 Olav Brottveit 70 år 
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Loge nr. 127 Gabriel Scott 

 
Vel et år er passert med bortimot full 
stopp i våre logemøter. Veldig mange 
brødre har savnet møtene og den 
sosiale arenaen som tilhørigheten i OF 
gir oss. Men nå er det vel mulig å være 
optimist ettersom de fleste av oss blir 
full vaksinert, sommeren er på gang og 
vi kan se frem mot «lysere tider». Vi 
håper alle igjen kan møtes fulltallig i 
Logen som «i gamle dager» når høsten 
setter inn.  
 

Det nyvalgte E-kollegiet i Gabriel Scott 
er som følger: 
 

Storrep.: Anstein Nørsett  
Eks OM: Harald Tvedt 
OM: Thomas Danielsen 
UM: Knut Anonsen 
Sekr.: Viggo Bentsen 
Skm.: Rolf M. Fauske 
CM: Jostein Byberg 
Kap.: Kurt Ellingsen 
 

Følgende nevnder er valgt: 
 

Styrkelse og ekspansjon: 
Anstein Nørsett (leder) 
Svein Eide 
Knut O. Birknes 
Jørn T. Solås 
David Ben Knudsen 
Helge Haldorsen 
Vara: Torbjørn Thorsen 
 

Nominasjonsnevnd: 
Harald Tvedt (leder) 
Torstein Wille 
Jan R. Solås 
Geir J. Clausen 
Hans Eide 
Vara: Torbjørn Thorsen 
 

Finansnevnd: 
Knut H. Kristensen 
Jan T. Arnesen 
Petter A. Olsen 
Vara: Torbjørn Thorsen 
 

Revisjonsnevnd: 
Carl J. Hansen 
Anders Bjørnholmen 
Lars A. Ekornsæter 
 

Etter at Logelivet ble lagt på is p.g.a. 
pandemien for over et år siden er det 
mange Veteraner som ikke har fått sin 
påskjønnelse; gradspasseringer er satt på 
vent; opptak av nye medlemmer likeså. 
Nå håper vi å kunne gjennomføre fullt 
program til høsten, vår terminliste er: 
 

1/9: EI. Galla 
15/9: 2+ 
6/10: Arbm. m/instruksjon 
20/10: 25-års Ve.Juvel. Galla 
3/11: 1+ 
17/11: Minneloge m/HI og Fjære 
1/12: 25-års Ve.Juvel. Galla 
15/12: 3+. Galla 
5/1: Venneaften 
 
Etterslep fra i fjor samt jubileer i år 
medfører at vi har følgende 10 brødre 
som til høsten skal motta sin vel fortjente 
25-års Ve.Juvel: 
 

Bjørn H. Pedersen, Knut E. Anonsen, 
Sigmund Johnsen, Asbjørn O. Larsen, Lars 
A. Ekornsæter, Tor M. Bakke, Arne 
Aslaksen, Alf O. Hæstad, Per K. Rossnes 
og Sverre S. Vennesland. 
 

Mange av våre brødre har hatt og skal ha 
jubileer i år:  
Asbjørn O. Larsen (75); Johan F. Næser 
(85); Robert S. Johannessen (55); David B. 
Knudsen (70) og Per K. Rossnes (80) har 
allerede rundet sine ved utgangen av mai. 
Videre fremover har vi følgende 
jubilanter: 
2/6: Hans Eide 70 
15/7: Jens A. Risvand 55 
26/7: John Dobey 75 
2/9: Rolf M. Fauske 60 
6/9: Tor M. Bakke 75 
25/9: Leif T. Ribe 75 
9/10: Knut Ribe 75 
7/11: Trygve Birkeland 60 
29/11: Jostein Byberg 55 
7/12: Jim F. Hansen 45 
9/12: Roald K. Gunnersen 85 
18/12: Petter A. Olsen 55 
 

Vi benytter anledningen til å gratulere 
dem alle sammen! 
 

Til slutt tar vi med en liten historie ført i 
pennen av Bror Thomas Hagen 
Drangsholt. 
 

Fra Glemselen 
Den midterste helgen i januar traff jeg 
bror Knut Anonsen og kona Turid, samt 
brødrene Carl Jon Hansen og Thomas 
Danielsen iført skøyter på 
Borkedalstemmen. Dette ga litt 

inspirasjon og kryploftet ble hjemsøkt. 
Etter 25 år ble Ballangrud skøytene til 
min far funnet frem. Så etter ei ukes tid 
unntok jeg glattisen med Carl Jon 
Hansen. 
 

 
 

Skjelvende satt jeg i campingstolen og 
mannet meg vaklende opp. Både armer 
og ben gjorde sine krumspring for å 
holde meg oppe. En mindre gutt spurte 
meg. -Åssen skøyter e d? Det er 
lengdeløp skøyter. Det betyr at du kan 
gå veldig fort og langt om du ønsker. 
Han ble stående med fingrene i 
munnen å kikke, mens den svære 
mannen på 0,13 tonn la i vei bortover 
det 1 km lange vannet. 
 

 
 

Senere på kvelden kunne jeg lese på 
sosiale medier at familien hadde møtt 
Thomas og skøytetreneren hans. Det 
høres helt riktig ut. Jeg følte meg som 
en læregutt. De gamle er fortsatt eldst, 
Carl Jon. 
Så mine ordenssøsken, ikke vær redd 
for å børste støv av skøyter, 
joggeskoene, fjellskoene eller kanskje 
treskoene. Vær raus å si ja til en 
spasertur. Det har ingen vondt av. 
Så håper vi en dag å børste støv av 
logedressen igjen. 
Fortsatt god vinter!  
 

       Vinterdrakt  
Heldigvis finnes det 
Ingen skam, knyttet til 
det å hente broddene fram, 
for selv om man føler  
seg ung og sprek,  
er vinterens snø og is 
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Loge nr 128 Lyngør 

Status 
Vi har nå snart lagt bak oss et år uten 
noen logemøter. 
Så nær som et par møter i høst. 
Vi lengter etter å komme i gang. Mange 
har lagt ned en utrettelig innsats på 
vårt nye Ordenshus på Akland. 
Innsatsen bærer frukter, og vi nærmer 
oss ferdigstillelse. 
 
Skal man tro den planlagte utrullingen 
av vaksiner, så burde de fleste av oss 
være vaksinert innen høsten. 
Dette betyr forhåpentligvis at vi kan 
komme i gang som planlagt. 
Vi får bare krysse fingrene! 
 
Terminliste 2. Halvår 2021 
Terminlisten for høsten er klar. 
Nå får vi bare håpe at vi kan komme i 
gang, uten flere opphold. 
Møteplanen er som følger: 
 

18.08 EI G 
01.09 Arbm. 
11.09 Innvielse av nytt Ordenshus, G 

(NB! Lørdag)  
15.09  =+ 
29.09 =+ (besøk fra 61 Terje Vigen) 
06.10  Va (venneaften) 
20.10   25 Ve.Ju. G  

(Besøk fra 120 Colin Archer)  
03.11  M□ 
17.11  -+ 
01.12  0+ G 
15.12  Julemøte 
05.01  Instruksjon 
 

Valg 
Valgte embedsmenn for perioden 2021 
– 2023: 
St.repr. Jan Ivar Beisland 
Eks.OM Ole Petter Pettersen 
OM    Tomas Hoel 
UM Roar Mads Olsen 
Sekr. Axel Dalen 
Skm.  Frank Knutsen 
CM Svein Tore Stiansen 
Kap. Svein Schøgren 
Nytt Logehus 

Den opprinnelige planen om å innvie vårt 
nye hus i mai, er som alle forstår 
forskjøvet p.g.a. Corona situasjonen. 
Av samme årsak er vi heller ikke helt 
ferdig. Men nå er det ikke så mye som 
gjenstår. 
Det er mange som har bidratt, men vi må 
særlig berømme de som har brukt 
ukedager og kvelder gjennom vinteren på 
å jobbe innvendig. 
Det er nedlagt et enormt stort arbeid, og 
vi ser jo at det ikke hadde vært mulig 
uten disse ildsjelene. 
Tusen takk skal dere haโ 
 
Helgen 7-8. mai begynte vi å male 
utvendig. Det var til sammen ca. 25 
brødre/søstre på dugnad på lørdagen. 
Det var meget effektivt og hyggelig. Vi 
holdt god avstand og fordelte jobber 
rundt hele huset. 
 
Ny innvielsesdato er satt til 11.september!  
HOLD AV DENNE DATOEN 
 
 
 

Vi må vel kunne si å ha truffet bra på 
timingen, med hensyn til opparbeidelse 
av nytt Ordenshus. 
Coronasituasjonen har gitt oss 
nødvendig spillerom. 
Det hadde nok vært betydelig mer 
utfordrende å håndtere en tradisjonell 
møteplan samtidig med dette arbeidet. 

Vi gratulerer  
 
18.05.2021:  
Frode Ausland, 60 år 
 
20.05.2021: 
Magne Ingolf Madsen, 45 år 
 
05.08.2021 
Jens Tore Johnsen, 85 år 
 
06.08.2021 
Nils-Jørgen Gundersen, 70 år 
 
15.09.2021 
Frank Knutsen, 65 år 
 
Logen hilser 
Loge 128 Lyngør hilser alle brødrene 
med ønske om en riktig fin vår og en 
deilig varm sommerโ  
 
Håper å se mange brødre på Akland når 
vi begynner på høst-terminen. 
 
I V.K & S  
Bror UM, Tomas Hoel 
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Loge nr. 135 Mærdø 
 

Gode brødre,  
Jeg tror alle savner logemøtene og tid 
med sine logebrødre i tiden som har 
gått. Det er nå ca. 14 måneder siden 
pandemien kom, og i løpet av 
sommeren så er det håp om at de 
fleste er vaksinert. Kanskje vi kan starte 
logemøter igjen i høst? Hvem vet, vi må 
bare håpe det beste.  
 
Nominasjonsnemda sin innstilling til 
valgte Embedsmenn for perioden 
2021‐2023 
Gjennomført på e-post da vi ikke har 
fysiske møter ennå. 1. gangs 
nominasjon 13. april. 2. gangs 
nominasjon med frist tirsdag 4. mai for 
motforslag. Ingen motforslag mottatt. 
Valget anses derfor for gjennomført og 
alle kandidater til Embetsmenn og 
nevnder er valgt.  
 
Valgte Embetsmenn 2021-2023 
Overmester Edgar Aksel Larsen 
Undermester Kristoffer Norli Svarva 
Sekretær Øystein Hansen 
Skattemester Jon Martin Stene,  
Ceremonimester Arne Jenssen  
Kapellan Thor Arvid Thorsen. 
 
Valgte nemnder 2021-2023 
Nevnd for Styrkelse og Ekspansjon: 
Geir Skyttemyr (leder) 
Per Øystein Eik 
Tom Espedal 
Nils Inge Øyna 
Arne Jenssen 
Tom Schulz. (vara) 
 
 
 
Nominasjonsnevnd: 
Tom Arild Sell (leder), Per Øystein Eik, 
Tom Espedal, Per Arne Monsen, Helge 
Kopstad Aass, Svein Arne Eikevoll. 
(vara) 
 
Finans & Anskaffelsesnevnd: 

Dag Bjørn Jensen, Erik Sørensen, Trond 
Berli, Per Arne Monsen (vara) 
 
Nevnd for Omsorg og Etterlatte: 
Tom Arild Sell (leder), Sigmund Leiros, 
Frank Eddy Johansen, Åge Hanstad, Aage 
Nystøl. 
 
Revisjonsnevnd: 
Nils Olav Stensrud, Rune Sørensen 
Svein Arne Eikevoll. 
 
Gratulerer så mye til alle valgte 
Embetsmenn og nevnder for perioden 
2021-2023.  
 
25 års veteranjuvel 
Gratulerer så mye  
 

 
 
Olav Andreas Andersen 
O: 04-03-1996, L22.  
Skulle fått veteranjuvel 16-02-2021. 
Utsatt til oppstart logemøte i 135 Merdø 
igjen. Gratulerer så mye  
 
Gradspasseringer 
Utsatt til møter starter igjen. 
 
Åremålsdager mars-des. 2020 
Bror Heinz Meyer – 80 år 
Bror Olav Pettersen – 75 år 
Bror Helge Kopstad Aass – 75 år 
Bror Odd Bendik Tengelsen – 75 år 
Bror Ole Pettersen – 70 år 
Bror Dag B. Jensen – 70 år 
Bror Dag B. Jensen – 70 år 
Bror Douglas Ljunggren – 60 år 
Bror Per Øystein Eik – 60 år 
Bror Nils Inge Øyna – 60 år 
Bror Åge Hanstad – 60 år 
Bror Kristoffer Norli Svarva – 40 år 
Bror Tore Råbu – 40 år 
 
Åremålsliste jan.-aug. 2021 
Bror Olav Andreas Andersen – 80 år 

Bror Aage Nystøl – 75 år 
Bror Arild Gauslå - 70 år 
Bror Finn Åge Tjøstolvsen – 65 år 
Bror Øyvind Olsen – 65 år 
Bror Kjetil Songe – 60 år  
Bror Frode sell – 55 år 
Bror Werner Nebelung – 55 år 
 
Vi har gått glipp av mange møter siden 
pandemien brøt ut, men Loge 135 
Mærdø kommer sterkt tilbake når det 
er trygt å starte opp igjen.  
 
Hjemmesiden OddFellow.no 
Loge 135 Merdø sine sider 
 
Her finner du 20-års jubileumsskrift, 
oversikt logemøter, Covid-19 Corona 
virus informasjon og mye annet. 
 
17. mai feiring i Arendal 
Vi ønsker alle en trygg og god 
feiring. Hipp, hipp, hurra!  
 

 
 
Ikke glem at vi er brødre. Blir du syk 
eller kommer i karantene og trenger 
hjelp.. ring OM.  
 
Flere logebrødre står klar til hjelpe deg 
med å handle eller annet ved behov.  
 
Du er ikke alene! Ta kontakt hva det 
enn måtte være.  
 
Husk ellers at mange brødre setter pris 
på en telefon og litt kontakt når det er 
vanskelig å treffes på møter. 
Oppfordrer derfor alle brødre til å 
holde kontakten.  
 
Vi hjelper hverandre, det kommer 
lysere tider  
 
Hilsen i V. K. og S.                                                 
Herold Øystein Hansen 
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Loge nr. 152 Fjære 

Nytt fra Sekretæren: 
 

19.04 Steller, Erik 60 år  
21.05 Håland, Jostein B. 50 år 
09.06 Kjønnhaug, Per Olav 60 år 
 

Loge 152 Fjære gratulerer så masse. 
 

Våren 2021 
I byen fant jeg en benk, 
På benken fant jeg et menneske. 
I menneske fant jeg en venn, 
I vennskapet fant vii fred, 
Og i freden fant vi hverandre. 
           Av Kai Roger Støm Case 
 

Da våren startet der høsten slapp, og 
logelivet ble annerledes enn det vi 
ønsket, så fortsatte vi med våre turer 
og samlinger i guds frie natur. Brødrene 
i Loge 152 Fjære har satt stor pris på 
disse turene.  
 

Har vært utrolig flott å møte blide 
brødre til en hyggelig tur og kaffeprat. 
Siste tur fra marka til bror Jan Ellingsen. 
 

 

 

O
Ms hjørne: 
30.08.2021 EI Galla 
13.09.2021 1+ 
27.09.2021 0+ Galla 
11.10.2021 2+ 
15.10.2021 10års Jub  
25.10.2021 3+ Galla 
02.11.2021 Minneloge 
22.11.2021 Venneaften 
13.12 2021 arb/juelmøte 
10.01.2022 arb./instr 
Forslag på terminlisten for høstterminen 
Med broderlig hilsen i  
Vennskap Kjærlighet og Sannhet 
Overmester Tore Wickstrøm 
 
Undermesters hjørne 
Gode brødre av vår loge, det er vår og vi 
kan se frem mot sommer og forhåpentlig 
en etterlengtet ende på COVID-19 
restriksjoner som lenge har satt store 
begrensninger i våre liv. Mye tyder på at 
vi er nær en ende på dette. 
Vi kan se tilbake på en lang periode som 
har gjort det vanskelig å få til en loge-
aktivitet slik vi ønsker. 
Til tross for dette så syns jeg vi har fått til 
en god del likevel.  
Vi har fått gjennomført video-logemøter 
med god hjelp av Microsoft Teams. Over 
70% av våre brødre har deltatt i løpet av 
disse møtene og det er veldig hyggelig. 
Vi har også arrangert flere felles 
spaserturer på kveldstid med god 
oppslutning. 
Dette har gjort at vi har klart å holde 
aktivitet i logen.  
Imidlertid, så er det flere av våre faste 
aktiviteter som ikke har vært enkelt å 
gjennomføre. Spesielt tenker jeg på bedre 
"sammensveising" av de nyeste brødrene 
med våre etablerte brødre, samt innvielse 
av nye brødre til vår loge. 
Som Undermester så savner jeg de gode 
ettermøtene. Videomøter kan aldri 

erstatte den gode stemning under våre 
møter i logehuset, de gode samtalene, 
god mat og drikke, hyggelig samvær. 
Den tid skal komme da vi igjen kan 
møtes slik vi er vant til. Det blir 
fantastisk! 
Inntil det er mulig, ta vare på deg selv 
og dine nærmeste og ha et våkent øye 
for alle omkring deg. Vi må alle stå 
sammen for å komme oss gjennom 
denne pandemien, og vi er nær ved å 
klare det. 
Med broderlig hilsen i  
Vennskap Kjærlighet og Sannhet 
Undermester Bjørn Tellefsen 
 

Refleksjon over kjærlighet 
I dag vil jeg reflektere litt over temaet 
kjærlighet, et tema som er svært 
sentralt for alle oss som er med i Odd 
Fellow og veldig viktig i Corona tiden da 
flere og fler føler seg ensomme og uten 
kjærlighet. 
Jeg tar utgangspunkt i Erich From sine 
tanker fra boken «Om Kjærlighet» Han 
sier at Kjærlighet innebærer omsorg, 
ansvar, respekt og innsikt. Omsorg er 
den aktive omtanken for liv, vekst og 
velvære hos den vi elsker. Ansvar er at 
vi frivillig møter vår partners psykiske 
og følelsesmessige behov. Respekt 
handler om å se vår kjæreste som det 
menneske hun egentlig er og 
anerkjenne den andres rett til å vokse 
og være i utvikling. Innsikt handler om 
å se din partner ut fra hennes egne 
forutsetninger. Dette krever hardt 
arbeide og modning, det er ikke noe 
man får eller kan forbruke, men noe 
man må velge og ville gi og forsake. 
Å leve i kjærlighet betyr at vi gjør oss 
sårbare for hverandre og det medfører 
at vi har et gjensidig ansvar for 
hverandre. Det er en aktiv handling. 
Hvis to mennesker som har vært 
«fremmede» for hverandre plutselig 
river ned «veggen» mellom dem og 
begynner å føle og oppdage hverandre 
vil dette bli en av de mest spennende 
opplevelser i deres liv sier From. 
Vi vet at mennesker med gode venner 
og livspartnere ofte lever lenger og at 
gode forhold til andre lindre smerte og 
gir bedre helse. 
Som jeg nevnte innledningsvis blir 
mange i dag syke av mangel på kontakt 
og kjærlighet og Erich From mente at 
både fysiske og psykiske lidelser ofte 
handlet om umøtte behov for 
kjærlighet. I dagens samfunn er det 
mange mennesker som bærer på en 
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følelse at de ikke er verd å elske eller 
har en dyp frykt eller skam for å bli 
avslørt eller avvist av andre. 
Som avslutning oppfordres dere til å 
være modig, og våge å samtale om 
temaet og snakke med partner elle 
vennen din om kjærlighet. Over finner 
dere noen gode råd som ikke kan 
brukes «rå», men må gjøres til deres 
egne gjennom samtale 
Fra Etiske smuler,   
Bror Arne August larsen 

 

 
Leir nr. 27 Homborside 

Gode patriarker! 
Sist jeg skrev et innlegg hadde jeg et 
håp om at dette ville bli bedre, kanskje 
normalisert innen sommeren.  Det er 
fortsatt et håp om at vi kan starte opp 
forsiktig i september igjen. 
Jeg hadde en god opplevelse av vår leir 
ved starten av min periode som HP. Jeg 
gledet meg til hvert møte sammen med 
patriarkene.  På grunn av pandemien 
har det blitt få av disse gode møtene 
med dere patriarker. 
Jeg vet mange har ventet lenge med å 
komme videre på sin vandring.  Vi 
fortsetter med leirslagningene der vi 
sluttet.  Først vil det være innsettelse 
av nye embedsmenn i vår leir. 
Vi er i gang med å avgi våre stemmer 
og det vil etter all sannsynlighet bli 
nominasjons-nevndens forslag. 
Vi må gi de nye embedsmenn den hjelp 
og støtte de måtte ha behov for. 
Som nevnt tidligere, det er 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. 
Det blir ikke en vanlig 17. mai i år 
heller, men jeg sier allikevel – 
Gratulerer med dagen! 
 

Jeg ønsker alle patriarkene med sine 
familier en riktig 
God sommer – håper den blir god.   
 
Med patriarkalsk hilsen i 
Tro, Håp og Barmhjertighet 
 

Tom B Rud 
Hovedpatriark 

Terminliste høsten 2021 
22.09. EI G 
27.10. P+ G 
24.11. DGL+ G  
22.12. DKP+ G  
26.01.  Arbm./instr.  
(NB! Kan bli endret) 
Valg 2021 
Valg av embedsmenn og nevnder er 
denne gang gjennomført på nettet, på 
Leirens lukkede sider og e-post. 
Da det ikke kom inn noen forslag til 
kandidater fra medlemmene, blir 
Nominasjonsnevndens forslag stående. 
Siste frist for å sende inn sin stemme er 
26. mai, så vi har ikke et formeldt resultat 
når dette bladet går i trykken. 
 

Ordensringer i Odd Fellow Ordenen. 
Når praksis med å bruke Ordensringer i 
Odd Fellow Ordenen begynte, er det 
neppe noen gitt å vite. Det er lite 
sannsynlig at ringer ble brukt i 
Englandstiden før 1819.  Da var det et 
viktig poeng å skjule sitt 
Ordensmedlemsskap. Det motsatte 
kunne medføre landsforvisning. Vi må 
altså søke røttene for ringen lengre frem, 
og da kommer vi til USA.                                                       
At det florerte med Ordensringer i USA er 
det enkelt å registrere opp til vår tid. I dag 
selges ringene på Nettauksjon. Vi kan 
med stor sikkerhet anta at skikken med 
Ordensringer stammer fra USA. I USA 
finner vi også skikken med en Stor Sire-
ring. I Europa er det vanlig at mange 
typer Ordensselskaper bruker ringer. 
Allerede på 1800-taller brukte Odd 
Fellows ringer, men ingen var godkjent av 
noen Storloge. 
På begynnelsen av 1900-tallet var det så 
mange ringer både for Odd Fellow 
Ordenen, den enkelte loge og for leiren at 
den danske og svenske Stor Siren - Petrus 
Beyer og Wilhelm Laurentz – i 1907 kom 
sammen og vedtok form og symbol på 
det vi i dag kaller for leirringen. Meningen 
var at Leirringen skulle være den offisielle 
ringen for Odd Fellows. Leirringer er 
mønsterbeskyttet i de ulike land. 
Kunnskaper om Odd Fellow Leirringens 
historie er beskrevet av Lennart Mattsson 
i et prosjekt i Svenska Odd Fellow 
Akademien. Da Rebekkaleiren ble innført 
i Norden omkring 1970, ble 
Rebekkaleirringen gitt samme utforming 
som patriarkens ring. 
Så har vi dette med praksis. Etter hvert 
ble det vanlig for brødrene rett etter 
Innvielsen å skaffe seg en ring med de tre 
kjedeledd. Denne type ring finnes i en 

mengde varianter. Noen har 
kjedeleddene utformet i samsvar med 
Odd Fellow Ordenens offisielle former, 
mens andre er mer fantasifulle i 
formen. Noen er enkle og stilrene, 
mens andre er mer pompøse og 
prangende. Ringen med det tre 
kjedeledd er ikke noen offisiell Odd 
Fellow ring, men står for den enkelte 
gullsmeds estetiske uttrykk. Ringen 
med de tre kjedeledd er også brukt av 
mange Rebekka søstre. 
Som mange vet er det også en Rebekka 
ring. Den er utformet med en 
femtakket stjerne. Rebekka søstre kan 
bære den etter at de har fått DHS-
graden. Torill Evje Solli – Eks 
Storrepresentant, Eks HM og 
mangeårig Kansellimedarbeider - har 
gravd i arkivene og kan fortelle dette:            
« Efter et forslag fra Rebekka 
rådsmøtet april/mai 1962 innhentet 
Rådspresident Else Støylen forslag fra 
gullsmed Østbye om en Rebekka ring, 
som kunne bæres av Rebekka søstre 
med 3. grad. Tegningen viste en stjerne 
med seks takker. Det er det samme 
stjernesymbol som finnes på vårt 3. 
grads regalie. 
Storlogen fant forslaget «meget 
tiltalende», men under forutsetning av 
at stjernen ble rettet til «den for vår 
Orden vedtatte 5 takkede stjerne.» Her 
innvender da gullsmed Østbye at 
stjernen vil bli stående skjevt på ringen. 
8. juni 1963 godkjenner Stor Sire Håkon 
V. Ruud ringen med den 5 takkede 
stjerne som skal bæres av berettigede 
Rebekka søstre på høyre hånds 3. 
finger med spissen av stjernen pekende 
fra hånden. 
All korrespondanse mellom Storlogen 
og Rebekkarådet foregikk selvfølgelig 
via SDSS Olav Ødegård.» Hvis noen 
lurer på hvem Olav Ødegård er, så var 
han Spesial Deputert Stor Sire for 
Rebekkainstitusjonen fra 1952 til 1966. 
Dette embedet rettet mot 
Rebekkainstitusjonen falt bort i 2001 
da søstre og brødre ble organisatorisk 
likestilt. 
Vi kan derfor konkludere med at Odd 
Fellow Ordenen i Norge har to 
godkjente og offisielle ringer. Det er 
Leirringen for matriarker og patriarker. 
Og det er Rebekka ringen med den 
femtakkede sjerne for Rebekkasøstre 
med logen tredje grad. 
Tekst:  Kjell-Henrik Hendrichs 
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Redaktørens lune hjørne eller lederartikkel om du vil.
 

Jeg har valgt å fokusere på to poster i «Nytt fra Storlogen, mai 2021», sendt ut av SS Morten Buan og 
datert 10. mai 2021. 

 
Først: 
«Møteaktivitet i Ordenen 
Hensyntatt sentrale og lokale smittevernsrestriksjoner og i samråd med og etter tillatelse fra DSS i distriktet 
kan møter og samlinger gjennomføres. 
På grunn av situasjonen under pandemien, åpnes det for at loger kan samarbeide om tildeling av 
veteranjuveler og arrangere spesielle møter for å få gjennomført utsatte tildelinger og gradpasseringer.» 
 

Her er det også vesentlig hva myndighetene bestemmer med hensyn til antall og avstander mm, slik som 
beskrevet i innledningen. Med dagens situasjon er det få loger og logelokaler som tilfredsstiller krav/gir alle 
søstre og brødre, som ønsker å delta, muligheten for å delta. Jeg tror at de fleste av oss lengter etter å 
komme i gang med møteaktiviteten igjen, men dersom det blir antallsrestriksjoner vil nok svært mange bli 
svært skuffet. 
 

«Kurs nye embedsmenn i loge og leir 
Kunnskapsnevnden har revidert kursheftet for opplæring av nye embedsmenn i loge og leir. Heftet vil bli 
trykket og utsendt i juni. På grunn av smittevernsbegrensninger vil det i vår ikke bli gjennomført sentralt 
kurs for Hovedmatriarker og Hovedpatriarker. Embedsmenn i leirene oppfordres til å delta på distriktenes 
kurs.» 
 

Terjenytt vil absolutt anbefale dette. 
Nå står nye «koster» klare, noen for første gang, mens andre tidligere har hatt andre embeder og nå er 
klare for nye oppgaver. Miksen av erfaring og «ingen erfaring» må vi dra nytte av, og jeg mener at dette er 
en styrke for vår Orden og vårt logeliv. DSS legger ned mye arbeid for logene og de enkelte medlemmer og 
ved å delta aktivt i de kurs som vil bli arrangert i høst for dermed å gi DSS en hjelpende hånd i 
gjennomføringen av arbeidet i den enkelte loge. 
 

Terjenytt vil med dette ønske nyvalgte embedsmenn i loger og leir lykke til. Dere har sagt JA til valg og dere 
er blitt valgt i deres respektive loger/leire. 
Det ventes at dere går på oppgaven med krum hals, og dere skal alle vite: Søstre og brødre er sulteforet på 
møtevirksomhet og lengter etter å se dere på respektive stoler. 
 

For øvrig og til slutt: Et lite hjertesukk fra Terjenytt: I dag er det en person i hver enkelt loge som er 
kontaktperson overfor Terjenytt, det være seg herold eller UM. Dette ønsker vi å videreføre og jeg vil be 
om at hver enkelt loge/leir velger et «kapabelt» medlem til denne rollen. Terjenytt kommer tilbake til 
dette og vil kurse nye medarbeidere i løpet av høsten. 

Terjenytt Sommer 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. 

  
Neste Terjenytt, Høsten 2021, kommer i september 2021. Frist for innlevering av stoff fra enhetene er 20. sept. 2021. 

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



 

 
 
 
 
                                                                          

 

    

Atl Grafisk  
AS 

 

Tlf 37 00 36 70 
Blødekjær 

Arendal 
 

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

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

 
 

ARENDAL  
Strømsbusletta8-tlf37056777 www.elon.no 

Godt utvalg av livkjoler - smokinger og 
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Ledig 
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annonse 

Retur adresse: Furulunden 4, 4844 Arendal 

Til: 

Støtt våre annonsører 
De støtter oss 

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

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

Storkiosk om sommeren                  
 

BRØDRENE 
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