
                                                                                   

          Nr. 3                           Høsten 2021                         49. årgang 
. årgang 

Nå ser det ut til at vi 
er i ferd med å vinne 
kampen mot Covid-
19 og at alle møter 
fremover kan gå som 
planlagt.  

Eks DSS Jan A. Nilsen er 
fortsatt meget produktiv- 
Han har gjennomført et nytt 
NOFA-prosjekt der han ser 
på distriktenes organisering 
og knoppskyting gjennom 
arbeid i Nemnd for Styrkelse 
og Ekspansjon. Se mer side 07 

 

 
Rebekkaoge 116 Navigare og 
Loge 128 Lyngør har innviet 
sitt nye logehus på Akland. Les 
mer på side 05 og 11. 
Innvielsen ble foretatt av SS 
Morten Buan 11/9-21. 
Terjenytt oppfordrer søstre og 
brødre i distrikt 22 til å avlegge 
de respektive loger et besøk. 

Terjenytt vil ønske alle nye embedsmenn lykke til i sin nye 
tilværelse. Spesielt de nye medarbeiderne som fremover de 
neste to år vil inngå i samarbeidet om og med Terjenytt. Jeg 
vil samtidig få takke av de «medarbeiderne» som nå legger 
pennen til side for, i mange tilfeller, å fortsette med arbeid for 
ordenen i en og annen form. 
 
Samtidig vil jeg gjøre oppmerksom på at fra og med neste 
nummer av Terjenytt vil vi gå inn i bladets 50. år. 
På hjemmeside til Leir 22 Aust-Agder vil det være mulig å 
bla seg gjennom de fleste av utgivelsene i de første 49 årene. 
 

Per Jetlund Jørgensen. redaktør 
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Rebekkaloge nr. 51 Fortuna 
 
Embedsinstallasjon 25.08.21 
De nye embedsmenn er: 
Fung.eks.OM Benedikte M. Vonen 
 
Valgte 
Storrepr. Emmy van der Zalm 
OM           Evy K. Johansen 
UM           Ragnhill Gabrielsen 
Sekr.   Evy Ann Pedersen 
Skm.   Lilliann Andersen 
CM    Brit B. Jacobsen 
Kapellan   Unn Elin Birkeland 
 
Utnevnte 
Insp.  Torhild M. Olsen 
IV  Inger Brit Bekkelund 
YV  Else Marit Larsen 
Musikkansv. Wenche Reiersølmoen 
Arkivar  Grethe Guttormsen 
Herold  Helene Vierli 
OM hø.ass. Cecilie Norgaard 
OM ve.ass. Kari Syvertsen  
UM hø.ass. Lisbeth H. Malvik 
UM ve.ass. Helga B. Hansen 
CM hø.ass. Siv Jane Kristensen 
CM ve.ass. Lisbeth Simonsen 
Insp. ass.    Heidi Stiansen 
  

 
 
            Vi gratulerer! 
35 år – Annette Rose       09.12. 
70 år – Randi Hjulstad     23.11. 
70 år – Randi F. Westvik  23.11. 
70 år – Wenche Asdal      12.12. 
75 år – Emmy v.d. Zalm   02.10. 
75 år – Turid H. Salvesen 14.11. 

 

 
                  Dødsfall 

Inger Dagrun Langemyr 
Søster Inger Langemyr døde 1.8.2021. 
Hun ble født 9.12.1934, og ble 86 år. 
Inger ble innviet i Rebekkaloge nr. 51 
Fortuna 12.12.1975. Hun hadde totalt 
drøyt 45 års medlemskap i Odd Fellow 
Ordenen. Hun ble forfremmet til Den 
Høye Sannhets grad 19.10.1977.  
 

 
 
Embeder i Loge nr 51 Fortuna: 
Ytre Vakt                            1981 – 1983  
Arkivar (3 per.)                 2001 – 2007  
 
Søster Inger møtte flittig i alle år, og tok 
imot mange utfordringer både i embeder 
og nevnder, og etter hvert i Klanen. Hun 
var en positiv og elegant dame, som var 
raus og inkluderende. Hun så alle og 
hadde et godt ord til alle. 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 
savner henne! Vi lyser fred over Inger 
Langemyr sitt minne.    

                       
 
Bjørg Axelsen 90 år! 
28. august fylte søster Bjørg 90 år. Vi ville 
gjerne gi henne en ekstra 
oppmerksomhet, 19 søstre troppet opp 
kl 09:45 med flagg, blomster og 
gebursdagssangen. Jubilanten ble 
gledelig overrasket, og vi hadde en 
kjempekoselig stund utenfor med mye 
prat og latter. 
 

 
Kurs for nye embedsmenn 
Lørdag 4. september ble det avholdt kurs 
for nye embedsmenn. Dette er veldig 
nyttig, og det var stort engasjement 
blant søstrene. Godt å være i gang igjen 
etter 1½ år uten ordinære logemøter etc. 
 

Gradspasseringer 
08.09.21 ble søstrene Ellen Marie Tengs, 
Helga Signe Holsether, Solveig Helljesen 
og Anne Berit Dahl forfremmet til Det 
Gode Vennskaps Grad. 

 
 
22.09.21 ble søstrene May Sylvi 
Reiersen, Grete Raknes og Liv Marit 
Thorsen forfremmet til Den Høye 
Sannhets Grad.          

 
               Vi Gratulerer!   
 

        
Søk noget smukt, og du vil finde 
det. Det er aldri langt væk. 
Sara Teasdale  
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Rebekkaloge nr 93 Kaprifol 
 

 

 
Kjære søstre! 
Etter en lang periode med nedstenging 
av logen, er vi endelig i gang med vårt 
logearbeide igjen. 
Den 30.08.21 hadde Loge 93 Kaprifol 
installasjon av nye embedsmenn. 
Det ble en fin kveld, med en høytidelig 
seremoni ledet av DSS Else M. Byholt, og 
hennes fungerende Storembedsmenn. 
Som ny OM i Loge 93 Kaprifol vil jeg 
benytte anledningen til å takke alle 
søstrene for den tillit som er vist meg.  
Det er med ydmykhet jeg går til dette 
arbeidet og de utfordringer det vil gi. 
Vi står nå foran et nytt logeår, og jeg 
ønsker at vi i Loge Kaprifol kan gå en ny 
og givende logeperiode i møte. 
Det gode vennskap er viktig, og jeg håper 
at søstrene bidrar med sitt og viser 
omsorg for hverandre. 
På vegne av det nye Embedskollegiet, 
tror jeg vi skal bli et godt team, som skal 
gjøre vårt for at logen skal bli et godt 
sted å være. 
Vi må alle prøve å bidra på en positiv og 
god måte, til beste for logen. 
 

Søsterlig hilsen i V.K.og S. 
Torhild Yttrelid OM 

 
 
 
 
 

Terminliste høsten 2021 
27.09 kl 19.00  O≡ + Galla 
11.10 kl 18.00  O25 Ve.Ju.NB  

merk   tiden Galla 
25.10 kl 19.00 O ─ + 
08.11 kl. 19.00 M□ 
22.11 kl. 19.00 O Va 
13.12 kl. 18.00  O Arbm./julemøte 

Galla NB Merk tiden  
 
 

 
Jubilanter høsten 2021       
18.10    Anne Marie Svensen,     85 år 
20.11   Adeleide Lund,                 65 år 
03.12   Liv Torill Jacobsen,          70 år 
11.12   Else Margrethe Byholt   75 år 
16.12   Sissel Svarva,                   40 år 
21.12   Thora Walle,                    50 år 
 

 
 
 
13.09.21, Innvielsen av to nye 
søstre.  
Det var med glede vi endelig kunne 
ønske velkommen til innvielse av våre to 
nye søstre, Bente Kari Røsnes, fadder 
Gunn Mossing og Ragna Dahl, fadder 
Gerd Heen. Begge hadde ventet lenge 

for å bli tatt opp i vår loge på grunn av 
pandemien. Det ble, tross smittevern, en 
verdig og fin seremoni i salen. 
Resipientene var fornøyde og kom med 
gode tilbakemeldinger. De gledet seg til 
å bli en del av Logen.  
 

 
 
 
Valgte Embetsmenn 
OM            Torhild Yttrelid 
UM             Adeleide Lund 
Sekr.           Anne Gro Gangenes 
Skm.           Anna Lisa Johannessen 
Kap.           Marit Holen Friisø 
CM             Janne Magelssen  
Fung.Eks OM   Liv Torill Jacobsen 
Storrepr.     Anne Grethe Lofthus 
 
 
Utnevnte Embetsmenn 
CM H ass.   Anne Catherina Goggsbo 
OM V.ass    Gunhild Otelie Aalia 
UM H  ass   Ellen Lillevik 
UM V.ass    Marit Michalsen Håland 
CM Vass      Eva-Britt T. Braaten 
CM h ass.    Marit Eik 
Inspektør    Anne Grethe Mathiesen 
Insp.ass       Annelinn B. Salvesen 
Mus.ansv.   Tone Hatten 
Indre Vakt:   Lise Ydse Lindås 
Ytre Vakt     Gunn Karen Mossing 
Arkivar         Elin Pedersen  
Herold          Merete H. Lillejord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2021 Høsten 49. årgang 

 4

 

 

Rebekkaloge nr 104 Måken 
26. august 2021 
Embeds Installasjon 
 
26. august startet vi opp Logen igjen med 
Embedsinstallasjon. 
Det var en høytidelig stund med Eks 
Storrepresentant Mie Gaustad fungerte 
som Distrikts Sire, og ledet installasjonen 
på en flott og verdig måte. Eks 
Storrepresentant Ingunn Andersen 
fungerte som Stor Marsjall og loset alle 
trygt igjennom seremonien. 
 
Meny: Kyllingfilet med grønnsaker og 
småpoteter 

Som underholdning hadde Gro Tveita 
Clausen og Edle Gulløy Larsen laget en 
morsom sang om den avtroppende 
underholdnings-nemda. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
9. september 2021 
25års veteran juvel 
9. september hadde vi endelig 25års 
veteranjuvel som tildeles for 4 «voksne» 
søstre. Det var nesten ett år på overtid 
på grunn av Covid 19. 
Deptutert Stor Side Selle Marie 
Horntvedt ledet seremonien på en verdig 
og fin måte. Ved taffelet holdt hun en 
nydelig tale til jubilantene 
 
Meny: Roastbiff med fløtegratinerte 
poteter og grønnsaker 

 

 

 

 
 

 
 
23 september 
Den Høye Sannhets Grad 
Denne dagen satt det 5 spente søstre i 
salongen og ventet på å bli tatt opp i Den 
Høye Sannhets Grad. 
Det ble en flott og verdig stund i 
Logesalen. Og vi hadde et nydelig 
ettermøte hvor stemningen var på topp! 
Og Bjørn hadde laget en nydelig 
lettsaltet torsk med ertestuing og 
grønnsaker 
 
Høstens bursdags jubilanter 

 
Astrid Windegaard 
10.09.1946 
75 år 
 
 
 
 
Marit Terkelsen  
17.09.1946 
75 år 
 
 
 
 
Gerd Meyer-Hansen 
29.09.1941  
80 år 
 
 
 
 
Grete Guldal 
03.10.1956 
65 år 
 
 
 
 
 
Kathe Tjemsland 
31.10.1956 
65 år 
 
 

 
 
 
 
 

 

Det nye Embedskollegiet 
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Rebekkaloge nr. 116 Navigare 
 

 
Foto Anniken Larsen 
Kjære søstre. 

Det er med spent forventing vi alle ser 
frem til en ny 2 års periode i logen. Som 
ny OM takker både jeg og alle valgte og 
utnevnte embedsmenn alle søstre for 
den tilliten som er blitt vist oss som 
nyvalgte. 
Vi kan vel snart se frem til at alt fungerer 
som det skal etter en lang periode med 
minimal aktivitet. 
Det er mye etterslep, og det blir en travel 
periode med alle gradspasseringer som 
har vært på vent. Vi har i vår loge hatt en 
spennende tid i arbeidet med nytt 
Ordenshus. Så har det vært EI og ikke 
minst innvielse av det nye Ordenshuset 
med storbesøk fra Storlogen. 
Nå håper vi snart at salongen kan bli tatt 
i bruk og at de gode samtalene kan 
komme i gang. Der dukker det opp ideer 
og gode forslag til hva søstre ønsker seg 
fra logen. 

Med hilsen i 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Marit Valland 
OM 

 
 
 
 
 
 

INNVIELSE AV ORDENSHUSET, 
AKLAND 

 

 
Den høytidelige innvielsen ble forestått 
av Stor Sire Morten Buan, Dep SS Selle 
Marie Horntvedt og Stor Marsjall Bjørn 
Arve Sømhovd. 
Stor Herold Dag Runar Pedersen var også 
til stede. 
Det ble gjennomført i to avdelinger, en 
for Rebekka og en for Odd Fellow med ca 
50 til stede i hver avdeling. 
Det var gjester til stede fra alle enhetene 
i vårt distrikt. 
 

 
Foto: Stor Herold Dag Runar Pedersen 

 
Nytt embedskollegium i nytt Ordenshus 

 
Foto: Anniken Larsen 

Valgperioden 2021-2023 
Foran: Fung. Eks OM Vigdis Sonesen 
Thorbjørnsen, OM Marit Valland, UM 
Ruth Aas 
Bakerst: Sekr. Ingrid Nærø, Skm. 
Elizebeth Moen Monrad, Kapellan Line 
Kvastad, CM Sigrid Romseland 

 
 

Storrepr. Ragnhild Bjellås er gjenvalgt for 
perioden 2021-2025. 

 
 

Logemøte EI 08.09.2021 
Embedsmannsinstallasjonen ble 
gjennomført av Eks DSS Ingeborg Baust 
med fung. Storemb.menn: 
Fung. Stormarsjal: Ingunn Andersen 
Fung. Dep.SS: Else-Margrethe Ramsdal 
Fung. Stor Sekretær: Jorunn Andsem 
Fung. Stor Skm.: Ingebjørg Wickstrøm 
Fung. Stor Kapellan: Inger Røisland 
Fung. Stor Vakt: Astrid Fosseli 

 
Storlogegraden 

Eks OM Bjørg Gundersen og  
Eks OM Aud Angelstad  
116 Navigare, mottok Storlogegraden på 
Distrikts-Storlogemøtet i Arendal 
16.09.2021. 
GRATULERER! 
Høytideligheten ble ledet av DSS Else 
Byholt og fung. Storemb.menn. 

 
Logemøte ≡+ 22.09.2021 

Str.ene Laila Anita Suorsa, Bente Johnsen 
Dyrnes, Andina Sundsdal Hurv, Esther 
Kristine Hurv ble forfremmet til DHSG.  

GRATULERER! 

 
Foto: Jorunn Andsem 

  

Runde dager 
07.08. Aud Knutsen 75 år 

09.08. Elisabeth Lynghaug 55 år 
GRATULERER! 

 

Møteplan for høsten 2021 
13.10. Kl.19.00    -+ 
27.10. Kl.19.00    Venneaften 
10.11. Kl.19.00    0+       Galla 
24.11. Kl.19.00   25 Ve. Ju.       Galla 
28.11. Kl.17.00   M□ NB! Søndag 
08.12. Kl.17.00 =+ / Julemøte Galla 
 

Herold 116 Navigare 
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Loge nr. 61 Terje Vigen 
 

Sommertur 
Det har vært en stille periode de siste 18 
måneder, men på sommeren i år ble 
restriksjonene lempet på ved 
arrangementer utendørs. Vi var så 
heldige å ha en bror som har stor tomt 
hvor smittevern-reglene kunne ivaretas. 
Vi ble invitert til feiring i Reinsfjellveien i 
Tvedestrand, hvor vårt vertskap, Helga 
og Ole Georg Fjellheim, ønsket oss 
velkommen den 12. juni.  

 
Vert og vertinne Ole Georg og Helga. 
 
To telt ble satt opp, og det ene blåste 
ned allerede samme kveld. Lykken var at 
det ene hadde plass til alle. 

 
God stemning og nok plass. 
Menyen som ble tilberedt av den dyktige 
kokken, John Åge Rud, besto av helstekt 
gris lagt i kokegrop natten over. Servert 
med alt tilbehør smakte det til alles 
tilfredshet. 

 
Kokken serverer. 
Selv om det var vindfullt kvelden før, var 
været varmt og solrikt og alle koste seg. 
Busstur hjem ved midnatt. 
 

 
Veteranjuveler. 
Logens første møte var tildeling av 25 års 
veteran-juveler til 6 brødre. På bildet 
under ses fra venstre: Arnt Øyvind 
Eikheim, Otto Baust, Thorleif Syvertsen, 
Oddbjørn Fjellmyr, Jan Askeland og Ole 
Sverre Haugen. Vi gratulerer de 6 med 
25 års fartstid i vår loge. 

  
Veteranene med sine juveler. 
 

Installasjon av nye embedsmenn. 
I vårt logemøte den 15 september ble 
nye embeds-menn for perioden 2021 til 
2023 innsatt. Våre embeds-menn er i 
først rekke fra venstre: Eks Overmester 
Rainer Domogalla, Overmester Robert 
Høyesen og Undermester Johannes 
Mjaaland. Bak fra venstre: Herold 
Osmund Taraldlien, Sekretær Per 
Asbjørn Liane, Skattmester Geir 
Sigbjørnsen, Ceremonimester Eivind 
Terje Bergland og Kapellan Rune 
Jacobsen. 

 
Embedsmenn 2021 – 2023. 
I vår loge har vi en egen Terje Vigen-
skute. Det er snarere en robåt i 
miniformat og denne går i arv til vår 
loges overmester. Den ble høytidelig 
overrakt Overmester Robert Høyesen 
under brodermåltidet som bildet under 
viser. 

 
Terje-skuta overrekkes. 
Vår SR Jan Petter Røinaas gikk av etter 
16 sammenhengende år i 
Embedskollegiet i logen. 

 
Eks Storrepresentant 
En flott innsats for loge Terje Vigen 
gjennom mange år. 
 

Jubileum. 
To av våre medlemmer har henholdsvis 
50- og 40 års medlemskap i Odd Fellow. 
Vår 50 års jubilant, Paul M Paulsen, har 
skrantende helse og har fått sin juvel 
hjemme. Reidar Granerud, vår 40 års 
jubilant, vil få sin juvel den 20. oktober. 
Vi har flere 25 års veteran-juveler som 
skal deles ut. Jan Petter Røinaas skulle 
hatt sin juvel i fjor, også planlagt 
sammen med de 6 som fikk sine på 
første møte i høst. Siden han var 
forhindret fra å delta på møtet 1. 
september, vil han bli tildelt sin juvel den 
17. november sammen med Svein 
Rasmussen som har 25 års medlemskap 
den 13. november 2021. 
 

Runde år. 
Mange av våre brødre har fylt runde år i 
løpet av den tiden vi ikke har hatt møter. 
Disse er blitt hedret med blomster og 
gaver av medlemmene i kollegiet. Flere 
jubilanter skal feires i år. Den 28. 
september fyller vår Ceremonimester 
Eivind Terje Bergland 65 år, Terje 
Lindtveit blir 60 år den 22. oktober, den 
25. november blir John Arthur Løyning 
70 år og Sverre Thorkildsen blir 85 år 12. 
desember. 
 

Terminliste høsten. 
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Videre fremover. 
Til slutt ønsker vi hverandre en fin 
høstsesjon og håper at samfunnet åpnes 
opp etter pandemien, slik at vi kan 
komme tilbake til gode møter uten 
begrensninger.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leir nr. 22 Aust-Agder. 
 
Terminliste leir nr 22 Aust-Agder 
 
2021:  
Torsdag: 14.10 19:00 Galla,  

Arendal  
Lørdag: 23.10 19:00 F Galla,  

25 års jubileum, Akland  
Torsdag: 11.11 19:00 Galla,  

Arendal  
Fredag: 10.12 19:00 Galla,  

Felles med 27 Homborside, 
Akland 

2022:  
Torsdag: 13.01 19:00 Arbm. Instr,  

Arendal 
 

 

 
 

Rebekkaleir nr 22 Viljen 
 

Terminliste Rebekkaleir nr 22 
Viljen 

2021:  
Torsdag: 07.10 H+ 19:00 Akland  
Torsdag: 04.11 B+ 19:00 Arendal  
Torsdag: 02.12 T+ 18:00 Grimstad  

NB merk tiden 
2022: 
Torsdag: 06.01 B+ 19:00 Arendal 
 

 
 
 
 
 
 

Nytt  NOFAprosjekt 
av 

Eks DSS Jan A. Nilsen 
Styrkelse og Ekspensjon. 

Knoppskyting. Organisering 
 

 

Prosjektet 2 – 2021 ble godkjent like før 
sommeren av NOFAs Råd. 
 
Vi sakser fra bokens FORORD: 
Ekspansjon og utvikling er viktig for vår 
Orden. Å spre vårt budskap slik at flere 
og flere kan ta del i vår Odd Fellow 
verden, er et være eller ikke være for oss. 
Enkelt sagt er det bare å få tak i flere nye 
medlemmer, og å søke å bevare dem vi 
har. Naturlig avgang bør være den 
eneste form for avgang. Mye blir gjort og 
for tiden er venneaftener et stikkord for 
mange loger. Det kan være et viktig 
hjelpemiddel for å få nye medlemmer.  
Men det er viktig også å ta vare på de 
medlemmer Ordenen har. 
Medlemmene må få noe å gjøre, de må 
få ansvar. Det er riktig at en loge har 
mange embeder og nevnder, men slik 
utviklingen har vært en del steder, øker 
mengden av medlemmer uten at 
arbeidsmengden øker. Flere embeder og 
ikke minst nevnder, er av en slik karakter 
at det ikke krever noen særlig innsats å 
være med. Logen stagnerer etter hvert 
som det blir flere med-lemmer. Særlig 
kan det føre til at yngre medlemmer fort 
blir lite aktive og passiviseres, mer og 
mer. 
Fremmøteprosenten går ned.  
Da bør knoppskyting bli et meget sentralt 
begrep, som det har vært for meg i alle 

år i min Odd Fellow vandring. Dette 
prosjektet dveler ved det jeg har opplevd 
i Orden med danning av nye enheter 
innen vårt distrikt. Jeg har vært så heldig 
at jeg har vært med på institueringen av 
alle brødreenhetene i vårt distrikt etter 
den første loge, loge nr. 61 Terje Vigen. 
Ja, jeg har sogar også deltatt på 
institueringen av en Rebekka-loge, loge 
nr. 93 Kaprifol i Arendal, idet jeg hadde 
Rebekkagradene.  
Dermed blir første del av prosjektet et 
historisk dokument vedr. knoppskyting, 
Men jeg håper også at det kan virke 
inspirerende på andre og hjelpe til at 
knoppskyting faktisk skjer.  
Jeg hadde tenkt at knoppskyting skulle 
være det viktigste med dette prosjektet, 
derfor kalte jeg det Styrkelse og 
Ekspansjon med hovedvekt på knopp-
skyting.  
Men etter som jeg arbeidet med stoffet 
slo det meg at den andre delen jeg hadde 
tenkt å ta med, kan være likeså viktig for 
Styrkelse og Ekspansjon.  
Å gjøre endringer i organiseringen av vår 
Orden, som kan virke motiverende på 
våre medlemmer, kan også være viktig 
for Styrkelse og Ekspansjon.  
Siste delen av prosjektet tar for seg 
utviklingen av distriktene. Via denne ut-
viklingen og mine egne erfaringer legger 
jeg frem forslag til endring i distriktenes 
organisering.  
Derfor har jeg under denne prosessen 
endret prosjektets navn til: Styrkelse og 
Ekspansjon. Knoppskyting. 
Organisering.  
 
Bror Jan opplyser at NOFAboken er på 
digital form som foreløpig ikke er satt inn 
på NOFAs hjemmesider. 
Om noen søstre eller brødre har lyst til å 
lese boken, er det bare å sende en Email 
til bror Jan, jan.a.n@online.no 
Den er helt gratis. 
 
Terjenytt vil anbefale sine lesere å 
bestille dette skriftet i digital form og å 
lese hva bror Eks DSS skriver om vår 
Orden. 
Jeg finner det svært merkelig, det som 
«gjennomsyrer» det hele, i den 
Ordenen vi er så glad i, nemlig den 
motstanden som hele tiden oppstår mot 
knoppskyting, selv om historien 
forteller oss, at langt flere søstre og 
brødre får ta del i vårt arbeid dersom 
det er flere loger i arbeid. 

Per Jetlund Jørgensen, redaktør 
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Loge nr. 98 Henrik Ibsen 
 

Gode ordensbrødre! 
 

Ja, så er vi i gang igjen og vårt første 
møte var 7. september med  
installasjon av embedsmenn, 
og følgende ble installert: 
 

Storrepresentant:  
Harald Støyl         
Overmester: 
Geir Tjemsland 
Undermester: 
Johan Christian Gundersen 
Sekretær: 
Arve Kolstø 
Skattmester: 
Hallvard Halvorsen 
Ceremonimester: 
Geir Harald Solheim 
Kapellan: 
Finn Kristian Skage 
Vi ønsker de lykke til! 

 
Storrepresentant Harald Støyl 

 
Overmester Geir Tjemsland 

Logemøte 21. september 
Opptagelse av 2 nye brødre, 
Runar Kompen og Baste Stenberg 
Rimestad 
 

 
Runar Kompen 

 
Baste Stenberg Rimestad 

 
Vi ønsker disse to hjertelig velkommen! 
 
Fødselsdager runde år 
10.09. Karl Bjørge 85 år 
01.10. Sverre Ohrvik 80 år 
04.10. Nils Terkelsen 45 år 
08.11. Geir Harald Solheim 25 år 
08.11. Arild Viken 55 år 
17.11. Carl Havstad 85 år 
04.12. Knut Seim 70 år 
13.12. Bjørn Olav Thorbjørnsen 70 år 
Vi gratulerer! 
 
Terminliste høsten 2021 
05.10. ≡ + Galla 
19.10.  = +  
20.04. − +                       
02.11. 25 års Ve.Ju.  
17.11. Minne□ f.m. □127 Gabriel Sco  
og □152 Fjære. NB! Onsdag  
07.12. − +          
21.12. 40 års Ve.Ju. Galla.  
 
Nye veteraner: 
25 år 02.05.2020 Carl Havstad 
40 år 03.02.2021 Tor Eriksen 
40 år 03.02.2021 Per Edvard Ulriksen 

25 år 15.10.2021 Harald Kvikstad 
40 år 02.12.2021 Tor M. Brunvatne 
40 år 02.12.2021 Jan Stangeland 
 
Disse vil bli hedret og tildelt Veteranjuvel 
på oppsatte møter i høst. 
 
Vi gratulerer! 
 
Dødsfall 
Bror Harald Bjørnenak døde  
3. august 2021. 
 
Det var en trist melding vi fikk om at 
Harald Bjørnenak døde 3. august. 
Han ble begravet fra Fjære kirke 10. 
august. Flere brødre fulgte ham hans 
siste hvilested og fung Storepresentant 
Jan Tore Solheim sa noen minneord og la 
ned en krans på vegne av vår loge.  
Våre varme tanker går til de pårørende. 
Fred over bror Haralds gode minne. 
 
Ordens vita for Harald Bjørnenak 
Født 26. oktober 1935. 
Ble opptatt i Odd Fellow Ordenen og 
Loge 98 Henrik Ibsen 21. april 1987 og 
fikk DHS grad 4.4.1989. 
Leir: P grad 3.2.1994. DKP 18.4.1986. 
Harald døde 3. august 2021, 86 år 
gammel. 
 
Valgte nevnder. (Vara ikke med): 
Nevnd for Styrkelse og Ekspansjon 
Harald Støyl, leder 
Jan Børge Thorsen 
Johan Christian Gundersen 
Arne Solheim 
Tormod Sandkjær 
Allan Mathiesen         
Nominasjonsnevnd 
Jarle Siring, leder 
Arne Solheim 
Ole Johan Rislå Tellefsen 
Nils Terkelsen 
Jan Børge Thorsen 
Finansnevnd 
Jan Tore Solheim, leder 
Torgeir Skodde 
Andres Woie 
Nevnd for Etterlatte 
Salve Haukås Håland, leder 
Bjørn Olav Thorbjørnsen 
Svein Otto Bakke 
Knut Seim 
Revisjonsnevnd 
Tor Eriksen 
Bjørn Sæther 
Kenneth Andersen 
 
Redaktør: Jan Tore Solheim, Herold 
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Loge nr. 107 Torungen 
 

Logemøte mandag 6.9.2021 EI 
Endelig startet logemøtene opp igjen med 
forsiktighet, og OM Ove Louis Wroldsen 
kunne ønske brødrene velkommen. Vi kunne 
igjen samles i losjesal og til brodermåltid. 40 
brødre møtte til vårt første møte siden mars 
2020, og til installasjon av valgte og utnevnte 
embedsmenn for perioden 2021 – 2023. Til 
brodermåltidet ble det servert nydelig 
lettsaltet torsk med tilbehør.  
DSS Inge Kongsbakk inntok logen sammen 
med sine Storembedsmenn og gjennomførte 
en verdig og flott seremoni for installasjon av 
embedsmenn: 
 
Valgte embedsmenn  
SR: Karl Petter Evensen  
Eks OM Ove Louis Wroldsen 
 
OM: Terje Lillejord  
UM:  Vidar Josephsen  
Sekr: Frido Josepha  
Skm: Michael Lenz  
CM: Steinar Lyngroth  
Kap: Aksel Tønnevold 
 
Utnevnte embedsmenn  
Herold: Lars Reidar Yttrelid 
Insp: Ivar Evensen 
IV: (utnevnes senere) 
YV: Arne Fredrik Rasmussen 
Organist: Rolf Marcus Nordlund 
Arkivar: Finn Kristiansen (utnevnt på møtet 
20.9.2021) 
OMHA: Kristen Haugland 
OMVA: Henry E. Nicolaysen 
UMHA: Dag Andersson 
CMHA: Knut Olav Ytterdal 
CMVA:  Rune Vindvik 
Insp.ass: Jan Gilbert Vehusheia (utvevnt på 
møtet 20.9.2021)  
 
Under brodermåltidet takket DSS Inge 
Kongsbakk avgående embedsmenn for vel 
utført arbeid. Han ønsket de nye embeds-
menn lykke til i sine verv, med et ønske om at 
de setter seg godt inn i sine nye oppgaver. 
Spesiell takk rettet han til Eks SR Ole 
Skjævestad for vel utført arbeid. Vår nye OM 
Terje Lillejord for tilliten brødrene har vist 

ham. Han takket også de avgående embeds-
menn for vel utført arbeid og ønsket de nye 
embedsmenn lykke til i sine nye verv i 
inneværende periode. 
 

Logemøte mandag 6.9.2021 ≡ + 
Møtet var tilegnet forfremmelse til DHS grad 
for bror Sigbjørn Normann.  

 
39 brødre møtte og ble ønsket velkommen av 
bror OM Terje Lillejord. Bror Finn Kristiansen 
ble utnevnt til Arkivar, og bor Jan Gilbert 
Vehusheia til Insp.Ass 
Forfremmelsen til DHS grad ble gjennomført 
på en verdig og stilig måte. 
 
 

Terminliste høsten 2021 
 
06.09.2021 E I G 
20.09.2021 ≡ + G                     
04.10.2021 – +                     
18.10.2021 25 Ve.Ju. G             
01.11.2021 = +                     
15.11.2021 M□                       
27.11.2021 Julefest m/damer. Lørdag  
06.12.2021 40 Ve.Ju. G 
20.12.2021 25 Ve.Ju. G 
03.01.2022 Arbm. Instr 
 
 

Åremål høsten 2021 
7.10.2021 Vidar Josephsen 25 år 

 
Fødselsdager – runde tall:  
24.10.2021 Ole R. Bjornes 80 
år 
10.12.221 Ivar Fløistad 50 
år 
 
 
Østre Gab er i hvilestilling 
 
Det er ikke bare søstre og brødre i de 
respektive loger, som på grunn av 
utsatte logemøter, savner hverandre. 
Medlemmene av «boy-bandet» Østre 
Gab har virkelig fått føle det på 
stemmebåndene at vi ikke har kunnet 
øve sammen. 

Nå ser vi imidlertid lys i tunnelen og 
torsdag 21.10.21 skal vi igjen møtes for å 
øve. 
Det er mange «oppdrag» som er avlyst 
og som vi på grunn av Covid-19 har 
måttet si nei til. 
Noen av dem vil nok kunne komme 
tilbake til, og forhåpentligvis vil vi få nye 
oppgaver i den nære og fjerne fremtid. 

 

 
 

I mangel av bilde av et samlet Østre Gab 
har vi valgt et bilde av stedet vi er 
oppkalt etter. Over ser vi Mærdø i 
bakgrunnen, mens sjøen slår mot fjæra 
på lille Gjessøya 
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Loge nr. 127 Gabriel Scott 
 
Etter en lang og fin sommer var det godt 
å komme i gang med logemøter igjen. 1. 
sept. var det klart for 
Embedsmannsinstallasjon, og DSS Inge 
Kongsbakk og hans stor-embedsmenn 
sørget for at dette ble gjort på en stilfull 
og verdig måte.  
Det nyvalgte E-kollegiet i Gabriel Scott er 
som følger: 

 
I tillegg ble følgende utnevnte 
embedsmenn installert: 
 

Herold: Thomas Drangsholt – ble 
erstattet av Carl Jon Hansen 6/10 
Insp.: Jørn Thore Solås 
IV: Ole Petter Svennevig 
YV: Svein Egil Pedersen 
Organist: Arnt Gunnar Torkildsen 
Ark:/Lysansv.: Jan Terje Arnesen 
OM HA: Geir Johan Clausen 
OM VA: Jan Andersen 
CM HA: Ståhle Bjørkløw 
CM VA: Robert S. Johannessen 
Insp. Ass.: Atle Auby Hagen 
UM HA: Terje Legreid 
UM VA: Rolv Arne Ellingsen 
 

På ettermøtet ble det delt ut gaver til 
medlemmer som hadde fylt runde år i 
løpet av det siste halvannet år. 
 

Den Edle Kjærlighets Grad 15/9 
 

Etter to utsettelser var den endelig klart 
for gradspassering for tre av våre brødre 
til den edle kjærlighets .grad. Leiv Magne 
Andersen, Ole Bent Hansen og Roger 
Mathisen Teigen fra vår loge fikk endelig 
ny farge på kragen. Vi hadde også gleden 

av å inkludere Robert Gustavsen fra loge 
89 Skagerak i gradspasseringen. Han var 
ledsaget av Eks. OM Roger Haugli. 

 
Leif Magne Andersen 

 
Ole Bent Hansen 

 
Roger Mathisen Teigen 

 

Gjenopptak 
Møtet 15/9 inneholdt også gjenopptak 
av Leif Magne Guttormsen som tidligere 
har vært medlem i loge 28 Agdesiden. 
Leif Magne takket på ettermøtet for 
hyggelig mottakelse og så fram til et 
«restartet» logeliv i vår loge. 
 

Terminlista for resten av høsten ser slik 
ut: 

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 skal ha jubileer i 
år:  
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! 
 

Dødsfall 
Jan Sandven 

 
 
Lørdag 24. juli døde bror Jan Sandven – 
88 år gammel etter en tids sykdom. 
Bisettelsen fant sted i Vestre Moland 
Kirke. 4 brødre stod æresvakt og 
sjømannskoret Hermanos, som Jan var 
med i, fremførte «Fredssang» og «Så 
lenge skutan kan gå». SR Anstein Nørsett 
holdt en verdig og fin minnetale om Jan. 
Jan ble tatt opp i loge 98 Henrik Ibsen 
19/9- 1989 og ble tildelt Den Høye 
Sannhets grad 16/4-1991. Jan ble senere 
Chartermedlem og var med å starte opp 
loge 127 Gabriel Scott 17/9-1994. Jan ble 
tatt opp i leir 22 Aust-Agder 17/10-1996 
og ble tildelt 25-års veteranjuvel 5/11-
2014. 
Embeder i logen: 
CMs høyre ass.             1991-1993 
Inspektør                      1995-1997 
Sekretær:                    1997-1999 
Arkivar:                         2001-2011 
 

Embeder i leir: 
1 Teltvakt                       2001-2003 
Vi lyser fred over Jans gode minne. 
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Loge nr. 128 Lyngør 
 
Nytt Ordenshus 
Lørdag 11.september var en gledens dag 
for medlemmene i Loge 128 Lyngør og 
Rebekka Loge 116 Navigare. Da kunne vi 
innvie vårt nye Ordenshus på Akland. 
 

Stor Sire Morten Buan og hans 
Storlogens embedsmenn samt utnevnte 
Herolder gjennomførte en kjempeflott 
innvielseseremoni.  
Så nå er dette Ordenshuset klart for å 
videreføre vårt Ordensarbeide. 
 

Det har vært ett spesielt 1 1/2 år, med 
Covid -19, da vi ikke kunne ha noen 
fysiske møter. På den annen side så var 
vi «heldige», slik at medlemmene kunne 
bruke mye tid til dugnad. 
 

Alle medlemmer som er blitt forespurt 
har stilt velvillig opp, det være seg 
maling, snekring, el. arbeid, rørlegger 
arbeide eller kakebaking til 
dugnadsgjengen og annet arbeid.  
Det er brukt ca. 5000 dugnadstimer, og 
flere har bidratt med gavebrev med verdi 
ca 200.000.  
 

Alle embedsstoler i Logesalen og diverse 
annen innredning er bygget nytt av 
medlemmer av  Logen, og vi har fått en 
fantastisk belysning i salen. 
 

Det er bygget et nytt påbygg med ny 
salong, kjøkken hvor alt er nytt og det er 
satt i stand en stor spisesal. 
 

Logesalen er blitt utrolig flott og har 
plass opp til 100 personer.  
 

Vi takker alle som har bidratt enten ved 
dugnad, gaver eller på annen måte for 
den innsats som er lagt ned.  
Det er klart at uten dette engasjement 
hadde vi ikke kommet i mål med vårt 
prosjekt!  
 

Vi ser nå fram til fortsatt å få besøk fra 
andre loger i vårt distrikt, for avstanden  
til vårt nye hus er ikke mye lenger enn 
tidligere.  

Kjøretid er ca. 25-30 min. fra Arendal, 
hvilket er ca 10 min. mer enn til tidligere 
til Angelstad. Tilsvarende kortere 
kommer man øst fra.  
 

 
Vår nye Logesal 

 

 
Stor Sire Morte Buan flankert av OM Tomas Hoel 

og Ex OM Ole Petter Pettersen  
 

 
Byggekomiteen: Gerd Norli Ruud, Karl-Arthur 
Huseby, Karstein Bertheussen, Tomas Hoel, Ole 
Petter Pettersen, Marit Valland, Vigdis 
Thorbjørnsen. 
(Gunnar Hurv, Bjørg Gundersen og Dag Øvernes 
var ikke tilstede da bildet ble tatt.) 
 

I løpet av tiden som har passert etter 
at Covid – restriksjonene ble lettet litt 
på, har vi hatt følgende møter:  
 

18. august: Installasjon 
 

1. september :  Arbeidsmøte, der  
Tore Bjørn Hovde ble gjenopptatt som 
bror. Vi ønsker Tore velkommen tilbake! 
 

 
11. September:   Innvielse av Ordenshus 
 

15. september: Gradspassering 
Tre brødre ble innviet i den Edle  
Kjærlighets grad.    

 
Fra venstre: Karstein Bertheussen, Helge 
Wroldsen og Per Anders Bergan. 
Loge 128 gratulerer! 
 
29. september: Gradspassering 
Tre brødre fra 61 Terje Vigen ble innviet i 
den Edle Kjærlighets grad.  

 
Fra venstre: Bjørn Haveland,  

Trond Hegland og Dagfinn Olsen.  
Loge 128 gratulerer! 

 

Tidligere opptak i Logen: Dessverre fikk 
vi ikke omtalt begivenheten da vår nye 
bror Morten Holm ble tatt opp i vår 
Loge, rett før C19. 
Men her er han endelig!  

 

              
Morten Holm 
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Morten er født 7. juli 1952. Han flyttet 
fra Oslo til Risør i 1999, er gift og har to 
voksne barn. Han arbeider innen lønn / 
personal. 
Velkommen til vår Loge, Morten. 
 

Dødsfall: 
Vår gode bror Vidar Ausland gikk bort 
den 16. Mai 2021. 
Vi lyser fred over Vidars minne. 
 

Vi gratulerer  
05.102021 
Bjarne Nilssen , 75 år 
 

13.102021 
Harald Woxmyhr, 70 år 
 

24.10.2021, 70år 
Steinar Nilsen 
 
I V.K & S  
Bror Herold, Steinar Nilsen 
 
 
 

 
 

Billedendringer logehuset i 
Arendal 

 
 Billedgalleri flyttet. 
 
Søstre og brødre som besøker logehuset 
i Arendal vil oppdage en stor endring 
som er gjennomført. 
 
For en tid tilbake ble det besluttet å 
flytte de respektive logers «billed-
galleri» fra forværelset utenfor logesalen 
til «innhukket» i spisesalen. 
 
Årsaken var tosidig: 

1. Plassmangel 
2. Trengsel før åpning av logen 

som førte til at flere av bildene 
falt ned og ble ødelagt. 

Det vil fortsatt henge bilder utenfor 
logesalen, bilder av eldre årgang. 
 
Nede i spisesalen er bildene arrangert 
slik at de dekker de siste 20 år i den 
enkelte loge hva embedsmenn og fung 
EksOM gjelder. 

 
Hjørnet med veggen mot kjøkken (1) 

 

  
Veggen mot kjøkken 

 
Det er gjort en stor jobb med dette 
arbeidet, og nå gjenstår det en jobb fra 
den enkelte loge å få fylt «hullene» som 
er på veggen. 
Alle logene har mangler. 
 

 
Hjørnet med veggen mot kjøkken (2) 

 
 
Det er brødre fra loge 107 Torungen som 
har utført arbeidet, og selv om det er 
delte meninger etter det Terjenytt har 
registrert, så vil vi rette en stor takk til 
Eks SR Ole Skjævestad, EksOM Karl Otto 
Berntsen og Eks SkM Henry Nicolaisen 
for den jobben de har utført for logene i 
Arendal. 

 
Fra v.: Karl Otto Berntsen, Ole Skjævestad og Henry 

Nicolaisen 
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Loge nr 135 Mærdø 
 
Hilsen fra Eks. OM Tom Arild Sell 
Som Eks. OM vil jeg takke alle som har 
bidratt til at vi har kunne utføre vårt 
logearbeid under min tid som OM. Jeg vil 
også takke alle Embetsmennene for et 
utrolig godt samarbeid. Det har vært en 
ære å jobbe sammen med dere. Vi har 
dessverre ikke fått utført mange 
logemøter under pandemien, men 
oppgavene vi har utført er gjort med 
verdighet og stil. Nå får mange brødre 
nye oppgaver og er sikkert spent på hva 
de har sagt ja til. Det er bare å glede seg, 
dette går bra. Du blir snart trygg med 
dine nye oppgaver. Jeg ønsker nye 
Embetsmenn lykke til i deres arbeid for 
perioden 2021-2023.  
 
Logemøte 369, 7.9.2021 
Etter snart 18 mnd. uten å kunne samle 
brødrene er det med stor glede vi igjen 
samles. Dette er første møte i denne 
terminen og siste møte før installasjon 
av nye Embedsmenn. Vi kommer ikke 
helt unna å ha noen Coronatiltak og det 
mest synlige er nok at vi ikke samles 
etter brodermåltidet, men møtet 
avsluttes ved bordene. Andre tiltak som 
holde avstand, ikke møte hvis du er syk 
og spriting av hender mm. er vi jo blitt så 
vant til at det går på ren rutine. Vi må 
nok belage oss på en høst der disse enkle 
tiltakene vil fortsette i noen tid 
fremover. Logemøtet ble ledet av OM 
Tom Arild Sell. Det var med ikke så 
ganske lite forventning vi stilte til 
logemøte. Kvelden ble rik på opplevelser 
og mange gjensyn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25-års veteranjuvel.  
Olav Andreas Andersen 

 
 
Seremonien ble gjennomført på en 
verdig og flott måte. Det ble en veldig fin 
opplevelse og et flott minne for 
veteranen og alle som var til stede. Ved 
brodermåltidet ble det etter bror Olav 
sitt ønske servert lettsaltet torsk med 
baconfett og tilbehør på tallerken og 
sjokolade-pudding med vaniljesaus til 
dessert.  
Kveldens takk for maten tale var ved 
bror Ottar Gjevdeli, som alltid har en 
liten historie på lager.  Vi kunne også 
ønske velkommen til våre nye brødre 
som har flyttet over til Loge 135 Merdø. 
 
Fra Loge 128 Lyngør: Ole Pettersen, 
Asbjørn Reiersen, Rune Johansen, Jon 
Erik Johansen og Mindaugas Majauskas. 
Fra loge 152 Fjære: Arild Opdal. Vi ser 
frem til nytt og godt bekjentskap i 
vennskap, kjærlighet og sannhet.  
 
Logemøte 370 21.9.2021 
Høstens andre møte i loge 135 Merdø 
var viet i sin helhet til installasjon av nye 
Embedsmenn. Til å utføre installasjon av 
nye Embetsmenn deltok DSS Inge 
Kongsbakk og fungerende Stor 
Embetsmenn Fung.Dep.Stor Sire, Kai 
Salvesen. Fung.Stor Sekretær, Jan Ivar 
Beisland. Fung.Stor Skattmester, Harald 
Støyl. Fung.Stor Marsjall, Geir Nerbø. 
Fung. Stor Vakt: Bjørn Haagen Andersen. 
Fung. Stor Kapellan: Karl Petter Evensen. 
Valgte Embetsmenn 2021-2023 
Overmester: Edgar Larsen Undermester: 
Kristoffer Norli Svarva Sekretær: Øystein 
Hansen Skattemester: Jon Martin Stene 
Ceremonimester: (Installeres senere)  
Kapellan: Thor Arvid Thorsen  

 
Utnevnte Embetsmenn 2021-2023  
Inspektør: Sigmund Leirås. IA: Lars 
Kristian Ødegård. (Utnevnes senere) IV: 
(Utnevnes senere). YV: Erik Sørensen. 
Arkivar: Mindaugas Majauskas. 
Musikkansv.: Kjetil Songe. OM HA: Arild 
Gauslå. OM VA: (Utnevnes senere) UM 
HA: Torleif Nordby. UM VA: Finn Åge 
Tjøstolvsen. CM HA: Trond Berli. CM VA: 
Rune Johansen. Herold: Nils Inge Øyna  
 
Ny OM Edgar Larsen takker avgåtte 
Embedsmenn for deres godt utførte 
oppgaver, og ønsker nye Embedsmenn 
lykke til i kommende periode. Møtet ble 
avsluttet med brodermåltid som denne 
kvelden bestod av saltkjøtt, erter og 
flesk. Under måltidet fikk vi lykke-
ønskninger fra DSS, der han i sin tale 
berømmet Loge 135 Merdø for vel 
gjennomført og verdig seremoni. Videre 
tale fra OM Edgar Aksel Larsen og UM 
Kristoffer Norli Svarva. Takk for maten 
tale var ved nyvalgt sekretær Øystein 
Hansen. 
Velkommen Nils Inge Øyna som ny 
Herold  
 

 
Hilsen i V. K. og S.  

Eks. Herold, Øystein Hansen & Herold, 
Nils Inge Øyna 
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Loge nr 152 Fjære 
 

Nytt fra Sekretæren: 
 
23.09 fylte; 
Finn Andersen 80 år 
 
03.11 fyller; 
Tore Wickstrøm 60 år 
 
19.11 fyller; 
Arne August Larsen 75 år 
 
Brødrene i loge 152 Fjære gratulerer 
 

 
Tor Jørgensen og 

Øyvind Larsen, Det Gode Vennskaps grad 13.09 

 
Knut Inge Pedersen 

Innviet 27.09 

 
Erik Vevle Innviet 27.09 

 
OM`s hjørne 
Gode brødre, så kan vi endelig 
gjennomføre logemøter slik vi er vant 
til.  
Det er alltid litt spennende å få i gang 
arbeidet med nytt embetsmanns-
kollegiet etter en lang sommerferie. 
Denne høsten blir spesiell på veldig 
mange måter. Etter en mye lengre 
pause fra normalt logearbeid enn en 
sommerferie, så syns jeg det er en 
god del ting som ikke er helt glemt, 
men må friskes opp igjen. Regner 
med at det er flere som føler det 
samme som meg. 
 
Vi har allerede fått gjennomført 
opptak av 2 nye brødre til vår loge. 
Senere i høst skal vi ha venneaften og 
jeg har allerede fått signaler fra flere 
av våre brødre om mulige reflektanter 
som vil få invitasjon, så dette lover 
godt. 
 
152 Fjære er inne i sitt 10. år som 
egen loge og 15. oktober på dato for 
innvielsen vil det bli 
behørig markering med festloge og 
påfølgende festmiddag i Logehuset.  
Jeg syns det er en spesiell ære å få 
være Overmester i jubileumsåret, og 
ser virkelig frem til arbeidet som 
ligger foran oss. Når vi løfter i flokk 
og alle bidrar blir samholdet styrket 
og arbeidet blir til en lek. 

Med broderlig hilsen 

i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Overmester Bjørn Tellefsen 

Loge 152 Fjære 

  

UM´s hjørne 

Gode Brødre 
 
Etter over 1 år med pause så har vi igjen 
åpent dørene til vår loge. Det var utrolig 
godt å se brødrene igjen. Mange av oss 
har startet med nye oppgaver og det er 
alltid spennende for oss alle, men med 
alle dere flotte brødre så blir dette veldig 
bra.  
Litt forsiktig åpning og avstand i starten, 
men nå er vi på plass med normal 
tilstand, og fellesskapet rundt 
brodermåltidet kjenner en at gjør virkelig 
godt. Praten og stemningen har vært 
fantastisk, og en bare går rundt og ser 
fram til neste møte. Og som OM skriver 
så blir det jubileumsfest i oktober, så her 
har vi mye å glede oss til. De brødre som 
ikke har hatt anledning til å møte i logen 
fram til nå, håper vi at får anledning til å 
delta videre utover høsten. 
 
Broderlig hilsen 
I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet  
Nils Arild Henriksen 
UM 152 Fjære 
 
Jeg trenger din kjærlighet 
Du skal ikke tenke så mye på deg selv. Du 
skal være mer hos de andre. Livet har 
staket en vei for deg. Og denne veien skal 
du vandre.  
 
Noen trenger din gode tanke.  
Noen trenger ditt trøstens ord.  
Du skal gi av ditt overskudd.  
Du skal dele ditt bugnende bord.  
 
Du har tusener smil i ditt hjerte.  
Spre dem på stier du går.  
Rekk hendene frem i ømhet. 
Stryk dem over mitt hår.  
 
Jeg trenger din gode trygghet 
Spre lys i min ensomhet.  
Gi meg litt varme på ferden.  
Jeg trenger din kjærlighet.  
- Kjell Hoftun - 
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29.09.21, Arne August Larsen 
Kapellan 152 Fjære 

Om overgangen fra et liv med pandemi til 
et «normalt» liv 

Vi lever i en tid med store og hurtige 
endringer i teknologi og ikke minst i 
sosiale relasjoner. For neste to år siden 
lærte vi en ny måte å leve på med 
avstand og angst for nærhet pga 
pandemien. Det ble etter hvert vanene 
våre og en «naturlig» del av våre liv. Vi 
møttes med en meters avstand, ute på 
tur, som et tv-bilde på teams eller så satt 
noen bare hjemme. For bare noen uker 
siden ble det slutt på alle disse 
restriksjonene og hva skjer da? 

Sosialantropologen T Kolhus mener at vi 
gjennom pandemien har vært åpne for at 
mennesker reagerer ulikt og at vi har 
ulike grunner til engstelse. Nå som vi er 
tilbake til «normalen» er det lett for at vi 
mister dette perspektivet. Plutselig er det 
kanskje ikke akseptabelt å være mer 
bekymret enn andre. 

Da jeg var på OF møte rett etter åpningen 
av samfunnet, ble det for meg en 
blanding av albuehilsning og håndtrykk 
da jeg møtte mine brødre. Inne i meg var 
det en smule forvirring – var det mulig å 
møte en utstrakt hånd med den albue? 

I alle endringer sniker usikkerheten seg 
inn mellom oss. Noe av oss er kanskje 
enda litt redde, og psykologer mener at 
denne avstanden til folk har gjort oss litt 
klønete sosialt. 

Det er også noen som har god grunn til å 
holde avstand enda, både ut fra egen 
trygget for helsen, og de som har 
spesielle helseplager og er i risikosonen 
enda. Vi må alle akseptere dette 
mangfold og leve med at vi er forskjellige, 
i denne overgangstiden. 

Da er det viktig at vi får komme tilbake til 
«normalen» i det tempo og den form 
som er naturlig for hver enkelt slik at alle 
føler seg trygg. Så når brødre og søster 
møtes, kan det bli noe håndhilsning og 
noen som hilser med albuen. Det må 
være helt ok blant venner. 

Hva her vi lært; Psykologen H 
Montgomery har to interessante 

aspekter av denne pandemien. Det ene 
er hvor kravfullt frykt er og hvor 
varsomme vi skal være med den kraften i 
samfunnet, Det andre er at de mest 
sårbare gruppene alltid blir hardest 
rammet i en krise. Det å ha et blikk for 
hvem som er sårbar, er svært viktig og 
krever mye. 

NOU 2021;6 rapport fra 
koronakommisjonen fra april 2021, 
forsterker overnevnte erfaring. De som 
slet med ensomhet og psykiske plager 
har øket, folk med funksjonshemminger 
og kroniske sykdommer har fått det 
verre. 

Hva kan vi gjøre; Ser vi dette i forhold til 
Odd Fellows verdier og budord tillegger 
det oss å være årvåkne for disse 
problemstillingen i den tiden som vi nå er 
på vei inn i. 

I en slik overgang er en god dialog viktig. I 
en dialog vil vi hverandre vel. Vi ønsker å 
få til noe sammen, og kan ikke gjemme 
oss bak innøvde budskap som skal 

overtale eller overvinne en motpart. Å 
lytte er helt avgjørende, sammen med 
velvilje og åpenhet. 

Du har kanskje opplevd å bli invitert til en 
samtale, som utvikler seg til en debatt 
eller diskusjon, der det handler om hvem 
som har rett. Som medlem av Odd Fellow 
handler det om å gå foran med et godt 
eksempel, og ta dialogen på alvor. I 
praksis vil det si å være en interessert 
lytter, som stiller åpne spørsmål, og er 
oppriktig interessert. 

Krevende; For å få til en god dialog må 
man stille med et åpent sinn, og ta det 
som kommer i løpet av samtalen, uten å 
lukke seg eller gå i forsvar. Det kan være 
en krevende form, fordi du må være en 
god lytter for å få det til. Dialogen er et 
samarbeid, som filosofen Helge Svare 
skriver på psykologisk.no: 

Dialog i praksis; Å ha gode intensjoner og 
riktig innstilling er én ting, men hva gjør 
man i møte med en bror/søster i losjen, 
en kollega på jobb eller et familiemedlem 
hjemme. Her er noen gode råd: 

· Still åpne spørsmål, for å innby til 
samtale. 

· Lytt mer enn du snakker, og gi rom for 
refleksjon. 

· Ikke bus ut med løsninger. Søk å få den 
du snakker til å finne egne svar. 

· Ikke stress. Blir tiden knapp, fortsett 
samtalen en annen dag. 

· Vis nysgjerrighet, for å finne løsninger 
eller bli bedre kjent, ikke for å sette den 
du snakker med i forlegenhet. 

· Oppsummer samtalen eller samtalene, 
slik at det er klart for begge eller alle hva 
dere sammen kom fram til. 

Hva gjør vi nå; Som medlem av Odd 
Fellow bygger våre etiske verdier troskap, 
vennskap, kjærlighet og sannhet opp 
under prinsippene for dialogen. Jeg håper 
du som leser dette vil reflektere over 
hvordan vi forholder oss til hverandre når 
vi nå er inne i en prosess med å 
«normalisere» hverdagen i våre losjer og 
i våre familier. I 152 Fjære vil dialogen 
være et av temaene under etisk post i 
den kommende tiden. 
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Leir nr 27 Homborside 
 

Gode patriarker! 
Endelig er vi i gang igjen! 
 

Det er med ydmykhet jeg som 
nyinnsatt Hovedpatriark tar fatt på 
oppgaven med å lede leiren i de neste to 
år. Heldigvis er det flotte medarbeidere i 
embedskollegiet, så dette skal gå bra. Vi 
har startet opp med noen nye, og noen 
som har vært med før.  
 

Jeg vil ønske alle embedsmenn og 
patriarker det beste for denne embeds-
perioden. Sammen med dere, mine 
patriarker, skal dette gå veien. 
Jeg vil også takke de som har gått veien 
før oss. 
Vi har veldig mye å ta tak i. Etter 
halvannet år med nedstengning 
har vi mange patriarker som går og 
venter på å bli forfremmet, og ikke minst 
brødre som ønsker å bli opptatt i vår leir.  
 

Vi får krysse fingre for at alt går bra og at 
vi slipper å stenge ned igjen. 
Lykke til alle sammen! 
 

Med patriarkalsk hilsen i  
Tro, Håp og Barmhjertighet 
Arne Solheim 
Hovedpatriark 
 

 
Hovedpatriark Arne Solheim 
 

Vår første leirslangning var 22.9. med 
installasjon av embedsmenn, og her er 
oversikten: 
 

Storrepresentant  
Finn Fredvig Erichsen,  
98 Henrik Ibsen 
 

Hovedpatriark  
Arne Y. Solheim,  
98 Henrik Ibsen 
 

Yppersteprest  
Torbjørn Thorsen,  
127 Gabriel Scott 
 

1. Høvedsmann 
Helge A. Haldorsen,  
127 Gabriel Scott 
 

Sekretær  
Eldar A. Aas,  
152 Fjære 
 

Skattmester  
Finn Kristian Skage,  
98 Henrik Ibsen 
 

2. Høvedsmann  
Nils Bernt Sørbotten,  
127 Gabriel Scott 
 

 
Storrepresentant Finn Fredvig Erichsen 
 
 
 

Terminliste høsten 2021 
27.10. P+ G 
24.11. DGL+ G  
09.12. DKP+ G felles m.  
Leir 22 Aust-Agder på Akland 
26.01.  Arbm./instr.  
 

Valgte nevnder: 
 

Nominasjonsnevnd   
Jan Tore Solheim  
Arne Aslaksen  
Steinar Christoffersen  
Vara: Finn Fredvig Erichsen  
Vara: Jan Roar Solås   
 
 

Nevnd for leirens styrkelse  
og ekspansjon  
Finn Fredvig Erichsen, leder  
Tom Rud  
Jan Tore Solheim  
Harald Støyl  
Steinar Christoffersen  
Leif Torbjørn Ribe  
Vara: Arne Aslaksen  
 

Finansnevnd   
Geir Ragnar Tjemsland  
Per Kåre Rossnes  
Nils-Arild Henriksen  
 

Revisjonsnevnd 
Olav Inge Sandnes 
Kurt Ellingsen 
Tor Ivar Kleivene 
 

Nevnd for anskaffelser 
Nils Bernt Sørbotten, leder 
Steinar Christoffersen 
Jan Andersen 
 

 
Stjernehimmel i Ordenshuset i Grimstad 
 

Ved leirslagning i Grimstad lyser  
stjernehimmelen over ødemarka. Det 
blir mektig. 
 

Besøk 
hjemmesiden til Leir 27 Homborside 
hvor du finner mange nyttige 
opplysninger, også terminliste. 
https://www.oddfellow.no/category.php
?categoryID=9166 
 
Redaktør: Jan Tore Solheim, Herold 
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Redaktørens lune hjørne eller lederartikkel om du vil.
 

I skrivende stund har ikke myndighetene opphevet reglene om avstand og munnbind, men alt tyder på at vi 
i nærmeste fremtid vil oppleve at disse restriksjonene vil bli fjernet og at vi vil returnere til en tilnærmet 
«normal» hverdag. 

Synonymt med den tiden vi har vært gjennom er behovet for å kunne «klemme» andre mennesker og i den 
forbindelse vil jeg gjerne gi dere en opplevelse jeg selv ble vitne til en kveld jeg satt foran TV og så en 
episode av NCIS. Jeg har valgt å kalle dette: 

Ord til ettertanke 

«Når jeg dør 
  Gi bort det som er igjen av meg 
  Til barna og gamle menn som venter på å dø 
  Hvis du må gråte, så gråt for din bror eller søster 
  Som går på gata ved siden av deg 
  Når du trenger meg så legg armene rundt hvem som helst 
  Og gi dem det du trenger å gi meg 
  Jeg vil legge igjen noe til deg 
  Noe bedre enn ord eller lyder 
  Søk etter meg i menneskene jeg har kjent eller vært glad i 
  Hvis du ikke kan gi meg bort 
  Så la meg i det minste leve i øynene dine 
  Og ikke sinnet ditt 
  Du kan elske meg høyest ved å la hender berøre hender 
  Ved å la kropper røre kropper 
  Og slippe taket i barn som trenger å være frie 
  Kjærlighet dør ikke men mennesker gjør det 
  Så når alt som er igjen av meg er kjærlighet: 
  Gi meg bort!» 

 

Vi lever i og for tro, håp og kjærlighet, men har lært at kjærligheten er størst. 

Når samfunnet igjen åpner opp så ta deg dette Ad Notam og hvis i ord, tanker og oppførsel at du mener 
noe i din omgang med dine medmennesker, enten de er søstre/brødre, kjente eller ukjente naboer eller 
innvandrere. Ved å vise kjærlighet til vår omgangskrets og de utenfor så vil både de og du få en bedre 
opplevelse av hverdagen. 

Husk: Pandemien er ikke over, men vi er i ferd med å få overtaket på Covid-19. Din oppførsel i samfunnet 
vil være med på å signere vår seier mot Korona. 

Terjenytt Hæsten 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. Herold er redaktør for stoff fra sin loge. 

Hovedredaktør er Eks OM Per Jetlund Jørgensen 
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 
mørke dresser.              Du finner oss  

innerst i Pollen vis a vis Nordea/Kanalplasen 
                      CORNER 

Kirkegaten 5           4841 ARENDAL 
TLF 37099941                           MOB 91797530 

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

 
 

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

 
 

ARENDAL  
Strømsbusletta8-tlf37056777 www.elon.no 

 
Ledig 

 

annonse 

 
Ledig 

 

annonse 

Retur adresse: Furulunden 4, 4844 Arendal 

Til: 

Støtt våre annonsører 
De støtter oss 

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

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

Storkiosk om sommeren                  
 

BRØDRENE 
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