
 

          Nr. 4                            Julen 2021                           50. årgang 
. årgang 

 

Det mangler bidrag fra  
loge 61 Terje Vigen i 
dette nr av Terjenytt. 

Med fare for å gjenta seg selv, vil jeg nok en 
gang få ønske alle søstre og brødre, 
m/familier, en GOD JUL og et riktig GODT 
NYTT ÅR. Måtte året som kommer gi oss 
den endelige seier over Covid -19. Vask 
henda, hold avstand og bli hjemme fra 
logemøtene ved sykdom.  

 Etter at vi i 2020 måtte si i fra oss oppdraget 
for Frelsesarmeen som GRYTEVAKTER på Alti 
Harebakken, så er vi år i full gang med dette 
meningsfylte «arbeidet». Som tidligere år har 
interessen fra søstre og brødre vårt meget 
bra. Takk for det dere alle gjør. Se ellers side 13. 

Det eksemplaret dere nå 
leser av Terjenytt er et 
spesielt eksemplar. Det er 
nemlig starten på 50. 
årgang av bladet. Les mer 
på side 15 om oppstarten 
for 50 år siden. Legg merke 
til håndskrevne bidrag og 
bruk av «klipp og lim». 
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Rebekkaloge nr 51 Fortuna 
 

Julehilsen fra Overmester 
 
Julen nærmer seg, og vi går inn i en 
koselig adventstid.  
Det har vært en travel høst, masse nytt å 
sette seg inn i etter en nedstengning av 
logen i lang tid, men med et godt 
samarbeide i embedskollegiet har vi snart 
fullført vår første høsttermin. En 
spennenende reise for mange av oss. Jeg 
vil gjerne takke alle søstre for alt dere 
bidrar med både av store og små 
oppgaver. Det er det som får logelivet til 
å gå rundt. Husk alle er like viktige. Du er 
verdifull. 
Jeg håper alle får en fin førjulstid, og 
ønsker alle søstrene m/familie en riktig 
 
GOD JUL og et GODT NYTT ÅR 
 
 

 
 
Møteplan 1. halvår 2022 
12.01   kl. 18.00   40+50 VeJu Galla 
26.01   kl. 19.00   Arbm. m/regnskap 
09.02   kl.19.00    O+ Galla                                                                                      
23.02   kl.19.00    Arbm  

m/instruksjon 
09.03   kl.19.00    O = + 
23.03   kl.19.00    O Arbm 
27.04   kl.19.00    O ≡ + Galla                                                                                  
11.05   kl.19.00   Arbm  

m/brannøvelse 
17.05   kl.11.00   Sammenkomst 
25.05   kl.19.00   Arbm  
01.06                    Sommertur 
____________ 
Høsten 2022 
31.08 kl.19.00   Arbm 
 

 
 
 

Marked 
Lørdag 16.10.21 hadde vi marked i 
Logehuset.  Komiteen hadde gjort en 
strålende jobb.  Vi har også utrolig mange 
kreative og flinke søstre som leverte 
masse flott av diverse håndarbeid, 
syltetøy og bakst til markedet. Masse 
flotte gevinster til lotteriet fikk vi også.  
Det ble et meget godt gjennomført 
marked med mange besøkende som både 
tok lodd og handlet.  Vi fikk inn kr 28.585, 
-.  Stor takk til arrangementskomiteen og 
alle som bidro til at arrangementet ble så 
vellykket 

.   
 

 
 

 
 

 
Vi gratulerer! 

 
55 år Marit Myhre Auestad 22.01.22  
80 år Liv Dybesland               29.01.22 
 

 
 

Gradspasseringer 
På møte 27.10.21 ble søstrene Virginia 
Quirino, Bjørg Irene Vedå, Torill Aakenes 
og Anja Flakk Andersen forfremmet til 
Den Høye Sannhets Grad.  

  
 
På møte 24.11.21 ble søster Janne-Grethe 
Morkemo Skarsfjord for-fremmet til Den 
Edle Kjærlighets Grad. 

 
 

Vi Gratulerer 
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Rebekkaloge nr 93 Kaprifol 

 
Julehilsen fra OM 

 

 
 

Vi nærmer oss jul med raske skritt, og vi 
går mot slutten av første termin i vår nye 
valgperiode. 
Det har vært en aktiv høst, med 
gjennomføring av gallamøter på rekke og 
rad. Møter som ble forskjøvet p.g.a. 
pandemien. 
De fleste av oss har vært nye i våre 
embeder, og jeg vil rette en stor takk til 
alle embedsmenn og søstre som har stått 
på, for at vi har kunnet gjennomføre 
møtene våre på en verdig og fin måte. 
Jeg vil ønske alle søstre og brødre en riktig 
god jul, og et godt nytt år! 

Med søsterlig hilsen i 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Torhild Yttrelid 
OM 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Den 27.09.21, 
Forfremmelse til Den Høye 

Sannhets Grad 

 
 

Våre søstre Elisabeth Olsbu, Siv Lene 
Gangenes Skar og Sissel Svarva fikk sin 
etterlengtede 3.grad etter pandemien 
satte stopper for møtene våre. 
Sissel Svarva holdt en tale på vegne av de 
tre søstrene og de så fram til å delta i 
Logen med alle rettigheter. Det ble 
servert deilig laks med agurksalat til. Kaffe 
og twist ble servert ved bordet, og 
kvelden ble også denne gangen avsluttet 
etter taffelet på grunn av restriksjoner.  

Tildeling av 25-års veteranjuveler 
11.10.21 

 

Mandag 11.10.21 kunne vi endelig ha 
tildeling av 25-års veteranjuveler til 4 av 
våre søstre, Torill Trollnes Knudsen, 
Anne-Gro Gangenes, Inger Kristiansen og 
Eiri Sataslaatten Stene. Vi hadde besøk av 
Storrepr. Hilde Sataslaatten Odd fra Loge 
28 Margret Skulesdatter, Søster Inger 
Kristiansen og søster Eiri S. Stene holdt en 
fin tale fra alle 4 veteranene. Denne 
kvelden ble det servert nydelig indrefilet 
av okse m/grønnsaker og karamell-
pudding til dessert. Det ble en veldig fin 
og hyggelig kveld. 

 
 

jubilanter vinter/vår 2022 
 
23.02   Aase Marie Granerud,  80 år. 
09.03.   Marit Hjertnes,          70 år 
11.03.   Lisbeth Jensen,          50 år 
15.03.   Siv Lene Gangenes,      50 år 
12.04.   Annelin Salvesen,         50 år 
22.04.  Brith Hustveit,               70 år 
22.04.  Elin Halvorsen,               80 år 
 

Gradspassering til Det Gode 
Vennskapsgrad 25.10.21 

 

 
 

Den 25.10.21 ble Gunn Edith Linda 
Martinsen forfremmet til Det gode 
Vennskapsgrad. Gunn Edith fikk sin 
velfortjente grad etter lang ventetid på 
grunn av pandemien. Godt å kunne sitte 
nær hverandre igjen og nyte kveldens 
måltid i hyggelig selskap. Marianne 
Fløistad leste dikt om vennskap. Kvelden 
ble avsluttet i kjellerstua hvor det også 
var loddtrekning. Pengene som kom inn 
denne gangen skulle deles på 
Søsterfondet og Fond for utadvendt 
arbeid. Nok en hyggelig kveld i Logen.  
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Rebekkaloge nr 114 Måken 

 
14 oktober 2021 
Venneaften 
 
14 oktober hadde vi en flott venneaften 
med 6 gjester. Og 4 av disse har nå levert 
inn søknad om opptakelse! Vi gleder oss 
til å få med oss de i Måken. 
 
Meny: Nydelige salater med godt brød til 
som Matgruppe 5 hadde stelt i stand 
 

 
 
 
 
Søster Inger 
Carlssen hadde 
dekket ett flott 
høstbord til oss 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 oktober 2021 
Den Edle Kjærlighets Grad 
 
28 oktober hadde vi tildeling av DEKG til 3 
av våre søstre. 
Det er: Reidun Engesland, Britt Åse Try og 
Liv Stoveland 
 
Meny: Vår eminente kokk Bjørn hadde 
laget nydelige smørbrød til oss. 

 

13 november 2021 
25års jubileum for 104 Måken 
 
Måken var 25 år den 9. november. Så 
lørdag 13 november feiret i vårt 25års 
jubileum med brask og bram!  
 
Vi hadde en flott og verdig Festloge med 
ca 80 innbudte gjester, gode logebrødre 
og søstre. Vakker musikk og 
stemningsfullt med stjernehimmel. 
 
Etterpå var det videre til Fevik Strand 
Hotell, med samme meny som ved 
installasjonen for 25 år siden. 
 
Det var først blomkålsuppe og så til 
hovedrett urtefylt lammelår, med 
rotgrønnsaker, aspargesbønner, rødvins-
saus og boulangerpoteter. Og ett flott 
dekket kakebord til dessert. 
Mange flotte taler og gaver. Nydelig sang 
underholdning av søster Liv Gudrun 
Stoveland Woie. Det ble en 
uforglemmelig opplevelse! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
25 november 2021 
Minneloge 
 
Denne aftenen hadde vi en flott 
minneloge. Vi har hatt 2 døde søstre i år, 
så det ble virkelig en stund til ettertanke.  
 
Etterpå ble det kaffe og masse kaker i 
salongen. 
 
Det ble også salg av vårt nye 
jubileumshefte. 
 

Foran: Overmester Hilde Rørvik 
Bak fra venstre: Deputert Stor Sire Selle Marie 
Horntvedt, Distrikt Stor Sire Inge Kongsbakk og 

Distrikt Stor Sire Else Byholt. 

 

Liv Gudrun Stoveland Woie, Reidun Engesland 
og Britt Åse Try 

Våre flotte chartermedlemmer 
Foran fra venstre: Randi Gran og Gerd 

Christophersen 
Bak fra venstre: Kirsti Lykre, Mildrid Torny 

Stangeland og Torill Rohde Andersen 
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Rebekkaloge nr 116 Navigare 

 
«ALT ER FENOMENALT,  

ALT ER UTROLIG,  
IKKE SE LIVET SOM NOE ORDINÆRT» 

Vi har i løpet av høsten hatt mange fine 
logemøter med minnerikt og godt 
innhold. 

 
13.10. DGVG 

Endelig kunne str. Katrine Odd Dokkenes 
forfremmes til Det Gode    Vennskaps 
Grad. Hun hadde ventet i   2 år på denne 
dagen. Str. Katrine hadde besøk av sin 
mor og fadder, Storrepr. Hilde 
Sataslaatten Odd fra 28 Margret 
Skulesdatter. 

Gratulerer! 

 
Storrepr. Hilde Sataslaatten Odd og  

str. Katrine Odd Dokkenes 
 

27.10. VENNEAFTEN 
Vi hadde 6 gjester denne kvelden. 
Storrepr. hadde en god samtale med 
gjestene før de ble høytidelig ført inn i 
logesalen til videre info om Ordenen av 
OM. 
 Senere gjennomførte vi søstermåltid 
med nydelige smørbrød – quiz og lotteri. 
God stemning. 
 

10.11. 0+ 
Hanne Larsen Sletta fra Tvedestrand ble 
innviet i Ordenen. Fadder er Ellen Aas (og 
Julie Holm Dalen). 
Det er stort for logen vår å få en ny søster 
på 34 år. Håper du finner deg til rette og 
at du vil trives i logen.   Du er så 
velkommen, gratulerer! 
 
Nå har vi 5 søstre som er født på 70- og 
80-tallet, og det gleder vi oss over. Det gir 
godt resultat for gjennom-snittalderen i 
logen. 

 

 
Str. Hanne Larsen Sletta 

 
24.11.  25 års VETERAN JUVEL til 

  «DE SYV SØSTRE» 
 
En fantastisk flott aften i logen vår med 
tildeling av 25 års Veteranjuvel til 7 flotte 
søstre! 

 
Her ligger juvelene klare til å tildeles 
Veteranene. Et FLOTT syn! Historisk!

 
«DE SYV SØSTRE» 

Foran fra venstre: Wenche Monrad, Else-
Margrethe Ramsdal, Ruth Lahn-Johannessen 

Bakerst fra venstre: Laila Pettersen, Astrid Vaaga 
Pedersen, Ingvild Beisland, Elizebeth Moen 

Monrad. 
 
Logen hadde besøk fra Reb.loge nr. 29 
Iris, 51 Fortuna og 93 Kaprifol. 
To av veteranene hadde sin stolte fadder 
ved sin side. Eks OM Inger Røisland 51 
Fortuna er fadder til str.ene Astrid Vaaga 
Pedersen og Ingvild Beisland. 
 
SR  Ragnhild Bjellås forestod tildelingen 
og ledet seremonien i logesalen på 
høytidelig og foreskreven måte. 
Privatnevnden hadde pyntet et sjeldent 
vakkert bord, og Storrepr. Jan Ivar 
Beisland (128 Lyngør) hadde forært 

blomsterdekorasjoner i stort antall. UM 
Ruth Aas ledet taffelet med stø hånd, 
rolig og fint. Det ble holdt fine taler til 
Veteranene som igjen takket for en fin 
kveld og fortalte fra sin tid i logen. Eks OM 
Bjørg Gundersen visste å kunne spre 
latter med mye humor i sin takk-for-
maten- tale 
.

 
Foran fra venstre: Storrepr. Ragnhild Bjellås, 
Wenche Monrad, Chartermedlem og Eks Storrepr. 
Else-Margrethe Ramsdal, Ruth Lahn-Johannessen, 
OM Marit Valland. 
Bakerst fra venstre: Laila Pettersen, Astrid Vaaga 
Pedersen, Eks OM Inger Røisland, Ingvild Beisland, 
Elizebeth Moen Monrad. 
 

Et utdrag av Storrepresentantens 
 tale til Veteranene: 

«Kjære Veteraner - hele 7 i tallet! 
I Norge har vi mange vakre 
naturfenomener – i Nord-Norge er der en 
fjellformasjon som heter De syv søstre, og 
i Geiranger er der en rekke av syv fosser 
som styrter ut over fjellkammen og 
danner et vakkert, hvitt slør nedover 
fjellsiden. I aften har dere, syv flotte 
logesøstre dannet en unik formasjon i 
logesalen – dere er syv 25 års Veteraner 
som pryder vår Orden. 

 
 
Neste 25 Ve. Ju.-tildeling er til        str. 
Tove Eikeland 12.01.2022 
 
EN GOD OG RIK JULEHØYTID ØNSKES 
DERE ALLE! 

Herold 116 Navigare 
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Loge nr. 98 Henrik Ibsen 
 

Gode ordensbrødre 
i Loge 98 Henrik Ibsen. 
Vi er godt i gang med arbeidet i Logen. 
Det er å håpe at nedstenging og 
smittevern er over, og at vi kan fortsette 
med våre møter som planlagt. 
Jeg må få takke for tilliten dere har vist 
meg ved å velge meg som Overmester for 
perioden 2021 – 2023. 
Jeg skal gjøre mitt beste for å fylle skoene 
etter de foregående overmestre. 
På vegne av brødrene vil jeg takke 
Fungerende Eks Overmester Jarle Siring 
for hans innsats som Overmester i den 
vanskelige perioden vi har vært gjennom. 
Vi har allerede hatt gleden av å ta imot 2 
nye brødre i vår Loge. Vi ser frem til å bli 
bedre kjent med dem. 
Dessverre har også 3 av våre brødre gått 
bort, vi minnes dem med takknemlighet 
for tiden vi fikk sammen. 
Som ny Overmester har jeg gleden av et 
godt samarbeid med engasjerte og 
ansvarsfulle embedsmenn, som alltid 
stiller opp. 
Logens arbeid er avhengig av et godt 
samarbeid mellom alle logens brødre, og 
jeg opplever at alle brødrene jobber «til 
beste for logen». Jeg takker dere alle for 
det. 
Nå nærmer vi oss «den søte førjulstid», 
forbundet med gleder og forventninger. 
Det er også en tid for refleksjon, over hva 
som har hendt, og hva som ligger foran 
oss. 
Jeg opplever det som godt og 
meningsfullt å være en Odd Fellow, og 
ønsker at alle dere, mine brødre, også skal 
oppleve det slik. 
Jeg ønsker dere alle en fredfullt god jul, og 
et riktig godt nytt år. 

Geir Tjemsland 
Overmester 

 
Logemøte 05. oktober 
Den Høye Sannhets grad 
Arild Viken ble tildelt graden. 
 

Logemøte 19. oktober 
Den Edle Kjærlighets grad 
Nils Petter Stad Fosseli ble tildelt graden. 
 
Logemøte 17.november 
Minneloge felles med Loge 152 Fjære og 
127 Gabriel Scott. Sistnevnte var 
arrangør. 
Vi minnes våre avdøde brødre i 
perioden; Odd Olsen, Jan Arvid Aagre og 
Harald Bjørnenak. 
 
Overmester Geir Tjemsland holdt en fin 
minnetale og lyste fred over deres gode 
minne.  
 
Logemøte 02. november 
25 års Veteran Juvel ble tildelt  
Carl Havstad og Harald Kvikstad. 
 
Det var en stilfull seremoni ledet av 
Storrepresentant Harald Støyl. 
 

 
Carl Havstad 

 

 
Harald Kvikstad 

 
Vi gratulerer! 

 
Nye veteraner som hedres 21.12. 
40 år 03.02.2021 Tor Eriksen 
40 år 03.02.2021 Per Edvard Ulriksen 
40 år 02.12.2021 Tor M. Brunvatne 
40 år 02.12.2021 Jan Stangeland 
 
Ny veteran som hedres 31.5.22 
40 år 18.05.2022 Einar Berge 
 
Fødselsdager runde år 
04.12. Knut Seim 70 år 
13.12. Bjørn Olav Thorbjørnsen 70 år 
07.03. Svein Olsen 80 år 
07.06. Gunnar E. Fredriksen 60 år 
24.06. Kjell Håkon B. Kvinlaug 30 år 
Vi gratulerer! 
 
Terminliste for resten av året og våren 
2022 
 

07.12. − +          
21.12. 40 års Ve. Ju. Galla 
04.01.  Nyttårs ☐ m/ledsager 
18.01.  Arbm. Regnskap  
01.02.  Arbm. Instr. 
15.02.  Venneaften  
01.03.  − +  
15.03.  ≡ + G  
05.04.  = +  
19.04.  Arbm. Lotteri 
03.05.  O + G 
17.05.  17. mai, treff på huset  
31.05.  40 Ve. Ju. G 
12.06.  Sommertur. Søndag  
06.09.  = + G 
Alle møter åpner i O grad kl.19.00 
 
Nyttårsloge 4. januar 2022 
På vår møteplan er det satt opp 
nyttårsloge tirsdag 4. januar og invitasjon 
til den vil bli sendt ut i nær framtid. Her 
inviteres alle logens medlemmer (uansett 
grad) med ledsager. For de som ikke har, 
eller at det ikke passer med ledsager, så 
kom allikevel. Antrekket på dette møte er 
mørk dress (vanlig logeanrekk). Det er et 
spesielt rituale i logesalen hvor alle blir 
med inn, og etterpå er det festmiddag 
m.m. Det pleier å være fin stemning. 
Meld deg og eventuell ledsager på når 
invitasjonen foreligger.  
Velkommen til en hyggelig kveld! 
 

Vi ønsker alle brødre med 
familie God jul og  
godt nytt år! 
 
 
Redaktør: Jan Tore Solheim, Herold 
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Loge nr. 107 Torungen 
Logemøte 06.09.2021 (EI) 
 
 OM Ove Louis Wroldsen ønsket 40      
brødre velkommen. Logen ble deretter   
klargjort for installasjon av nye valgte 
embedsmenn. DSS Inge Kongsbakk 
inntok logen sammen med Dep. Stor Sire 
Jan Petter Røinaas, Fung. Stor Sekretær 
Anstein Nørsett, Fung. Stor Skattmester 
Arne Bjørge, Fung. Stor Marshall Ole 
Skjævestad, Fung Stor Vakt Jan Ivar 
Beisland og Fung. Stor Kapellan Geir 
Nerbø. Ærestegnet ble avgitt, DSS inntok 
hovedstolen og de øvrige Stor 
Embedsmenn inntok sine respektive 
plasser. DSS takket de avtroppende 
embedsmenn for vel utført arbeide og 
innsatte Ove L. Wroldsen som ny Eks OM. 
 
 Logemøte 20.09.2021 (3+) 
 
 OM Terje Lillejord ønsket 39 brødre 
velkommen.   
 Logen ble klargjort til forfremmelse i 
Den Høye Sannhets Grad for bror 
Sigbjørn Normann.  
Seremonien ble gjennomført på en stilig 
og verdig måte. 
 
Logemøte 04.10.2021 (Arbm) 
 
OM Terje Lillejord ønsket 37 brødre 
velkommen. CM minnet brødrene om 
hvordan man skal sitte og stå under 
logemøtene. CM Steinar Lyngroth 
forklarte om branninstruks. 
 
Logemøte 18.10.21 (25års VeJu) 
 
OM ønsket 45 brødre velkommen. Logen 
var så rede for å tildele bror Knut Olav 
Ytterdal 25 års VE JU. CM førte inn SR Karl 
Petter Evensen, OM ba så SR om å overta 
forsetet for å lede den høytidelige 
seremoni. Tildelingen ble gjennomført på 
en stilig og verdig måte. 

Til Ære for veteranen ble ‘’What a 
Wonderful world’’ fremført av bror Per 
Rosmo på saksofon. 
 
Logemøte 01.11.21 (2+) 
 
OM Terje Lillejord ønsket 48 brødre og 2 
gjester velkommen,  
Eks OM: Erik Steller og bror Dag Arve 
Terjesen fra loge nr.152 Fjære takket for 
varm velkomst.  
Logen ble klargjort til forfremmelse i Den 
Edle Kjærlighets Grad for bror Ole Iber. 
Seremonien ble gjennomført på en stilig 
og verdig måte. 
 
Logemøte 15.11.21 (Minneloge) 
 
OM Terje Lillejord ønsket 32 brødre. 
Seremonien ble gjennomført på en 
høytidelig og verdig måte. 
 
Logemøte 27.11.21 (Julemøte) 
 
OM og UM ønsket til sammen 52 brødre, 
søstre og ledsagere velkommen til 
julemøtet, før kveldens toastmaster 
Willy Kristiansen, ledet alle igjennom en 
veldig god julemiddag med 
underholdning av Østre Gab. 
Privatnemda, kokk, hjelpere og 
serveringshjelp, sørget for at alle hadde 
en flott kveld. 
 
Ole Ragnar Bjornes 80år 
 

 
 
Bror Ole Ragnar Bjornes fylte 80år 
24.10.21, Eks OM Ove L Wroldsen og OM  
Terje Lillejord var på besøk og overrakte 
Blomster i fra Loge 107 Torungen. 
 
 
 
 
 
 

Arne Tellefsen 25års veteranjuvel 
 

 
 
Bror Arne Tellefsen ble tildelt 25års 
Veteranjuvel hjemme 19.10.21 
SR Karl Petter Evensen og OM Terje 
Lillejord, utførte tildelingen og Arnes 
sønn, Bjørn Tellefsen OM 152 Fjære, var 
også til stede ved tildelingen. 
 
 
 

Valgte embedsmenn 2021 – 2023: 
OM: Terje Lillejord 
UM: Vidar Josephsen 
Sekr.: Frido Josepha 
Skm.: Michael Lenz 
CM: Steinar Lyngroth 
Kap.: Aksel Tønnevold 
 

Utnevnte embedsmenn 2021 – 2023: 
Herold Lars Reidar Yttrelid 
Insp.: Ivar Evensen 
IV: Sigbjørn Normann 
YV:  Arne Fredrik Rasmussen 
Organist: Rolf Marcus Norlund 
Arkivar: Finn Kristiansen 
OM HA: Kristen Haugeland 
OM VA: Henry E Nicolaisen 
UM HA: Dag Anderson 
UM VA: Terje Ludviksen 
CM HA: Knut Olav Ytterdal 
CM VA: Rune Vindvik 
Insp.ass.: Jan Gilbert Vehusheia 
 
Fødselsdager – runde tall:  
03.12.21 Ivar Fløistad                       60 år 
02.01.22 Rolf Drivdal              75 år 
26.03.22 Knut Olav Ytterdal            70 år 
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Loge nr. 127 Gabriel Scott 

 
25 års veteranjuvel 20/10 
 
Endelig var det klart for tildeling av 25 års 
veteranjuvel til 3 av våre brødre. Under 
stø ledelse av vår Storrepresentant 
Anstein Nørsett fikk Knut Anonsen, Bjørn 
Harald Pedersen og Asbjørn Larsen sine 
vel fortjente medaljer. 

  
Stolte mottakere av 25 års veteranjuvel. 
Fra venstre: Bjørn Harald Pedersen, 
Anstein Nørsett, Knut Anonsen og 
Asbjørn Larsen.  
 
Det gode vennskapsgrad 3/11 
 
Som for de fleste andre brødrene som 
venter på «opprykk» tok det også sin tid 
før det igjen var klart for tildeling av det 
gode vennskapsgrad. 3/11 var det 
gradspassering for brødrene Arne Svein 
Funk og Jan Erik Tandberg, og seremoni 
og spill ble gjennomført på en flott måte. 
I forbindelse med ettermøtet ble det 
arrangert bingo med gevinster beregnet 
for å drikkes! Inntekten går uavkortet til 
SOS Barnebyer. 
 

 
Arne Svein Funk 

 

    

 
Jan Erik Tandberg 

 
Minneloge 17/11 
 
Etter at fjorårets minneloge måtte avlyses 
pga pandemien, ble årets minneloge 
arrangert 17/11 med 127 Gabriel Scott 
som arrangør. Det møtte hele 63 brødre. 
Overmester Thomas Danielsen i Gabriel 
Scott leste minneord om bror Jan 
Sandven, og overmester i Henrik Ibsen 
Geir Ragnar Tjemsland mintes brødrene 
Odd Olsen, Peder Albert Bjørnenak og Jan 
Arvid Aagre.  
 
 
Terminliste for resten av 2021 
 
1/12 25-års veteranjuvel. Galla 
15/12 3+ Galla 
 
På møtet 15/12 vil brødrene Hans Eide og 
Jan Roar Solaas regjere på kjøkkenet og 
servere juletallerken.  Overskuddet av 
middagen overføres til fond for 
utadvendt arbeid. Det er flott at vi har 
brødre som med sine kokkeferdigheter 
kan bidra til logens arbeid for å støtte 
gode formål. 
 
Nemnd for utadvendt arbeid har allerede 
bevilget kr. 15.000 til SOS barneby i St. 
Vicente. 
 
Til beste for logen 
 
Dette er ord som vi hører referert med 
jevne mellomrom i vår losjeverden. Vi 
tenker kanskje først og fremst på dette 
når det gjelder rekruttering av nye 
brødre. Disse ordene bør imidlertid ligge 
oss på hjertet hele tiden. 
Hvordan kan man så sette «til beste for 
logen» ut i livet? All frivillig virksomhet er 
basert på at noen sier JA! For logens del 
vil dette si at det sies ja til å påta seg 
valgbare og utnevnte embeter. Det sies ja 

til å være medlem i nemnder – det sies ja 
til å delta i spill – det sies ja til å takke for 
maten – til å holde taler. Det sies ja til å 
servere i andre loger (ca. 1 kveld pr. år!) 
og det sies ja når privatnemnda trenger 
hjelp til servering. Det er sikkert andre 
oppgaver som kunne vært nevnt. 
Ved å si ja bidrar du nettopp til å gjøre en 
innsats «til beste for logen». 

 
Carl Jon Hansen, Herold 

 
Hilsen fra overmester 
 
Gode brødre! 
Det var godt å komme i gang med 
logemøter igjen etter et langt opphold 
pga pandemien. 2021 ble som året før 
spesielt, men heldigvis førte vaksinering 
til at det etter hvert ble mulig å åpne opp 
igjen samfunnet til omtrent slik vi er vant 
til. Det er spesielt gledelig at oppmøtet 
har vært så bra etter at vi kunne åpne opp 
helt i høst. Det tyder på at det gode 
felleskapet vi opplever i logen har vært 
savnet av mange. Vi har den siste tiden 
registrert en oppblomstring av smitte 
mange steder, så dette er helt klart ikke 
over ennå. La oss derfor håpe at de ytre 
faktorer spiller på lag fremover, slik at vi 
kan fortsette med normal 
møtevirksomhet også i tiden som 
kommer.     
Vi er nå kommet til advent og julen 
nærmer seg. La denne tiden bli fylt med 
ro, samvær med familie og venner, god 
mat og late dager. Det har vi fortjent. 
Kanskje blir det også tid til litt ettertanke.  
Samtidig som mange gleder seg til feiring 
og gode tradisjoner, kan det være noen 
som synes denne høytiden er vanskelig. 
Tenk derfor etter om det er noen du kan 
kontakte, ringe eller besøke, en som 
trenger litt oppmuntring. Det kan bety 
mye mer enn man kanskje tror.  
Jeg vil på vegne av loge 127 Gabriel Scott 
takke alle brødrene for logeåret som er 
godt, og ønsker dere en God jul og et Godt 
nytt år! 
 

Thomas Danielsen, Overmester 
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Loge nr 128 Lyngør 

  

 
Etter en god start i nye lokaler etter 
pandemistengingen er vi godt i gang med 
møter. Dessverre har vi mistet noen 
brødre grunnet vår flytting, men ellers 
har brødrene savnet de faste møtene, og 
fremmøte er godt. På programmet har 
stått både veteran juvel og venneaften, 
samt besøk fra annen Loge. Vi gleder oss 
til opptak av 3 nye brødre i neste møte, 
det kommer vi tilbake til. 
 
Åpent hus.  
Lørdag 16. oktober var det åpent hus i 
vårt nye lokale. Mange fant veien for å se 
den «transformasjon» det tidligere 
kirkebygget for Frikirken hadde 
gjennomgått for å bli nytt Logehus for  
128 Lyngør. 
 
Vaffelpressa gikk jevnt, 100 plater 
forsvant på et blunk. 
  
Kanskje fikk noen også en liten tanke om 
å bli ny Logebror? 

 
 
         

 
Bror Gunnar Hurv, sentralt i byggeprosjektet      

svinger «pressa». 
 

Møtene etter forrige utgave av 
Terjenytt: 

 
 

Logemøte 6 oktober 
Venneaften. Flere møtte opp for å få 
innblikk i Logens verdier og arbeide.  Det 
blir spennende å se hva som blir 
resultatet, men det ble gitt gode 
tilbakemeldinger fra våre gjester. Vi har 
god tro på å få nye brødre i løpet av året! 
 
Logemøte 20 oktober 
Et stort møte! Med besøk fra Loge 120 
Colin Archer samt 25 års veteranjuvel på 
samme dag, så ble kvelden flott. Og ikke å 
forglemme, vår 70 -årige Herold ble 
gratulert med sin runde dag og ble over-
rakt blomster og kniv! 
  
Bordene var dekket til fest.  Tale til Tor 
Leo Dalen i forbindelse med sin 
Veteranjuvel samt hilsener til og fra vår 
vennskapskubb satte en riktig fest-
stemning på kvelden. 

.  
25 års VeJu tildelt Tore Leo Dalen. Her flankert av 

OM Thomas Hoel og Storrepresentant Jan Ivar 
Beisland 

 

 
25 år VeJu forts. Et flott dekket bord skapt for 

fest. 
 

 
Tore Leo Dalen taler til Logen 

 
Logemøte 3 november 
Minnemøte. 
Et flott møte for ettertanke. 
 
Logemøte 17 november 
Kvelden var viet til gradspassering for 
Morten Holm. Morten ble tildelt «Det 
gode vennskaps grad», i en fin seremoni.  
Spillet i forbindelse med grads-
passeringen ble fremført på en klar og 
ryddig måte og fikk «god omtale» fra flere 
brødre i løpet av kveden som fulgte.  
 
Gratulerer Morten!  
 

 
 
Veteranjuvel 
 
25 år: Bror Ivar Akselsen 18. des. 2021. 
Tildeling av juvel vil skje i januar 2022. 
 
 
I V. K & S 
Bror Herold, Steinar Nilsen 
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Loge nr 135 Mærdø 

 
Gode brødre, det nærmer seg jul og 
høytid som vi kan glede oss til. Et 
tilbakeblikk på høsten viser at selv med 
Corona og fortsatt smitte i samfunnet har 
møtene våre kunne avholdes. Vi har riktig 
nok måtte være litt på tå hev, men alle 
møter har vært avholdt slik at både 
seremonier og øvrige tradisjoner har fått 
sin rettmessige oppmerksomhet.  
 
Gebursdag 

 
Bjørn Olav Halvorsen 

 
Bror Olav Halvorsen fylte 80 år 
7.11.2021.Vi gratulerer jubilanten på det 
varmeste. 
 

 
 
Når går vi inn i en førjulstid og advent.  
Det er for meg lite som fremkaller så 
mange minner og bilder fra tidligere 
julefeiringer enn sangen og diktet Det 
lyser i stille grender.  
Vi bør ikke glemme barnet i oss, la minnet 
skinne i denne førjulstid.  

La oss med ydmykhet og glede ta del i vår 
tids julefeiring og være en støtte for 
andre. Vår orden kaller på oss, samfunnet 
trenger oss, våre nærmeste trenger oss 
og spesielt nå i en for mange vanskelig tid.  
Hold motet og barnet høyt i din erindring, 
du betyr noe. Ha en riktig God Jul. 
 

Det lyser i stille grender 
Av tindrande ljos i kveld, 
Og tusende barnehender 
Mot himmelen ljosa held 

Og glade med song dei helsar 
Sin broder i himmelhall 

Som kom og vart heimsens Frelsar 
Som barn i ein vesal stall. 

Der låg han med høy til pute 
Og gret på si ringe seng, 

Men englane song der ute 
På Betlehems aude eng. 

Der song dei for fyrste gongen 
Ved natt over Davids by 

Den evige himmelsongen 
Som alltid er ung og ny. 

 
Logemøte 5.10.2021 DES 
På møtet ble bror Kristen Bråten og bror 
Tore Råbu tildelt DES.  
 
Logemøte 19.10.2021  
På møtet blir bror Glenn Salvesen tatt 
opp i vår loge. 
 
Logemøte 2.11.2021 DEK 
På møtet ble bror Aage Nystøl tildelt 
DEK.  
 
Logemøte 16.11.2021 Minneloge  
Møte var denne gangen i sin helhet viet 
minneloge. Loge 135 Mærdø var denne 
kvelden sammen med brødre fra loge 61 
Terje Vigen. Det ble holdt en fin og 
verdig minneloge ledet av overmester i 
135 Mærdø Edgar Larsen.  
 
Hilser i V. K. og S. 
Herold Nils Inge Øyna 
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Loge nr 152 Fjære 

 

Nytt fra Sekretæren: 

 

 
En flott logekveld mandag 11.10 hvor fem 
brødre får Den Edle Kjærlighets grad!  
Brødrene Dag Arve Terjesen, Morten 
Mortensen, Per Olav Kjønnhaug, 
Christian Ropstad og Jan Øystein Salvesen 
 
OMs hjørne: 
Gode brødre, denne høsten har vært fylt 
med mange hyggelige opplevelser for vår 
loge; Blant disse vil jeg trekke frem 3 
spesielle hendelser; 

- Vi fikk innviet 2 nye brødre til 
Odd Fellow ordenene og vår 
loge. 
- Vi fikk feiret vår loges 10 års 
jubileum på samme dato som 
vår innvielse i 2011. 
-Vi fikk omsider tildelt 
velfortjent veteranjuvel til  
2 av våre brødre. 

  

Til jubileumsfesten som ble avholdt i vårt 
logehus i Grimstad ble også ektefelle, 
samboer eller kjæreste invitert. Det ble 
god oppslutning om festen og jeg håper vi 
kan få til enda større oppslutning ved 
neste anledning. 

Under vår jubileumsfest fikk vi høre en 
smakebit på dugnadsarbeidet som er blitt 
lagt ned forut for innvielsen av Loge 152 
Fjære og arbeidet gjennom de første 
årene som ny loge. Vår første OM, eks 
OM Jarle Christoffersen og vår første UM, 

eks OM Tom Rud bidra begge med hver 
sitt bidrag til historien om tiden i 
Broderforeningen, gjennom innvielsen og 
de første tiden som ny loge. 
Selv ble jeg tatt opp i Odd Fellow ordenen 
like i forkant av vår loges innvielse, og jeg 
blir ydmyk når jeg forstår hvilket 
dugnadsarbeid som er lagt ned av våre 
veteraner og eldre brødre gjennom 
forberedelsene til dannelsen av ny loge. 
Vi har lett for å ta for gitt alt det vår loge 
har oppnådd. Derfor syns jeg det var 
spesielt hyggelig å kunne tildele 
veteranjuvel til 2 av våre brødre i det 
samme semesteret som vårt 10års 
jubileum. For loge 152 Fjære blir dette 
også et symbol på vår loges 
takknemlighet til våre veteraner. 
 

 
25 års Veteranene EKS Overmester Jarle 

Christiansen og EKS Storrepresentant Steinar 
Christoffersen! 

 
Gode brødre, selv om adventstiden ofte 
er hektisk, så ikke glem at det er våre 
gode handlinger som betyr noe, gode 
tanker er som du vet ikke nok. 
Ta vare på dine kjære og ha også et åpnet 
øye for medmennesker som kan hende 
ikke har det så lett. 
  
Jeg ønsker dere alle en velsignet jul 
Med broderlig hilsen 

I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Overmester Bjørn Tellefsen 
Loge 152 Fjære 

 

 

 

UM´s hjørne 

Da var vi straks ferdige med 
høstsemesteret, og forså vidt ildprøven 
gjennomgått for de nye embedsmenn og 
brødre i nye nevnder. Høsten har som 
Overmester nevnte inneholdt mye og gitt 
oss en god og aktiv høst.  

Vår loge har hatt god tilvekst og er viktig 
å få tatt vare på alle brødre i slike 
vekstperioder, koronatider, og med nye 
oppgaver til de enkelte brødrene. Vil 
benytte anledningen til å takke alle 
brødrene for den innsats de har vist i nye 
oppgaver, og det positive fellesskap som 
alle brødre er med på å skape. 

 

Det er flott at vi alle er med på å gjøre 
hverandre gode.  
 
Noe fravær har vi hatt i høst av ulike 
årsaker som sykdom, jobb m.m og håper 
anledningen vil by seg for alle brødrene 
slik at vi ses igjen på nyåret.  
 
Ønsker alle brødre med familie en 
velsignet førjulstid og god julefeiring når 
kalenderen bikker dit. 
 
I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet  

Nils-Arild Henriksen 
UM 152 Fjære 
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Leir nr 27 Homborside 
 

Gode patriarker! 
 

Ja, så er snart det første halvåret gått med 
møter, etter et og et halvt års Corona 
stopp. Jeg føler at det var godt å komme i 
gang igjen og vi har mye å ta tak i. Det er 
mange Patriarker som har gått og ventet 
på å få sin etterlengtede grad. Vi begynte 
i høst med å la dem få sin grad. Vi skulle 
kanskje ha begynt med Patriark Grad, 
men jeg følte for å la disse som hadde 
ventet lenge få grad.  
Fra nyttår 22 vil vi håpe at det blir full fart 
i det hele. Tror vi har nok Patriarker og 
tredje grads brødre til å fylle opp alle 
møtene i 2022. 
Vi får bare håpe på at vi ikke kommer dit 
at vi må stenge ned igjen. Da blir det en 
formidabel oppgave å ta fatt på. 
Jeg ønsker alle Patriarker både de med et 
embede og de uten, lykke til. Vi får rett og 
slett bøye nakken og dra i takt. Da vil det 
sikkert gå greit. 
 

Med hilsen i 
Tro Håp og Barmhjertighet 
Arne Solheim 
Hovedpatriark 
 
Leirslangning 27.10. DGL+ 
Følgende ble befordret til 
Den Gyldne Leveregels grad: 
 

Arnfinn Bjørkegra  
Ole Johan Rislå Tellefsen  
Tom Bent Opshal Nilsen 
Svein Eide 
 

Leirslangning 24.11. DKP+ 
Følgende ble opphøyet til  
Den Kongelige Purpur grad: 
 

Johan Christian Gundersen 
Jan Børge Thorsen 
Kurt Værholm  
 

Med Den Kongelige Purpurgrad følger 
leirringen, - et synlig bevis på  
tilhørighet til Odd Fellow Ordenen.  
Da alle har forpliktet seg til å bære ringen 
på fingeren daglig vil den også være et 
forpliktende bevis på vår oppførsel og 
handlinger. 

 

Symbolene på ringen. Med de tre 
kjedeledd og leirens symboler med teltet 
og de tre søyler, og i midten bokstaven C, 
Caritas, som betyr barmhjertighet.  
 

 
Johan Christian Gundersen 

 

 
Jan Børge Thorsen 

 

 
Kurt Værholm 

 

Terminliste resten av året og  
våren 2021 
09.12. DKP+ G felles med 
Leir 22 Aust-Agder på Akland 
26.01. Arbm., Instr.  
23.02. P+G 
23.03. DGL+G 
27.04. DGL+G felles med  
Leir 22 Aust-Agder i Grimstad 
25.05. P+G 
28.09. P+G 
Alle møtene åpner i P grad kl.19.00 
 
 

 
 
 
Besøk 
hjemmesiden til Leir 27 Homborside 
hvor du finner mange nyttige 
opplysninger, også terminliste. 
https://www.oddfellow.no/category.php
?categoryID=9166 
 

Vi ønsker alle Patriarker og 
deres familie en riktig 
God jul og godt nytt år! 
 
Redaktør: Jan Tore Solheim, Herold 
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Grytevakter 
Som nevnt på side 1 er vi heldigvis i gang 
igjen som grytevakter for Frelsesarmeen 
på Alti Harebakken. Også i år meldes det 
om en utstrakt giverglede, og selv om ikke 
gryta fylles av glitrende mynt og 
knitrende sedler kommer det inn tilskudd 
til Frelsesarmeen gjennom VIPPS og 
direkte gavebidrag.  
 
Med broderlig hilsen 
I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 
 
Per Jetlund Jørgensen 
Koordinator FAs gryte 
 

Østre Gab synger igjen 

 
«Boybandet» til loge 107 Torungen har 
hatt en lang pause på grunn av 
pandemien. Nå er «guttegjengen» igjen i 
gang med øvelser og har nettopp 
gjennomført noen bidrag på loge 107 
Torungens julefest m/damer. 
Neste oppdrag er arrangementet for 
byens hjemløse og vanskeligstilte 29/12, 
dersom Coronasituasjonen tillater det. 
 
Er det ordensenheter som øsker besøk av 
en lystig «guttegjeng» til et ettermøte, så 
ta kontakt på telefon 917 75 765. 
 
 
 

 
 

Leir nr 22 Aust-Agder 
 
Kommende møter: 
Torsdag 9/12 DES sammen med 27  

Homborside – logehuset Akland 
 
Torsdag 13/1 Instr – logehuset Arendal 

 

 
 

Rebekkaleir nr 22 Viljen 
 

Kommende møter: 
Torsdag 6/1 B Arendal 
Torsdag 3/2 T Arendal 
Torsdag 3/3 Akland 
Torsdag 7/4 Arendal 
Torsdag 5/5 Grimstad 
 
Torsdag 1/9 Arendal 

 

 
Bror Oscar Bernstein 

har vært et fundament for Odd Fellow 
arbeidet langt utenfor Aust-Agders 
grenser, noe en kan se i bror Jan A. 
Nilsens NOFA-prosjekt. Hva Oscar sto for 
kan man lese i hans bidrag til Terjenytt nr 
1 i 1972: 
«Jeg er blitt bedt om et meget 
kort inn-legg til vår Loges nye 
avis. 
For det første er jeg glad for at  
dette fine initiativ ser dagens lys 
midt i desember og sikkert vil 
bidra til en informativ service som 
vil falle gunstig ut, skulle jeg tro, 
og hvor brødrene vil få kunnskap 
om vår Orden i sin alminnelighet 
og kanskje mest om vår egen loge 
i særdeleshet. 
For det annet er det en nærmest 
håpløs oppgave å skrive noe helt 
om Odd  Fellow-tanken og dens 
ide, når man bare er tildelt noen 
få linjer. 
V-K-S-tanken er så imperativ i seg 
selv at det neppe gis det 
menneske i dag som, selv med 

intense forsøk, greier å leve helt 
opp til den, enn mindre 
gjennomføre i ord og handling 
denne mange tusen-årige 
gjennomprøvde ide. 
For min egen del har det vært en 
trang til å «smake» på stoffet 
uten dermed å si at jeg er blitt 
«infisert». 
Det er vel nærmest blitt noen små, 
nesten mikroskopiske forsøk på å 
leve opp til V-K-S-tanken og jeg 
overlater til andre å dømme om 
det. 
Jeg tror de fleste Odd Fellows har 
erfart at etterhvert som det har 
kunnet trenge dypere inn i våre 
ritualer og symbolsk tenkning, at 
de ikke strekker til, men at de ikke 
strekker til, men at det beste er å 
løfte i flokk og stadig forsøke å 
arbeide på det beste i seg selv, og 
dermed oppdage de positive sider 
hos sine medmennesker og ikke 
minst ens egne brødre i Logen. 
Mitt Odd Fellow liv har lært meg 
bare lyse ting og jeg har funnet 
verdifulle stunder inne i 
logelokalet til meditasjon og 
ettertanke, en følelse som bare 
vokser seg sterkere og stadig 
fornyes. 
Jeg er derfor denne institusjon 
megen takk skyldig. 
Med et ønske om fortsatt trivsel 
for vår loge og vår Orden, hilser 
jeg det første nummer og den 
første utgave av utgave av 
«Terjenytt». 
 

I V,K, et S 
 

Oscar Bernstein 
Fungerende Ex Overmester» 

 
Jeg må ærlig innrømme at slike tanker 
ofte «plager» meg også. 
Han Oscar hadde tanker som fortsatt er 
dagsaktuelle 
 

Per Jetlund Jørgensen 
Redaktør 
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Utdrag m/kommentarer av 
Terjenytts Historie 

 
1972 – 1977 Thorleif Bredesen 
Redaktør. A5 format. Trykket privat 
 
1977/81 Jan A redaktør. Trykket privat 
 
1981/85 Kåre Midttun redaktør. 
 
1983/85 
John Friis Jacobsen mener den ble 
trykket på Høyres kontor. 
Visste ikke hvem som var redaktør- Kåre 
Midttun eller UMene 
 
1985/87 Else Salvesen, Kjell Pedersen og 
Thorgrim Sataslaatten. Sverre Ohrvik 
De fire UM som du nevner, skreiv 
Terjenytt.  Den ble trykt på kopimaskina i 
DnB.  Prosessen var arbeidskrevende, 
trykt på A4 ark, deretter ble sidene lagt i 
rekkefølge, stiftet, og til slutt 
brettet.  Det ferdige produkt ble i A5 
format. 
Etter en stund, kan ikke tidfeste når det 
var, fikk Torgrim med en ansatt i 
Agderposten.  Mener han var 
logebror.  Da ble det en helt annen sving 
på produksjonen, og kvaliteten ble 
bedre.  Han besørget også trykking av 
Terjenytt. 
  
1985/57  
Trykket på Høyres kontor 
 
1987/89 
Trykket på sjømannsskolen 
 
1989/91 
Paul Oddvar trykket 
 
1991/93 
Paul Oddvar trykket 
 
1993/95 
 
1995/97 Ellen Aas, Willy Gran og Brit 
Gangnes, Egil Bøe og Helge Baust. 
 
1997/99 Lisbeth, Finn og Arild 
Da tok jeg kontakt med Thorleif  
Bredesen som hjalp oss videre.  Han og 
jeg bestemt da at hver loge skulle få en 
side hver.  Dersom de ikke sendte inn 

stoff, så sto siden blank.  Det skjedde 
ikke så mange ganger.  Formatet var i 
A4.  Det ble trykket på Proflex på 
Nedenes 
 
Terjenytt kom i A4 format fra og med 
1998 
 
1999/2001  Kåre L. H. Andersen; Frank 
Liltved; Lise Bj. Schulz, Leif Sell 
Thorleif Bredesen var “redaktøren”, hver 
undermester skulle levere sin side, helt 
ferdig. 
Laget i A4, trykket hos Proflex. 
Ellers var Leif Sell UM i Mærdø samme 
periode. Vi jobbet ofte sammen med å få 
stoffet riktig plasert på en “word-side”.  
Søsterlig hilsen i V.K. og S., Lise B. Schulz. 
 
God aften Eks. DSS. Jan. Godt å forstå at 
du er på bena igjen. 
Jeg skal svare på dine tre spørsmål. 

1. Som loge nr 61 Terje Vigen’s 
UM hadde jeg 
redaksjonsansvaret. Avdøde T. 
Bredesen og meg lagde utkast 
til førstesiden, heading i farger. 
Vi satt hjemme hos Thorleif og 
prøvet og feilet og ente opp 
med den headingen vi har i dag. 
Farger var jo dyrt i trykking, så 
jeg fikk trykket opp i første 
omgang 1000 enheter som vi i 
ettertid kunne fylle ut med 
årgang og datoer. Førstesiden 
ble trykket på Arendals Trykkeri, 
på myrene den gang. Senere ble 
selve bladet trykket hos pro flex 
Nedenes.  

2. Pro Flex Nedenes.  
3. Bladet ble trykket i A4 format.    

Hver loge hadde sin side og UM 
i logene hadde ansvaret for 
stoffes levering til fast tid. 
Dersom ikke stoffet var inne i 
rett tid ble siden blank. Det 
hente en gang hvor Inge 
Kongsbakk hadde glemt seg og 
da var Loge 128 Lyngør blank og 
grei å lese.  

 
Det var det, er det andre opplysninger 
som trengs så bare spør, kanskje jeg kan 
svare. 
M ed broderlig hilsen i V.K. og S. 
Kåre Ludvig H. Andersen 
 
 
2001/2003 Bjørg Kling, Ivar Tønseth og 
Christian Grundesen 

1. Jeg hadde ansvaret med å sette 
sammen bladet (fungerte som redaktør). 
Mottok stoffet i ulike formater, alt fra 
ferdige sider til håndskrevnne 
manuskripter. 
Alt ble satt sammen etter klipp og lim 
metoden. Det var vel i denne peroden vi 
tok i bruk den forsiden som fremdeles er 
i bruk. 
2. Manuskriptet ble levert til trykking, 
først hos Proflex, siden  Copyshop 
på Myrene (senere på Havstad) 
3. A4 format. 
 Jeg fortsatte å rediger bladet etter 
samme metode også som OM, inntil du 
overtok. 
Med hilsen i V. K. og S. Ivar T. 
 
Hei Jan 
Takk for i går, det var en fin 60 årsfeiring 
for Ove. 
Jeg har funnet et eksemplar av Terjenytt 
fra oktober 2001. Det er i A4 format, 
farger på forsiden og resten i sort/hvitt. 
Redaktører UM’ene i RDR XIV og DR 22. 
Videre står det inne i bladet: 
Vi minner om: Innleveringsfristen for 
stoff til neste Terje Nytt: Fredag 
24.11.01. 
Sendes i førtrykkskvalitet til UM i loge 
Terje Vigen: Ivar Tønseth 
Det står ikke noe om trykkeriet, men det 
vet sikkert Ivar.  Christian 
 
2004-2014  Jan A. Redaktør A4 format. 
Trykket hos Durapart på Krøgenes, og 
etter hvert hos ATK i Blødekjær 
Terjenytt ble etter hvert distribuert via 
nett og kun de som ikke «var på nett» 
fikk trykte eksemplarer. 
 
2014 – Per Jetlund Jørgensen Trykking 
hos ATK for de uten nettkontakt. 
Fra nr 2 2020 kun på nett pga Corona. 
Det er nå vedtatt at det kun distribueres 
digitalt. 
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Redaktørens lune hjørne eller lederartikkel om du vil.
 

Slik så første side av Terjenytt ut da 
det kom ut i 1972. 
Som vi ser av denne 1. siden var ambisjonene i 
overkant hva utgivelse angår. 
«Utkommer 1 gang pr måned» 
«Ansvarlig redaktør: UM» 
I og med at det den gang var 1 loge i Arendal, 
så var dette naturlig. 
I etterkant er redaktøransvaret endret: 
Først da det ble flere enheter; da ble den 
enkelte UM ansvarlig for bidraget fra de 
respektive loger, og det ble en hovedredaktør. 
egen ansvarlig for logens side og for de fleste 
er det nå Herold som har ansvaret. 
Ut over å produsere logens side tillegger det 
også ansvar for distribusjon, da i samarbeid 
med sekretær. 
Mens underredaktøransvaret endre seg fra tid 
til annen i forbindelse med utnevnelse av 
Herold/Valg av UM, så har redaktøransvaret 
hatt en annen historie. 
Det startet med daværende UM i Terje Vigen i 
1972, Thorleif Bredesen. 
Senere har bla.a. Eks DSS Jan A. Nilsen hatt 
ansvaret i mange år, og er de siste årene 
ivaretatt av undertegnede. 
 
I det første nr av Terjenytt kan en blant annet 
lese om forslag til særlov for loge 61 Terje 
Vigen der vi i §4 om kontingenter kan lese at: 
«Godstående bror som er 25-års veteran 
fritas for kontingent etter fylte 70 år.» 
 
Videre kan vi lese:  
«REBEKKAFORENING DANNET I 
ARENDAL 
Fredag 1. oktober ble Arendal Rebekka-
forening dannet. Det norske Rebekkaråd var 
representert ved rådspresident str. Randi 

Faksimile av forside Terjenytt nr 1.         Christoffersen og Rådssekretær str. Dagny  
møtte OM str. Ellen Paulsen, Eks. OM str. Elvira Lier, Eks. OM str. Margarethe Haugland, Eks. OM str. Tove Julsrud, UM str. 
Eva Finberg og flere andre søstre. Str. Maria Sognedal takket i varme ord Rådspresidenten og Rådssekretæren for at de var 
kommet til Arendal. Hun rettet likeledes takk til søstrene i Moderlogen og brødrene i Broderlogen nr 61 Terje Vigen. OM str. 
Ellen Paulsen ønsker alt godt for Arendal Rebekkaforening og overrakte to vakre tinnlysestaker fra Moderlogen. Storrepr. Br. 
Harry Lindegård fra loge 61 Terje Vigen håpet på godt samarbeide og overrakte blomster.» 
 
Dette ble starten på Rebekka i Aust-Agder og 31/5-1975 så Rebekkaloge 51 Fortuna dagens lys. Jeg vil anbefale distriktets søstre 
og brødre gå inn på Odd Fellow, Arendal, Leir 22 Aust.Agder og videre til Terjenytt for å se tidligere nr av Terjenytt. På side 14 
kan dere lese mer om Terjenytts historie.      Per J. Jørgensen, redaktør Terjenytt 

Terjenytt Julen 2021 – 50. 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, Vinter 2022, kommer i februar 2022. Frist for innlevering av stoff fra enhetene er 25.februar 2022. 

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