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Distrikt nr. 22 Aust Agder. 
1997 - 25 år - 2022 

DDSS Thorleif 
Bredesen var litt av 
en heraldiker. 
Mange loge- og leir 
segl har kommet fra 
hans hånd.  Han 
tegnet dette segl til 
det nye distriktet, 
men Stor Sire god-

kjente det ikke. Det var ikke vanlig at 
distrikt hadde eget segl. 
 
Referat fra DR møtet nr. 15 den 10. 
mai i 1997 i Distrikt 14 viser vedr sak 1: 
DDSS håpet at alle satt godt og kom så 

med sitt overraskende budskap: 
Distriktet ville bli delt fra 01.07.1997. 

Dette skjer etter DDSS sitt ønske, da 
arbeidsbyrden med 2 leire og 10 loger 
blir for stor for en person. Thorleif 
Bredesen vil således fortsette som 
DDSS for det nye Distrikt nr. 22 Aust 
Agder. For Distrikt nr. 14 Vest Agder vil 
Stor Sire utnevne Hans A. Runemo til 
ny DDSS. 
Møtet fant sted på Åros Motell og 
Camping og var et fellesmøte mellom 
Rebekkadistriktet og Odd Fellow 
Distriktet. Tilstede var foruten DR 
medlemmene, OMer, Eks Storrepr. og 
Eks DDSSer. 
Fra Storlogen møtte Stor Sekr. Gunnar 
Hasle og Stor Skattmester Per Espen. 
 
Terjenytt kunne så i nr. 2 i 1997 under 
Leir-Nytt side 7 meddele: 

Deling av Distrikt 14 
Aust- og Vest Agder. 

Fra og med 1. juli 1997 er Distrikt 14 
delt, slik at det innenfor vår juris-
diksjon er opprettet et nytt  

Distrikt 22. 
Dette innebærer forandringer i til-
hørighet for enkelte loger innenfor 
”det gamle” Distrikt 14, og nedenfor 
gjengis hvilke loger og leire som de 
berørte distrikter omfatter. 
 

Distrikt nr. 14 Vest Agder 
Loge nr 28 Agdesiden, Kristiansand 
Loge nr 72 Eterna, Kristiansand 
Loge nr 103 Lister, Farsund 
Loge nr 125 Ryvingen, Mandal  
Leir nr 14 Sørland, Kristiansand 
Til DDSS for DR 14 utnevnte Stor Sire  

HP Hans A. Runemo, 
loge nr. 103 Lister, Farsund. 

(Dessverre ble den eldst logen, nr. 28 
Agdesiden lagt ned for en tid tilbake.) 
 

Det nye Distrikt nr. 22 Aust Agder vil 
omfatte følgende loger/leir: 
Loge nr. 61 Terje Vigen, Arendal  
Loge nr. 98 Henrik Ibsen, Grimstad  
Loge nr. 107 Torungen, Arendal  
Loge nr. 127 Gabriel Scott, Lillesand  
Loge nr. 128 Lyngør, Tvedestrand  
Leir nr. 22 Aust Agder, Arendal  
 

DDSS Thorleif Bredesen, loge nr. 61 
Terje Vigen, fortsetter i DR 22 Aust 
Agder. 
Aust- og Vest Agder er i utstrekning 
relativt stort, og reisetiden kunne til 
tider bli lang for vår eneste DDSS. 
Heretter vil DDSS få bedre 
arbeidsvilkår og vil, etter hans eget 
utsagn, bli å se oftere i de enkelte loger 
i vårt distrikt. 
Denne deling kan også gjøre at 
leirmøtene blir oftere besøkt av 
patriarker fra våre loger, idet reise-
tiden også for disse vil bli begrenset. 
Alle kunne lettere arbeide for en 
styrkelse av vårt distrikt, både i leiren 
og i de enkelte loger. 
 

Hvordan har det så gått? 
Det har i sannhet vært en fantastisk 
utvikling i vårt distrikt i disse 25 årene. 
Allerede etter 2 år fikk vi en ny loge, nr. 
135 Mærdø, og i 2011 fikk vi loge nr. 
152 Fjære.  
I 2013 ble det klart for en utvidelse på 
leirfronten ved at leir nr. 27 
Homborside ble født. Vi ble ett av de få 
distriktene som har 2 leire. 
Rebekkasøstrene fikk en ny loge, nr. 
116 Navigare, i Tvedstrand/Risør om-
rådet  samt en egen leir i Aust-Agder, 
leir nr. 22 Viljen. Og dermed var det på 
slutten av året 2006 duket for 
Rebekkadistrikt nr. 22 Aust-Agder og 
alle Odd Fellow medlemmer var der-
med samlet i Distrikt 22 Aust-Agder.  
Økningen i antall brødre har vært 
formidabel med hele 39,9 %, fra 378 
brødre til 529 i slutten av 2021. Den 
desidert største økiningen av alle 
distriktene i den perioden. 
Også blant søstrene har økningen vært 
stor i perioden. Også her var økningen 
største av alle distriktene med en 
økning på 14,1, fra 277 søstre til 316.  
Og dette er i en periode som har vært 
negativ for de fleste distriktene. På 
landsbasis har brødrene gått ned med 
9,5 %  og søstrene med 13,1 % 
Koronatiden har nok vært hard for 
mange distrikt, også for oss. Men nå 
ser vi at det hele er i ferd med å ta seg 
opp igjen.  

To historiske dokumenter 
er planlagt av distriktets historiker. 
1. En videreføring av hans      

NOFAprosjekt nr. 10 – 2015. 
Forsiden vil antagelig se slik ut: 

Den historiske fremstillingen vil bli noe 
omarbeid og ajourført til og med 
30.06.2022.  Dermed blir dette en 25 
års jubileums beretning om  

Odd Fellow Distrikt nr. 22. 
 

2. Et nytt NOFAprosjekt, Nr. 1 - 2022.  
    Dette er hans 10. NOFAprosjekt  
Hensikten med prosjektet er ikke å 
skrive logenes, leirenes eller distriktets 
historie på ny, men kun å ha en samlet 
oversikt over alle enhetene i distriktet.  
På den måten markers det at distriktet 
er en enhet i Odd Fellow Ordenen. 
Oversikten inneholder enhetenes:  
- Instituering. - Navn m/forklaring.  
- Segl m/forklaring. - Sang.  
- Chartermedlemmene m/bilder. 
- Første embedskollegium. - Litt  
historisk stoff. - Nåværende embeds- 
kollegium. – Medlemsutviklingen.  
- Litteratur fra enheten. - Presentasjon 
av komponister,    tekstforfattere og  
tegnere.  Enhetene presenteres i 
kronologisk rekkefølge. 
Forsiden vil antagelig se slik ut: 
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Thorleif B. Bredesen 1994 – 2001 
Loge nr. 61 Terje Vigen 
Født: 16.07.1932      
Med i Odd Fellow 
Ordenen: 10.04.1965 i 
loge nr. 61 Terje Vigen 
OM 1974/75 i loge 
Nr. 61 Terje Vigen  

Fung. Eks HP 1978/81 i Leir nr. 14 Sørland  
25 års Veteran 1990.  
Thorleif Bredesen døde 31.01.2002. 
 

DSS Sigurd Holthe 2001 – 2005 
Loge nr.98 Henrik Ibsen 
Født: 21.10.1943      
Med i Odd Fellow 
Ordenen: 05.04.1976 i 
loge nr. 15 Kongshaug 
OM 1985/1987 i 
loge nr. 98 Henrik Ibsen 1985/1987 
HP 1999/2001 i leir nr. 22 Aust-Agder 
1999/2001. 40 års veteran 2016 
Erkjentlighetstegnet 12.06.2005 
Europeiskes Storloge Grad 27.05.2011 
Sigurd Holthe døde 12/5 2022 

 

DSS Jan A. Nilsen 2005 – 2010 
Loge nr. 107 Torungen 
Født: 26.06.1937       
Med i Odd Fellow 
Ordenen: 17.02.1967 
i loge 61 Terje Vigen 
OM 1979/81 i loge 
nr. 61 Terje Vigen 

HP 1991/93 i leir nr. 14 Sørland 
50 års veteran 2017. Hederstegnet 2003 
Europeiskes Storloge Grad   28.05.2010 
Erkjentlighetstegnet        13.06.2010 

 

DSS Kari E. Rose 2006 - 2010 
Distriktets første RebekkaDSS 
Loge nr. 51 Fortuna 
Født: 19.04.1942      
Med i Odd Fellow 
Ordenen: 08.10.1974 i 
loge nr. 7 De Hvite 
Liljer. OM 989/1991 i  
loge nr. 51 Fortuna 
YP 1997/1999 i leir nr. 8 Agder.   
40 års veteran 2014.  
Erkjentlighetstegnet              13.06.2010 
Europeiskes Storloge Grad   27.05.2011 
 

DSS Tom B. Schulz 2010 – 2014 
Loge nr. 135 Mæedø 
Født: 15.01.1944       
Med i Odd Fellow 
Ordenen: 03.04.1986 
i loge nr. 62 Håkon 
Håkonsson 
OM 1999/2001 i loge 

nr. 135 Mærdø 
YP 2007/2009 i leir nr. 22 Aust-Agder 
25 års veteran 2011. 
Europeiskes Storloge Grad   27.05.2011 
Erkjentlighetstegnet        22.06.2014 

 
 

DSS Ingeborg Baust 2010 - 2014 
Loge nr. 93 Kaprifol 
Født: 26.04.1948      
Med i Odd Fellow 
Ordenen: 04.12.1985 i 
loge nr. 51 Fortuna 
OM 1995/97 i loge 
Nr. 93 Kaprifol  

HM 2005/07 i Leir nr. 22 Viljen.  25 års 
veteran 2010. 
Europeiskes Storloge Grad   27.05.2011 
Erkjentlighetstegnet        22.06.2014 
 

DSS Åge Munch-Olsen 2014 - 2018 
Loge nr. 107 Torungen 
Født: 08.12.1944       
Med i Odd Fellow 
Ordenen: 12.03.1969 i 
loge nr. 61 Terje Vigen. 
OM 1989/91 i loge 
nr. 107 Torungen 
HP 2007/09 i leir nr. 22 Aust-Agder. 50 års 
veteran 2019.  
Europeiskes Storloge Grad   20.05.2017 
Erkjentlighetstegnet        10.06.2018 

 

DSS Else M. Byholt  2014 - 2022 
Loge nr. 93 Kaprifol 
Født: 11.12.1946       
Med i Odd Fellow 
Ordenen: 11.04.1994 i 
loge nr. 93 Kaprifol 
OM 2005/07 i loge 
nr. 93 Kaprifol 

YP 2009/11 i leir nr. 22 Viljen.  
25 års veteran 2019.  
Europeiskes Storloge Grad   29.05.2015 
Erkjentlighetstegnet        10.06.2018 
Else Byholt døde 05.04.2002. 
 

DSS Inge Kongsbakk 2018 - 2022 
Loge nr. 128 Lyngør 
Født: 18.02.1949       
Med i Odd Fellow 
Ordenen: 28.11.1984 i 
loge nr. 61 Terje Vigen. 
OM 2005/07 i loge 
nr. 128 Lyngør 
YP 2009/11 i leir nr. 22 Aust-Agder.  
25 års veteran 2019.  
Erkjentlighetstegnet        12.06.2022 

 
Perioden 2022 - 2026 
Det blir spennende å se hvem som blir 
de neste 2 DSSene. Det er nemlig slik 
at det skal utnevnes ny både for 
søstrene og brødrene. Men før det kan 
skje skal det være Storlogemøte i Oslo 
10.06-12.06.2022. Der blir den nye Stor 
Siren valgt og det er han som så 
utnevner DSSene for alle distriktene i 
hele landet. 
 
 

 
50 års jubileum i  

Aust-Agder MS-forening. 
Det var veldig hyggelig å kunne lese 
Agderposten onsdag 4. mai 2022, som 
på baksiden omtalte Aust-Agders MS-
forenings 50 års jubileum, der vi bl.a. 
kunne lese: Det var medlemmer av 
Odd Fellow logen Terje Vigen som sto i 
front da MS-foreningen i Aust-Agder 
ble startet. 
Blant dem som brakte hilsener til 
jubileumsfesten var Johannes Mjåland 
fra Odd Fellow. 
Og som vi alle vet er han J. Mjåland 
loge Terje Vigens OM i denne 
perioden. Jeg får derfor lyst til å trekke 
fram to tekster som viser at ringen er 
sluttet! 
 

Fra Eirik Gustads historie vedr. Odd 
Fellow loge nr. 61 Terje Vigen sakser 
vi følgende: 
Det bør vel også erindres i disse 
opptegnelser at det i 1965 ble satt i 
gang en nystorhumanitær hjelpeaksjon 
av vår Orden, nemlig økonomisk støtte 
til opprettelsen av etbehandlings- og 
pleiehjem i nærheten av Oslo for MS-
rammede mennesker. Anmodning av 
innsamling av bidrag var gått ut fra 
Stor Logen til de enkelte Odd Fellow- 
og Rebekka Loger. Rebekkasøster fru 
Gerd Hagen, Oslo, har tatt på seg det 
spesielle verv å reiserundt til Odd 
Fellow – og Rebekka Loger og holde 
foredrag ledsaget av film om denne 
sak. Også vår loge ville selvfølgelig 
være med i dette arbeid, og gjennom 
br. Ivar Holte ble det arrangert et 
spesielt møte i logesalen med Gerd 
Hagen som foredragsholder. En rekke 
av logens medlemmer med sine 
hustruer var møtt frem. Gerd Hagens 
foredrag og de fremviste filmer ble en 
gripende opplevelse av en side ved livet 
som få, eller kanskje ingen, av de 
tilstedværende hadde visst om 
tidligere. At Gerd Hagens appell om 
støtte til saken vant gjenklang, viste 
den kjensgjerning at hun kunne reise 
tilbake til Oslo med et bidrag på 
kr.2.521,- fra Loge Terje Vigen, atter et 
eksempel på den giverglede som er 
tilstede blant logens brødre. 
 

Nevnte møte med Gerd Hagen fant 
sted på slutten av 1960 tallet. Min 
kone og jeg var også til stede. 
Brødrene ble veldig oppglødde for 
MSsaken og det ble veldig snart tatt 
initiativ til start av MS-forening. 

Distriktets DSSer 
I løpet av disse 25 årene har Distrikt 22 hatt følgende DSSer: 
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Jørgen Pedersen og Thorleif Bredesen 
var blant de ivrigste og stilte seg i 
spissen. 
 

I Terjenytt nr. 2 i 1973 side 6 finner vi 
denne teksten: 
Odd Fellow - logen hadde MS Saken 
som en hjertesak i mange år. For dem 
som ikke vet det, står MS for Multipel 
Sklerose. Sykdommen medfører 
invaliditet, i mange tilfeller så stor 
invaliditet at pasientene blir helt 
ubehjelpelige. MS kalles for ”den 
glemte sykdom” fordi der til nå ikke er 
funnet noe helbredelsesmiddel mot 
den. Aust Agder MS-Forening ble stiftet 
den 18. april 1970, og det var 
medlemmer av vår loge og deres fruer 
som var aktive for å få stiftet 
foreningen. Foreningen har ingen 
tilknytning til logen, men man kan vel 
si at den er et barn av vår loge, som 
skal stå på egne ben. Det har vært 
foretatt adskillig innsamling av midler, 
og det er særlig de flittige damer i 
foreningen som har vært meget aktive i 
dette arbeid.  
Svært mange av logebrødrene er 
medlemmer av foreningen. 
 Kontingenten er kr. 10,- pr. år pr. 
medlem, og de fleste har tegnet seg 
med ektefelle, og betaler da kr. 20,- pr. 
år.  
Thorleif Bredesen er foreningens 
kasserer, formann er undertegnede.  
Jeg viI gjennom vårt husorgan minne 
brødrene om MS foreningen, og ber 
dere betale støttekontingenten når 
postgirokortet kommer, eller direkte til 
kassereren.  
Husk også MS-Foreningens utlodning 
på Torvet til sommeren, og ellers de 
tilstelninger som måtte bli arrangert.                               
Med hilsen fra Aust Agder MS-Forening 
Jørgen Pedersen                         J.a.n. 
 

Storlogegradsmøte i Arendal 
19/3 2022 

DSS Inge Kongsbakk inviterte 
distriktets storlogebrødre til møte på 
logehuset i Arendal der distriktets 
avtroppende OM (2019 – 2021). 
28 brødre med storlogegraden møtte 
og parallelt ble det arrangert et 
foredrag for ledsagere v/DSS Frank 
Ellefsen fra Distrikt 14 med tittelen: 
«Barnepalliasjon og Andreas Hus» (Se 
eget referat side 5) 

 
Bak fra v: Geir Skyttemyr, Kai Salvesen, Tom B. 
Schulz, DSS Inge Kongsbakk, Bjørn H. Andersen, 

Harald Støyl og Geir Nærbø (alle fung 
storembedsmenn) 

Foran fra v: Ole P. Pettersen, Rainer A. 
Domogalla, Harald J. Tvedt, Tom A. Sell, Ove L. 
Wroldsen, Jarle Siring og Tore Wickstrøm (alle 

nye storlogebrødre) 
 
Til taffelet, der nye og gamle 
storlogebrødre samt ledsagere var 
samlet rundt et fint dekket bord, ble 
det servert et flott måltid som besto 
av: 

Melon/skinke 
Hjortestek m/rotgrønnsaker, løk og 

sopp 
Frukt i gele m/vaniljesaus 

 
Det var taler av bl.a. DSS Inge 
Kongsbakk, og fra de nye 
Storlogegradsbrødrene holdt Eks OM 
Jarle Siring en meget fin takketale. 
 

Nye Brødre av Storlogegraden 

 
Bak fra v: Tom A Sell (135 Mærdø) Ole P. 

Pettersen (128 Lyngør), Harald J. Tvedt (127 
Gabriel Scott), og Tore Wickstrøm (152 Fjære) 

Foran fra v: Jarle Siring (98 Henrik Ibsen), Rainer 
A. Domogalla (61 Terje Vigen) og Ove L. 

Wroldsen (107 Torungen) 
 

Østre Gab har våknet fra 
«dvalen». 

 

 
 
Østre Gab har som resten av Odd 
Fellow ligget i dvale under pandemien. 
Som resten av Odd Fellow er vi nå i full 
gang igjen og er klare for nye oppdrag- 

Østre Gab startet opp senhøstes i 2013 
og besto i starten av 6 med-lemmer av 
loge 107 Torungen.  
Per Rosmo, Per Olai Seines, Ole 
Skjævestad, Arne Johan, Frank Liltved 
og Per Jetlund Jørgensen startet det 
hele etter initiativ fra de to 
førstnevnte. Navnet vårt «ØSTRE GAB» 
tok vi etter et forslag fra Per Olai 
Seines, og vi er «oppkalt» etter sundet 
mellom (lille) Gjessøya og Mærdø, noe 
som ikke er så langt fra Torungen. Så i 
fra 2014 har vi hatt et navn. 
Nå i 2022 (pr 1/5) består Østre Gab av 
4 av de som startet opp, nemlig Per 
Rosmo, Per Olai Seines, Ole Skjævestad 
og Per Jetlund Jørgensen. I tillegg har vi 
nå også med oss Willy Kristiansen, Ole 
Kristen Johannesen, Terje Lillejord, Ivar 
Evensen og Marcus Norlund. I tillegg 
har også Frits Steller vært med noen 
år. 
Østre Gab har de fleste oppdrag  
innenfor Odd Fellow men vil gjerne ha 
oppdrag utenfor logen.  
I 2022 har vi sunget hos loge Fidelitas i 
Skien, i egen loge og hos Rebekka-loge 
Kaprifol i forbindelse med deres 30-års 
markering og i påsken deltok vi i loge 
Torungens arrangement for 
bostedsløse i Arendal kommune. Det 
opplegget er i samarbeid med Kirkens 
bymisjon. Vi skal videre delta på 
Veterantildeling hos loge Fortuna og 
på sommerfesten i egen loge. 
En ny bror er på vei inn fra høsten, når 
vi igjen starter opp med de faste 
øvelsene. 
 

Grasrotandel til enhetene i 
distrikt 22 

Navn Ant.  Bidrag  

135 MÆRDØ 7  kr      943  

OF HUSET 
ARENDAL 

4  kr      393  

LEIR NR 22 AUST-
AGDER 

1   

93 KAPRIFOL 19  kr   3 123  

116 NAVIGARE 17  kr   5 729  

NR 51 FORTUNA 11  kr   2 233  

107 TORUNGEN 19  kr   4 318  

98 HENRIK IBSEN 4  kr   3 421  

104 MÅKEN 6  kr      302  

LEIR NR 27 
HOMBORSIDE 

1  kr        38  

127 GABRIEL 
SCOTT 

12  kr   1 767  

128 LYNGØR 21  kr   3 124  

Utbetaling til enhetene for 2021 fra 
Norsk Tipping. Alle monner drar 
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Hilsen fra DSS 

 
DSS Inge Kongsbakk 

 
Gode brødre! 
Det nærmer seg slutten for min 
embedsperiode som DSS for Distrikt 22 
Aust-Agder. 
Vårt distrikt, Distrikt 22, arbeider godt, 
og vi er sammensatt av 526 brødre 
som vil hverandre vel, og som har 
samme oppfatning av at det vi holder 
på med er viktig, både for den enkelte 
og for fellesskapet. 
I vårt distrikt har vi tradisjon for å 
samarbeide godt, i logene, mellom 
loger og i og mellom våre to leirer, og 
for å ha en positiv innstilling til 
hverandre. 
En slik positiv holdning gir en enorm 
kraft når vi trekker i samme retning, - 
og dette fellesskapet er noe vi ønsker å 
dele med andre. 
På landsbasis gjør vi det meget bra, og 
det har vi gjort gjennom mange år.  
I siste 4-årsperiode har vårt distrikt 
hatt netto nedgang i medlemstallet, - 
men forsvinnende liten i forhold til 
andre distrikter, - takk til dere alle for 
godt arbeid. 
Det nærmer seg nytt Storlogemøte 
hvor ny Stor Sire og nytt kollegium skal 
velges.  Dette Storlogemøte er, etter 
min oppfatning, et særdeles viktig 
møte med tanke på vår Ordens fremtid 
og mulig vekst.  
Etter flere år med uro innenfor Orden, 
er det nå viktig at alle kommer til 
enighet om et felles mål, og forholder 
oss til dette. 
Ny DSS i vårt distrikt, vil av nyvalgt Stor 
Sire bli utnevnt i løpet av juni måned. 
Vårt nye Distrikt Stor Sire vil bli innsatt 
på vårt første leirmøte til høsten. 
Uansett hvem som blir utnevnt til ny 
DSS, håper jeg dere tar vel imot 
vedkommende, slik dere har gjort med 
tidligere utnevnelser, og slik at vi alle 

spiller på lag – på samme lag- og spiller 
hverandre gode. 
Samtidig skal vi støtte og hjelpe 
hverandre, - vise omsorg, - og ha stor 
takhøyde og plass til 
meningsutvekslinger  
«Pandemi-perioden» var en spesiell tid 
med uvante utfordringer.  Mye 
planlegging ble gjort, til dels til ingen 
nytte. Endringer og utsettelser av 
møter med gradspasseringer og 
tildeling av veteranjuveler ble en del av 
vår hverdag  
Vi har nå etter hvert kommet ajour 
med det meste av gradspasseringer og 
juvel-tildelinger, - og kan snart ta en 
velfortjent pause i sommersolen. 
Jeg vil takke alle embedsmenn og 
brødre og våre Storrepresentanter, for 
godt samarbeid de siste 4 årene. 
God sommer! 
 
Inge Kongsbakk 
DSS 
 

Foredrag for ledsagere ved 
Storlogegraden 19.03.2022. 

På Storlogegraden til brødrene 19. 
mars 2022 var også ledsagere inviterte 
med. I år var vi 14 damer som var 
tilstede. Mens seremonien forgikk 
oppe i logesalen var det foredrag for 
ledsagere i salongen. 
Denne gang var DSS Frank Ellefsen fra 
Distrikt 14 Vest Agder invitert til å 
snakke om barnepalliasjon og Andreas 
Hus. Ikke akkurat det mest lystelige 
emne til en festkveld, men som 
Ellingsen sa: ”Døden er jo en del av 
livet.” 

 
Da Andrea Kjærstad Pedersen var ett 
år, sa legene at hun levde på overtid. 

Mot alle odds levde hun til hun var 16 
år. Pleietrengende uten å kunne 
uttrykke seg gjennom ord, men med 
en sterk vilje i en skjør kropp. Hun 
hadde kraftig epilepsi. Hun hadde ben-
skjørhet, nedsatt lungefunksjon og ble 
matet gjennom en sonde i magen. Hun 
hadde evnen til å kommunisere med 
øynene, ja med hele kroppen, fortalte 
hun de nærmeste hvordan hun hadde 
det. 
Det var Andrea som motiverte mam-
maen, Natasha, til å starte Foreningen 
for Barnepalliasjon og å starte arbeidet 
med å etablere Norges første hospice 
som bærer datterens navn. 
Nå er det bare Norge og Albania som 
ikke har slike hus. 
Huset skal ikke bare være for den syke, 
men for de nærmeste som er med på 
ferden mot en død man vet vil komme, 
uten å vite når. Foreldre, søsken og 
andre pårørende skal også ha en plass i 
Andreas hus. 
Omgivelsene i et barnehospice er 
minst mulig sykehuspreget, med stor 
vekt på sorgstøtte og livskvalitet. 
Arkitektur, interiør og estetikk, og en 
adferd hos personalet som styrker 
verdighet og respekt, lindrer lidelse, og 
gir trøst og støtte i prosessen frem mot 
døden og i etterkant, uavhengig av 
hvor lang tid. 
Tjenestene som banehospice gir, er til 
familier fra alle trosretninger, kulturer 
og etnisk bakgrunn, og hvor man 
legger vekt på og respektere 
betydningen av familiens religiøse 
skikker og kulturelle behov.  
 
Kristiansand kommune har bevilget en 
tomt til Andreas hus. Ved Eg sykehus, 
ned mot elva Otra, skal det 
forhåpentligvis i 2022 reises. Storlogen 
har bevilget kr.400.000,- som skal 
øremerkes til innredning og 
utsmykking av rommet på livsreisens 
slutt. 
Stor takk til Ellefsen for et interessant 
og lærerikt foredrag og lykke til videre 
med hele prosjektet.                                                                         
                                                               
Wekni 
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Leir nr 27 Homborside 
 

Gode patriarker! 
 

Så er vi kommet gjennom halve denne 
valg-perioden. Året som er gått startet 
fint høsten 2021. Vi hadde møter og 
coronaen holdt avstand. Men siste 
møtet, som var et fellesmøte med Leir 
22, ble avlyst. 
Fram på nyåret 2022 ble det noe 
strammere.  Coronaen var i ferd med å 
ta tak igjen. Vi måtte avlyse et 
arbeidsmøte. Kanskje ikke det verste å 
avlyse. I etterkant har alt gått på 
skinner til i slutten av mars måned. 
  

Uro i Storlogen og Ordenen. 
Må jo innrømme at sjokket ble stort 
når jeg fikk beskjed om at en bauta i 
vår Orden, Harald Thoen hadde meldt 
seg ut av Ordenen etter 51 år. Det hele 
eskalerte, jeg var også i ferd med å 
legge inn årene. Følte det veldig 
vanskelig. Men det var da jeg 
oppdaget, når det stormet som verst, 
at jeg hadde fine folk rundt meg. 
Mange gode og alvorlige samtaler ble 
avholdt både i min egen Leir, men også 
i Leir 22. Jeg takker i dag alle disse fine 
menneskene for deres råd. Det siste 
som nå har skjedd er at to patriarker 
kom til meg med en stor og fin 
blomsterbukett på siste leirmøte. Det 
rører.  
 

Nå tar vi sommerferie. Til høsten skal 
vi starte opp med en opptagelse (P+). 
Dette møte skulle jo vært avholdt 
onsdag den 28.9. Det kan bli noe 
vanskelig. Det har seg nemlig slik at 
Sjømannsforeningen i Lillesand reiser 
på tur på den dagen, og tar med seg 
noen patriarker. Vi har snakket om det, 
så møte blir på tirsdag den 27.9.2022. 
Altså, dagen før den ordinære dato. 
     
En riktig fin sommer til dere alle. 
 

Med patriarkalsk hilsen i 
Tro Håp og Barmhjertighet 

Arne Solheim 
Hovedpatriark 

Leirslangning 23.3. DGL+ 
Allan Mathiesen og Anders Woie 
ble befordret til graden 
 

Leirslagning 27.4. DGL+ 
Thomas Danielsen og Arild Dypvik ble 
befordret til graden 
 

Dette var et fellesmøte med Leir 22 
Aust-Agder i Grimstad. Stort frammøte 
med 75 total, fordelt som følger: 47 fra 
egen leir, 25 fra Leir 22 og 3 gjester, til 
sammen 75.  
 

Str. Dep. Stor Sire Selle Marie 
Horntvedt overvar leirmøte. Det er 
første gang Leiren har en kvinne til 
stede. Hun tildelte Insignier som et 
tegn på opptak i Odd Fellow akademiet 
NOFA.  Patriarkene Geir Hovind, Bjørn 
Kjetil Tellefsen, Edgard Aksel Larsen og 
Nils Olav Stensrud, og Matriarkene 
Ingunn Lundby Andersen og Anne 
Grete Loftshus er nå medlemmer i 
NOFA. Etter tildeling fikk leiren en kort 
orientering om arbeidet som var «den 
gode overmester» og historien til  
Rebekka Loge 104 Måken. 

 
 
Leirslangning 25.5. P+ 
Følgende ble opptatt i  
Patriarkgraden: 
Geir Harald Solheim, 98 Henrik Ibsen 
Torgeir Skodde, 98 Henrik Ibsen 
Jostein Byberg, 127 Gabriel Scott 
 

 
Geir Harald Solheim 

 
Torgeir Skodde 

 

 
Jostein Byberg 

 

Terminliste resten av 2022 
27.09. P+G NB! Tirsdag 
26.10. DGL+G 
23.11. DKP+G 
08.12. Felles m/leir 22 på Akland 
Alle møtene åpner i P grad kl.19.00 
 

 
 
Velkommen til leirslagning!  
Husk at alle møtene begynner 
og slutter med Patriarkgraden 
(hvor alle, uansett grad kan 
delta). 
Kle deg opp og kom, Leiren 
venter på deg!  
 
Redaktør: Jan Tore Solheim, Herold 
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Rebekkaloge nr 51 Fortuna 
 

Hilsen fra OM 
Denne terminen nærmer seg slutten. 
En krevende og spennende termin med 
mange utfordringer. Takker for 
innsatsen så langt. 
Jeg vil også takke logen for at jeg fikk 
delta i prosjektet Den Gode 
Overmester, et lærerikt og flott 
prosjekt som nå er gjennomført. 
Vi har gleden av å invitere fire nye 
søstre til opptak i vår loge nå i år. Det 
spirer og gror i vår loge, men all vekst 
krever gode vekstvilkår. La oss gjøre 
vårt til at logen blir et godt sted å 
være. Det kreves noe av oss alle. 
Ønsker dere alle en fin vår og en god 
sommer, så sees vi igjen i slutten av 
august fulle av energi til å ta fatt på en 
nytt og spennende termin. 
 

Vårdikt                                                         
En enslig knopp har funnet veien                                                                       

på et lite eiketre.                                                               
Fuglene kvitrer så vakkert                                                               
om det som snart skal skje                                                           
Verden blir sakte grønnere                                                              

og frosten drar sin vei.                                                          
Det banker forsiktig på døren                                                                

det er våren som sier hei. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Vi Gratulerer 

 
Randi Moland 75 år 09.03.22 

45 år Michelle C Myklebustad 16.05.22 
70 år Sissel Trydal  16.06.22 
80 år Synnøve Løvdahl 29.06.22 
90 år Ragnhild Ellefsen  16.09.22 
 

 
 

25 års Veteranjuvel 
Onsdag 09.03.22 ble søstrene Eva 
Bjørg Werner og Marit Myhre Auestad 
tildelt 25 års Veteranjuvel. Tildelingen 
ble foretatt av Eks DSS Kari Rose.  Det 
ble en høytidelig og flott seremoni 
med mange søstre til stede. 

 
  

 
Turer 

Fredag 18.03.22 var 9 losjedamer på 
tur til Stølsvika. Strålende vær og 

hyggelig 
samvær.

 
 
Onsdag 30.03.22 var 9 losjedamer på 
tur til Kjenna. Strålende vær, vi koste 
oss i hytteveggen. Merete ordnet med 
lotteri, stor 
stas  

 
  
Torsdag 21.04.22 var 6 damer på tur i 
Østmarka.

 
 

Nye Søstre 
På møte 27.04.22 hadde vi opptak av 
tre nye søstre. Det er veldig hyggelig å 
kunne ønske de velkommen til oss. 

 
Rita Filseth, Kari Lærum og Karianne 
Fossli 

Gratulerer 
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Rebekkaloge nr 93 Kaprifol 
 

Minneord 
Else Margareth Byholt 

 
Vår kjære søster og DSS  Else M. Byholt 
døde 05.04.22. Hun ble bisatt fra en 
fullsatt Færvik kirke, tirsdag 09.04.22. 
Hun ble innviet i Ordenen i Loge 93 
Kaprifol, 11.04.1994. 
Hun ble opptatt i Leir nr. 8 Agder 
27.02.2003 og overflyttet til Leir nr. 22 
Viljen 12.03.2005. 
Embeder i Logen: 
CM V.ass.      1997 -  1999 
Ceremonimester       1999 -  2003 
Undermester             2003 – 2005 
Overmester       2005 – 2007 
Fung.EksOM       2007 – 2009 
Embeder i Leiren: 
Yppersteprest       2009 - 2011 
Storlogen: 
DSS        2014 – 2022 
 
Søster Else M. Byholt fikk tildelt sin 25-
års Veteranjuvel 29.04.2019. 
Vi har alle, hatt stor glede og utbytte 
av hennes glødende interesse for Odd 
Fellow Ordenen. 
Hun vil bli dypt savnet i vår loge. 
Vi lyser fred over søster Elses gode 
minne. 

 
 
Vi  i embedskollegiet ønsker 
alle søstre og brødre en riktig  
God Sommer 
 
 
 

28.02.22   
Innvielse av to nye søstre        

 
 
Denne kvelden skulle vi ha innvielse av 
to flotte søstre; Inger-Lill Moneel, 
fadder: Turid Jacobsen og 
Liv Therese Tønnevold Fiane, fadder: 
Adeleide Lund som også holdt tale til 
de nye søstrene. Søster Inger-Lill 
takket på vegne av de to nye søstrene. 
 
28.03.22  
Veteranjuvel 25 og 40 år 

 
Det ble en høytidsdag denne kvelden 
da vi skulle dele ut Veteranjuveler til to 
av våre søstre. Sigrund Olinda Meyer 
skulle få sin 40 års juvel og Astrid 
Marie Wold sin 25 års juvel. Etter 
møtet ble vi møtt av et flott dekket 
bord i gule farger. Det ble opplyst at 
Solsikker er nasjonalblomsten i 
Ukraina.  
 
25.04.22 Gradspassering Det 
Gode Vennskapsgrad  
for søstrene Ragna Dahl og Bente Kari 
Røsnes.  

 

 
Denne kvelden var også Deputert Stor 
Sire Selle Marie Horntvedt, invitert til 
vår Loge. Hun holdt et flott foredrag 

om vennskap i salen. Det er mye å si 
om vennskap, det ble et innlegg til 
ettertanke.  
Brith Hustveit fylte 70 år den 22.april, 
og OM overrakte henne blomster og vi 
hyllet henne med bursdagssangen, noe 
hun nok satte pris på.  
På ettermøtet holdt Dep.SS Selle Marie 
Horntvedt et innlegg  fra sin reise til 
Barnebyen i Malawi som vår Loge 
støtter, og har vært med på å bygge.  
 

 
 

09.05.22  Festloge 
30-års markering 
Den 9. mai kunne vi endelig feire Loge 
93 Kaprifol sin 30-års markering. 
Festen var planlagt høsten 2021, men 
måtte utsettes på grunn av pandemi.. 
Etter møtet ble vi møtt av et flott 
dekket festbord, med fantastiske 
blomsteroppsatser som var laget av 
våre egne logesøstre. 
 

 
Ingeborg Baust og Edle Johannessen 

 
Denne kvelden kunne vi også hedre 
våre to Chartermedlemmer, som var 
med å starte vår Loge, Eks DSS 
Ingeborg Baust og søster Edle 
Johannessen. Eks DSS Ingeborg Baust 
hadde laget en fin historikk om 
hvordan det hele startet og alt 
arbeidet som skulle til for å få dette på 
plass. 
 Du kan lese mer tekst og bilder på våre 
nettsider under Kaprifolnytt 
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Rebekkaloge nr 104 Måken 
 
Sommerhilsen fra Overmester  
 
Vi har lagt bak oss både høst og vinter, 
i perioden har vi tildelt én 40- års 
veteranjuvel og til sammen 10 25-års 
veteranjuveler. 
Vi gjennomførte en venneaften i høst - 
den har resulterte i 5 nye søknader og 
to av dem ble innviet i mars, mens de 3 
andre står for tur i september. 
Vi har fått 8 nye søstre av den Høye 
Sannhets grad og ikke minst ble vårt 
25- års jubileum behørig feiret i 
november. 
Vi har også måtte avlyse møter, hatt 
begrensninger på antall som kan møte 
og justert på møteplaner på grunn av 
pandemien - det har vært et 
annerledes, men begivenhetsrikt år. 
Som OM er jeg avhengig av hjelp og 
støtte fra både embedsmenn og 
søstre. En stor takk til dem alle for et 
godt samarbeid. Takk til alle som 
bidrar med små og store oppgaver 
Nå opplever vi lengre og lysere kvelder, 
og denne logeterminen er over. 
Sommeren står for døren. 
Jeg avslutter med et lite sommerdikt – 
ukjent forfatter 
 

Dagene er lange, 
solen skinner, 

biene summer, 
edderkoppene spinner. 

 

Bølgene bruser, 
det lukter av salt, 

bekymringene forsvinner, 
man glemmer alt. 

Med andre ord - det er bare å nyte.  

En riktig god sommer ønskes dere alle 

 
Innvielse 10.03.2022 
 
10 februar hadde vi innvielse av 2 nye 
flotte søstre! En flott seremoni i salen 
med ett flott søstermåltid etterpå. 
 
 

 
Den Høye Sannhets Grad 
24.03.2022 
 
Denne dagen hadde vi gradspassering 
for 3 flotte kreative søstre i DHSG. Som 
vanlig var det en flott seremoni og 
nydelig søstermåltid etterpå. 
 

40års og 25års Veteranjuvel 
28.04.2022 
 

Tenk at denne dagen hadde vi 6 
stykker som fikk 25års veteranjuvel og 
1 som fikk 40års Veteranjuvel! Det var 
utrolig flott med mange egne søstre og 
noen gjester i Logesalen. 

Våre jubilanter:  
 

20.05  Øvrebø, Reidun Gunstveit  75 
år 
03.06 Hovind, Jannicke Simonsen 
 60 år 
09.07 Olsen, Inger Marie  
 75 år 
09.07 Pedersen, Elin Kvamme  
 70 år 
10.07 Anonsen, Turid   
 70 år 
29.07 Bringaker, Eva Elisabeth  
 75 år 
14.08 Gaustad, Anne-Marie Eggen 
 80 år 

Vi gratulerer de som 
har hatt jubileum og de 
som skal ha! 
 
 

Ord fra Herold i 104 Måken: 
 
Jeg vil med dette takke for min tid i 
104 Måken. Det har vært 4 utrolig 
flotte år med nydelige søstre.  
Et lite dikt min barndoms minnebok: 
 

I mitt hjerte i mitt sinn er 
dere stille lukket inn. 

Nøkkelen tapt og borte er -
Så ut dere aldri slipper mer  

 

Ann Kristin Ringdal og Maiken Aagre 

Våre nye flotte 3. grads søstre. Fra venstre: 
Reidun Engesland, Britt Åse Try og Liv Stoveland 

Nederst fra venstre: OM Hilde Rørvik, 25års vet. 
Bitti Wickstrøm, 25års vet. Ingunn Andersen, Eks 

DSS Kari Rose. Øverst fra venstre: 25års vet. 
Elisabeth Leistad Heggen, 25års vet. Anne Marie 
Eggen Gaustad, 40års vet. Gerd Meyer Hansen, 

25års vet. 
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Rebekkaloge 116 Navigare 
 
 
 

«EKTE KJÆRLIGHET ER NÅR NOEN 
GODTAR DIN FORTID UTEN Å DØMME 
DEG, DIN NÅTID UTEN Å ENDRE DEG 
OG DIN FREMTID UTEN Å BEGRENSE 

DEG.» 
 
23.03. SOSIALAFTEN 
 

Hyggelig kveld med gjester. 
Det bugnet av fine gevinster til 
lotteriet som innbragte 10.000kr til 
flyktninger fra Ukraina som kommer til 
Tvedestrand. 
 

 
 
23.04. VÅRBASAR/ÅPENT HUS 
 

Torsdagsgruppa til 116 Navigare med 
str. Reidun Sivertsen i spissen tok 
initiativet til en vellykket basar-/kafe-
dag. Arrangementet var for å få inn 
noe ekstra midler til vårt nye 
Ordenshus. Jevnt sig av folk som tok en 
tur innom gjennom hele dagen. 
Resultatet ble 16.000 kr til formålet. En 
stor takk til alle gode hjelpere! 
 
 
 
 
 

27.04. 25 Ve. Ju. -  Str Tove Eikeland 
 

Takk for trofast medlemsskap i 25 år. 
En høytidelig seremoni ledet av 
Storrepr. Ragnhild Bjellås. 
 

GRATULERER! 
 

 
Veteranen, str. Tove Eikeland, 

OM Marit Valland og Storrepr. Ragnhild Bjellås 
11.05. Forfremmelse til DGVG  
 
Hanne Larsen Sletta 
GRATULERER! 

 
Samme kveld hadde vi stor-fint besøk 
av Str. Dep. Stor Sire Selle Marie 
Horntvedt. 
Hun fortalte om arbeidet i SOS 
Barnebyer i Ngabu og oppfordret 
søstrene til å bli med i arbeidet som 
samfunnsbygger. 
07.04. TILDELING AV STORLOGENS 
ORGANISTTEGN  
til Storrepresentanten i Reb.loge nr. 
116 Navigare. 
Storrepr. Ragnhild Bjellås, fikk tildelt 
Storlogens Organisttegn i Festleir i leir 
22 Viljen med gjester fra Leir 8 Agder 
til stede. Det var OM Marit Valland og 
Eks Storrepr. Else-Margrethe Ramsdal 
116 Navigare, i samarbeid med DSS 
Else Byholt og Emb.kol. i leir 22 Viljen 
som hadde forberedt dette, og hadde 
klart å holde det hemmelig for 
mottakeren.  
Seremonien ble høytidelig ledet av Eks 
DSS Kari Rose. 

I statuttene for tildeling av dette 
hederstegnet står det at man må ha 
fungert som Organist i Odd Fellow 
Ordenen i minst 25 år. 
Ordensvita for Org. Ragnhild Bjellås: 
1995-2005 Reb.loge nr. 90 Hannah 
2003-2005 Leir nr. 17 Christiania 
2005-2007 og senere: Gjesteorganist  i 
Reb.loger i Oslo og i Distr.22. 
2007-2009 Reb.loge nr 116 Navigare 
2007-2023 Leir nr. 22 Viljen 

 
HM Janne Magelsen, Fung.Stormarsjall Ingunn 

Andersen, Eks DSS Kari Rose, OM Marit Valland, 
Eks Storrepr. Else-Margrethe Ramsdal står bak 

Org. Ragnhild Bjellås med hederstegnet. 

 

 
Storlogens Organisttegn 

 
RUNDE DAGER: 
Andina S. Hurv            17.05. – 50 år 
Solveig Christiansen      24.05. – 80 år 
Karianne Meland           06.06. – 70 år 
Randi Østebømyr          28.06. – 75 år 
Vigdis S. Thorbjørnsen 15.08. – 65 år 
GRATULERER! 
MØTEPLAN høsthalvåret 2022 
31.08. kl.19.00   O Rapp.nevnd. Fd. 
14.09. kl.19.00   O + 
28.09. kl.19.00   O ≡ 
11.10. kl.18.00   Distr. Storl. møte      
12.10. kl.19.00   O Venneaften 
26.10. kl.19.00   O Arbm. Fd.  
09.11. kl.19.00   O M□ 
23.11. kl.19.00   O =+ Fd. 
14.12. kl.18.00   O Arbm. Julemøte. 

GOD SOMMER 
TIL SØSTRE OG BRØDRE! 

 
                                              Herold 116 Navigare 
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Loge 61 Terje Vigen 
 

 
 

Kjære alle lesere av Terjenytt 
Det er gledelig at vi har kommet 
tilbake til god gammel gjennomføring 
av våre logemøter. Med unntak av to 
møter i januar og det første møtet i 
februar, har vi gjennomført øvrige 
møter etter terminlisten. Dette har 
resultert i at vi nå er ajour med 
gradsopprykk og veteranjuveler, og er 
klare for en forhåpentlig fin sommer og 
hyggelig sommertur. 
Fortsatt har enkelte slitt med helsen og 
vi har kun hatt ett møte med vikarer på 
stolene. Vi savner også å bli flere på 
møtene selv om vi ikke er langt unna 
antallet fra før Covid slo til. Det virker 
som det er litt utfordrende å komme i 
gang igjen. Oppfordringen er derfor nå 
som før, «møt så ofte du kan». 
Den 4. mai hadde vi fellesmøte med 
loge 128 Lyngør. Som vanlig var det 
god stemning ved bordet med 61 
brødre samlet. Det skal også nevnes at 
vi hadde besøk av Eks Storrepresentant 
Bjørnulf Heggen fra loge i Spania. 
Til mine brødre i loge 61 Terje Vigen: 
Takk for et fint semester. Dere bidrar 
på en flott måte. Håper dere får en fin 
sommertur i år. 
Da ønsker jeg alle søstre og brødre en 
god sommer. møtes til nye oppgaver til 
høsten. 
Johannes Mjaaland, OM 61 Terje Vigen 

 

Jubiler 
40 års Veteran Juvel 

 
EksOM Ivar Tønseth 

20 april. 
Eks OM Ivar Tønseth ble ved en fin og 
verdig seremoni tildelt sin 40 års 
Veteran Juvel 
 

 
Veteranen med DSS og hans 

 embedsmenn. 
 

Gradspasseringer 
  Den Edle Kjærlighetsgrad 

 
Trond Glommen 

02.03 Bror Trond Glommen 
30.03 Bror Kjell Ole Paulsen og             .          
Bror Jarle Notland 
 

 

Den høye Sannhets Grad 

 
Jan Inge Høyland og Geir Coucheron-Lyngmyr 

flankerer OM og UM 
04.05  
Bror Jan Inge Høyland og bror Geir 
Coucheron-Lyngmyr 
 

Jubiler 
25 års Veteranjuvel  
Det var også en stor opplevelse da fire 
av våre Terje Vigen Brødre ble tildelt 
25 års Veteranjuvel i en fin og verdig 
Seremoni den 24.04 
 
Eks Storrepresentant  
Jan Petter Røynås 
 
Eks Sekretær  
Svein Rasmussen 
 
Eks Skattemester 
Kristian Henrik Eimind 
 
Eks Skattemester  
Georg Walter Martell Jakobsen 
 

Åremålsdager 
21.05 Eks OM Rainer Alexander 

Domogalla 65 år 
05.06.  
Bror Morten Heiberg Storm 65 år 
17.08.  
Bror Dagfinn Olsen 40 år 
25.08.  
Bror Knut Øyvind Wahl 80 år 
08.09.  
Eks Sek Helge Lyngstad 80 år 
14.09.  
UM Arnt Øyvind Eikheim 75 år 
23.09.  
Eks Kap Håkon Olav Larsen 80 år 
 

         
 
Ord for dagen 
 

Hver vår tror jeg  
at epletreet er dødt- 
Grenene er så tørre og slitne at det 
umulig kan være liv der. 
Og hver vår overrasker det meg! 
Rene andakten, spør du meg! 



2022 Sommeren  50. årgang 

 
 

12 

 
 

Loge 98 Henrik Ibsen 
 

Gode ordensbrødre 
i Loge 98 Henrik Ibsen. 
 

Nå nærmer vi oss slutten på vår-termin 
2022. Kun et møte og en utflukt igjen. 
Vi treffes der! 
 

Med bare noe få dagers mellomrom 
har vår loge mistet to brødre som 
gjennom sitt engasjement har satt sitt 
preg på vår utvikling. Vi har mye å 
takke disse for. Se egen omtale. 
 

Ellers vil jeg takke alle brødrene for en 
god og hyggelig vårtermin, og ser frem 
til å starte opp igjen med høst-termin 
den 6.september. Ha en god sommer!  

Geir Tjemsland 
Overmester 

 
Dødsfall 

Bror Sigurd Holte døde 12.5.22.  
78 år 

 
Sigurd Holthe som DSS 

Det var en trist melding å få at Bror Eks 
DSS Sigurd Holthe var gått ut av tiden, 
etter lang tids sykdom. 
Han ble bisatt fra Fjære kirke 20.5. 
med mange søstre og brødre til stede. 
OM Geir Tjemsland sa noen minneord 
og la ned en krans på vegne av Logen. 
Det var en verdig og høytidelig avskjed 
med en bror. 
Sigurd Holthe ble opptatt i Ordenen og 
Loge 98 Henrik Ibsen 5.4.1976, for 46 
år siden. Han var Chartermedlem og 
medlem nr. 7. 

Han ble tildelt Visdommens grad 
27.5.2011. Erkjentlighet tegn 
12.6.2005. 40 års Veteran Juvel 
24.5.2016. 
Sigurd har vært Logens 
Storrepresentant. DSS i Distrikt 22 fra 
2001-2005. Han har også vært HP i Leir 
22 og ellers hatt en rekke embeder i 
loge og leir. Vi kan også nevne at han 
står bak vår stjernehimmel, ellers har 
vi mye å takke Sigurd for og vi lyser 
fred ved hans minne. 
 

Dødsfall 
Bror Einar Berge døde 16.4.22.  

79 år 

 
Einar Berge (foto: Helges Studio) 

Det var en trist melding å få at Bror Eks 
OM Einar Berge var gått ut av tiden, 
etter lang tids sykdom. 
Han ble bisatt fra Fjære kirke 26.4. 
med mange søstre og brødre til stede. 
6 brødre sto æresvakt og de bar også 
kista. OM Geir Tjemsland sa noen 
minneord og la ned en krans på vegne 
av Logen. Etterpå var alle invitert til 
minnestund på Grimstad Vertshus. Det 
var en verdig og høytidelig avskjed 
med en bror. 
Einar Berge ble opptatt i Ordenen og 
Loge 98 Henrik Ibsen 18.5.1982, for 
nesten 40 år siden.  
Einar har satt sitt preg på vår loge ved 
å være svært aktiv og han hadde de 
fleste embeder og verv. 
Da han ble syk, var han logens 
Storrepresentant. 
Vi har mye å takke Einar for og vi lyser 
fred ved hans minne. 
 

Logemøte 3. mars 
Venneaften 
Det var to «venner» og begge søkte 
om medlemskap 
 

Logemøte 15. mars 
Det Gode Vennskaps grad 
Baste Rimestad Stenberg ble tildelt 
graden. 
 

Logemøte 5. april 
Den Høye Sannhets Grad  
Nils Petter Stad Fosseli ble tildelt 
garden. 
 

Logemøte 19. april 
Arbeidsmøte. Brannøvelse. 
 

Logemøte 3. mai 
Troskapsgraden  
Opptagelse av Trond Erik Bognø og 
Robin Hansen.  
 

 
Trond Erik Bognø 

 
Robin Hanse 

Lotteri på logemøte 3. mai 
Det kom inn 7800 kroner. pengene 
denne gang går til «Rasteplassen», 
«hjelp for mennesker i Grimstad og 
som på en eller annen måte sliter med 
livet.» 
 

Fødselsdager runde år 
07.06. Gunnar E. Fredriksen 60 år 
24.06. Kjell Håkon B. Kvinlaug 30 år 
14.08. Allan Mathiesen 55 år 
15.08. Ådne Olav Gundersen 75 år 
21.08. Børge August Thorsen 90 år 
23.09. Jan Oddbjørn Bakke 65 år 
16.10. Ove Gerhard Olsen 80 år 
Vi gratulerer! 
 

Terminliste for resten av 2022 
31.05.  Arbm. NB! Endret møtetype 
12.06.  Sommertur. Søndag  
06.09.  = +  
20.09. Va 
04.10. ≡ + G Felles m. □ 128 Lyngør 
på Akland. NB! Onsdag 
01.11.  ─ +  
15.11.  M □ Felles m.  
□ 127 Gabriel Sco  og □ 152 Fjære 
06.12. O + G 
20.12.  Arbm. Julemøte. Utlodning 
Alle møter åpner i O grad kl.19.00 
 

God sommer! 
 

Redaktør: Jan Tore Solheim, Herold 
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Loge 107 Torungen 
 

Logemøte 07.03.2022 
 

OM ønsket 43 brødre velkommen i en 
forkortet åpning. Dette gir et 
fremmøte på 45,43 %.  
Logen klargjort til forfremmelse i Den 
Høye Sannhets Grad. Bror Ole Iber 
forfremmet til «Den Høye Sannhets 
Grad». Til ære for den nye bror av Den 
Høye Sannhets Grad ble ‘’I did it my 
way’’ fremført av bror Per Rosmo på 
saksofon. Seremonien ble 
gjennomført på en stilig og verdig 
måte. 
 

 
Ole Iber 

 
 

Møter høst 2022. 107 
Torungen. 

05.09 0+ G 
19.09 25år VEJU G 
03.10 Venneaften 

17.10 1+ 
07.11 Minneloge 

21.11 1+ 
03.12 Julemøte 

19.12 0+ G 
 

Logemøte 21.03.2022 
 

Logen ble åpnet i troskapsgraden 
OM ønsket 40 brødre velkommen 
og 4 gjester. SP Kai Salvesen (Leir 
22), Eks OM Erik 
Steller (loge 152 Fjære), UM Kristoffer 
Svarva og bror Glenn Salvesen (loge 
135 Merdø) Dette gir et fremmøte på 
51.8%. 
Logen ble så klargjort til opptakelse av 
Erling Johan Sætherlien Seremonien 

ble gjennomført på en stilig og verdig 
måte. 

 

 
Erling Johan Sætherlien 

 

Logemøte 632 07.04.2022 
 

Den 07.04.2022, år 203, holdt Loge nr. 
57 Fidelitas sitt møte nr 1282 i 
ordenslokalene i Landstads gate nr 41 i 
Skien. Møtet ble åpnet i 
Troskapsgraden av OM Jarle Rørvik. 
Han ønsker alle brødre og gjester 
velkommen! Møtet var et 
arbeidsmøte, med hovedvekt spill 
«Anno 2035». 
 

Vår gjest, br Storrepr Tormod Knutsen 
fra Loge 17 Dag takket for varm 
velkomst både nede og i Logesalen! 
Likeså takket OM Terje Lillejord fra 
Loge 107 Torungen på vegne av 13 
brødre for varm velkomst, og så frem 
til møtet. Deretter orienterte OM Jarle 
Rørvik om spillet «Anno 2035» som 
skulle fremføres; om når det var 
skrevet og av hvem, og at det antakelig 
ville provosere noen, og kanskje gi nye 
ideer. Stykket handlet om Logen av i 
dag og i fremtiden! Spillet var meget 
interessant, og ble meget flott 
gjennomført. 
 
 

Fødselsdager – runde tall: 
03.05 Per Olai Seines                        80år 
04.05 Steinar Lyngroth                     70år 
11.05 Bjørn Willy Lynne Karlsen     75år 
25.05 Sigbjørn Normann                  70år 
15.06 Torgeir Sverre Egeland           70år 
26.06 Jan Adolf Nilsen                       85år 
 
Logemøte 02.05.2022 
 

Logen ble åpnet i troskapsgraden OM 
ønsket 45 brødre velkommen. Dette gir 
et fremmøte på 55.7 % 
Det ble referert første gang søknad om 
medlemskap fra Rune Tverbakk. Logen 
ble så klargjort til opptakelse av Olav 
Valsvik og Kjetil Bjørn Brottveit (107 
Torungen) Seremonien ble 

gjennomført på en stilig og verdig 
måte. 
 

 
Olav Valsvik 

 

 
Kjetil Bjørn Brottveit 

 

17mai på huset 
 

Loge 107 Torungen hadde i år 
arrangementet på huset, det ble nok 
litt mindre oppmøte en forventet, så 
det var en del mat og kaker igjen som 
ble donert til kjøkkenet på Plankemyra, 
slik at beboere der fikk nyte godt av 
det som var til over på kvelden. 
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Loge 127 Gabriel Scott 
 
Endelig i gang igjen! 
 
Etter nok er periode med avlyste 
møter kunne vi samles igjen 2/3-22 og 
endelig kunne brødrene – fra venstre 
på bildet - Leif Magne Andersen, Ole 
Bent Hansen og Roger Mathisen Teigen 
få sin etterlengtede gradspassering til 
Den Høye Sannhets Grad 

 
 
40-års veteranjuvel 
 
16/3 var det klart for tildeling av 40-års 
veteranjuvel til Jarle Magnar Finden. 
DSS Inge Kongsbakk med sine 
fungerende storembedsmenn ledet 
seremonien verdig og stilfullt.  

 
Jarle med det synlige beviset på 40-års 
medlemskap i Odd Fellow. 
 
 
 
 

Jubilanter 2. halvår 2022 
 
Det sies at det er sunt å feire 
bursdager – jo flere man feirer jo eldre 
blir man! 
I løpet av 2. halvår har vi følgende 
jubilanter: 
80 år 15/8 – Alf Oddmar Hæstad 
70 år 21/8 – Carl Jon Hansen 
75 år 26/8 – Sverre Steen Vennesland 
55 år 12/9 – Terje Legreid 
55 år 24/9 – Trond Frøyna 
80 år 31/10 – Yngvar Kortner 
75 år 20/12 – Helge Arthur Haldorsen 
50 år 31/12 – Rolf Åge Heimdal 
  
Møte 6/4-22 
 
Etter også å ha ventet var det klart for 
gradspassering til Den Edle Kjærlighets 
Grad for Jan Erik Tandberg og Arne 
Svein Funk. 

 
Jan Erik Tandberg 

 
Arne Svein Funk 

 
 
25-års veteranjuvel 
 
20/4 kunne endelig Sverre Steen 
Vennesland  - til venstre på bildet og 
Thorbjørn Solberg Andersen motta det 
synlige bevis på 25-års medlemskap i 
Odd Fellow. 

 
 
Vellykket vinsmaking! 
Vinsmaking hos Lars Anfinn  
Ekornseter har vært en tradisjon i 
mange år. Nå var det endelig mulig å 
gjennomføre dette etter to år med 
coronarestriksjoner. 
Det var som vanlig bror Torbjørn Ribe  
som sto for utvalget av viner, og etter 
det som er blitt sagt var det en munter 
og fornøyd forsamling som kom seg vel 
hjem! 
 
Møte 4/5-22 
 
Da var det klart for nok en forsinket 
gradspassering. Bror Jens Anders 
Risvand ble forfremmet til Det Gode 
Vennskaps Grad. 
 

 
 
Sommeravslutning 
 
Avslutning er vel kanskje ikke den 
riktige betegnelsen, men nemnd for 
utadvendt arbeid arrangerer samling 
for loge Gabriel Scott torsdag 26. mai – 
Kr. Himmelfartsdag – på Gitmark Gård. 
Her blir det god mat og grilling og 
aktiviteter for store og små. Det 
oppfordres til å invitere familie og 
venner til hyggelig samvær. Reportasje 
kommer i neste Terjenytt. 
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Loge 128 Lyngør 
Sommerhilsen fra OM 
Et begivenhetsrikt Loge-år er over. Vi 
gleder oss over vårt nye Logehus, som 
ble høytidelig innviet av 
Br. Storsire den 11/9. Det ble også 
behørig omtalt i De Tre Kjedeledd. 
Besøk fra fjern og nær skryter 
uhemmet av vårt nye hus, og jeg må si 
at det er et privilegium å få overta som 
OM med de fasilitetene og den flotte 
salen vi nå har fått. 
Tusen takk til alle som har gjort dette 
mulig. Dugnadsinnsatsen var helt 
fantastisk, og resultatet taler for seg 
selv. TUSEN TAKK!!! 
 
Grunnet Corona’en ble det et avbrudd 
på 4 møter før og etter jul. 
Logearbeidet kom raskt i god gjenge da 
restriksjonene ble løftet.  
Vi har hatt den glede av å få to 
gjenopptakelser, fire innvielser og 
attpåtil hatt to 25 års VeJu  . 
Av de seks som stilte på venneaften er 
nå fire innviet. Det må vi si oss godt 
fornøyd med. En vellykket Logefest 
«med følge»  ble avholdt 2. april. 
 
Vi har dessverre mistet to trofaste 
brødre siden i høst: 
Br. Arne Eeg og Br. Lars Rødland. 
Fred med deres minne.  
 
Vi har fått en utmelding, men er i 
vekst. Det gleder vi oss over. Følere vi 
har ute, samt samtaler med 
reflektanter, gjør at vi har grunn til å se 
lyst på utviklingen. 
Nå er våren her, og møtevirksomheten 
ble rundet av 18. mai med 
gradspassering til DGVG. 
 
Jeg håper at vi ser de fleste brødrene 
på sommerfesten hos Bror Håkon 
Nipe lørdag den 11. juni. Vi har bestilt 
fint vær, men skulle det bli behov for 
det, så er det også plass på låven hos 
Håkon.   
 

Senvinteren og våren har vært preget 
av krig og elendighet. 
Dette gjør et sterkt inntrykk på oss alle. 
Vi får håpe at det kommer til en 
løsning med varig fred i nær fremtid. 
 
Men, oppi all denne elendigheten må 
vi allikevel kunne glede oss over de 
nære ting. 
 
Ta vare på dere selv. 
God sommer ønskes dere alle!  
 

         
Br. Tomas Hoel, OM 
 

Våre møter i 2022: 
 

Et begivenhetsrikt halvår:  
 

2. mars, gradspassering  

 
Karstein Bertheussen, Helge Wroldsen og Per 

Anders Bergan har mottatt Den Høye Sannhets 
Grad. 

 
16. mars, gradspassering  

 
Morten Holm;  Den Edle Kjærlighet Grad. 

 
6. april, opptak  

 

Knut Eklo, opptatt i vår Loge. 
 

20. april, besøk av Stor Herold, Dag 
Runar Pedersen 

 
Dag Runar orienterte om det å være 
«Samfunnsbygger» for barn i Ngabus i 
Malawi, et prosjekt gjennom SOS 
Barnebyer. Se egen presentasjon på 
128_Lyngørs FB – side. 
 
4. mai besøk til Terje Vigen  
11. mai besøk til Colin Archer 
 
18. mai, gradspassering  

 
Finn Hagane og André Sagvollen som nye 

brødre av Det Gode Vennskaps grad. 
 

Dødsfall; 
 

Vår gode bror Lars Beer Rødland gikk 
bort 19. mars 2022. 

 

 
Lars var født 31. Juli 1938, og ble 83 

år.  
Han ble tatt opp i vår Loge 27. april 
1994 og fikk 3. grad 15. november 

1995. 
Lars ble tatt opp i Leiren 14. 

September 2000, og ble tildelt  
3. grad 12. desember 2002.  

 

Lars var en aktiv Logebror. Han hadde 
flere embeter i Logen fra 1997, og var 
OM i perioden 2005 til 2007.  
Lars arbeidet også aktiv i utvikling av 
Logen som medlem og leder for 
nemnden «Nominasjon og valg» 
 

Vi takker Lars for hans arbeide for 
Logen, og som god bror.  
 

Fred over Lars Rødlands minne. 
 

Det er mer stoff fra 128 på side 17 
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Loge 135 Mærdø 
 
Gode brødre  
Det er sommer. Vi gleder oss over at 
sommeren er her med mange lyse og 
fine dager. Så håper vi at pandemien er 
historie. Ønsker dere alle en flott 
sommer med skyfri himmel og blått 
hav så langt du ser. 
 

 
 
Logemøte 01.03.2022 
gradspassering DHS  

 
Bror Aage Nystøl 

 
Logemøte 15.03.2022  
Arbeidsmøte ble denne gang viet til å 
repetere hva som er god skikk og bruk. 
 
 
 
 
 
 
 

Logemøte 05.04.2022     
40-års veteranjuvel til Bror Heinz 
Mayer

 
Bror Heinz Meyer flankert av DSS Inge 

Kongsbakk og Overmester Edgar Larsen. 

 
En glad og stolt veteran Heinz Meyer 

 

Logemøte 19.04.2022 
gradspassering DGV 

 
Bror Glenn Salvesen 

 
 
 
 

Denne kvelden hadde vi også gleden av 
å ha felles møte og gradspassering 
med Loge 145 Høgenhei. 

 
Bror Stein Tore Ulvøy og Bror Glenn Salvesen 

flankert av OM Loge 145 Høgenhei Ivar Isaksen 
(tv) og OM Loge 135 Merdø Edgar Larsen (th) 

 
Logemøte 03.05.2022  
Opptak ny bror Svein Harald Monsen 

 
Bror Svein Harald Monsen flankert av 

fungerende eks.OM Tom Arild Sell, CM Arne 
Jensen og OM Edgar Larsen. 

 
Terminliste høst 2022 
□ 135 Mærdø 
06.09 Arbm. 
20.09 Venneaften 
04.10 Arbm. 
18.10 = + fm /□145 Høgenhei - 
Bamble 
01.11 M□ 
15.11 O + G 
06.12 - + 
17.12 Julemøte m/følge. Lørdag 
20.12 Arbm. 
03.01 Arbm. Instr. 
 

Med hilsen i V. K. og S 
Herold Nils Inge Øyna 
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Loge 152 Fjære 
 

Nytt fra Sekretæren: 

Bursdager; 
01.05fylte Per Ø. Erlandsen 50 år 
23.09 Kurt Værholm 60 år 
29.09 Svein Atle udjus 60 år 
29.09 Eldar A. Aas 60 år 
 

 
Venneaften i mai 
 

 
Terje Søyland fikk sin velfortjente 40 
års Veteranjuvel den 25 mai.  
 
DSS Inge Kongsbakk med sine 
fungerende Stor Embedsmenn bidro 
med en flott seremoni som gjorde 
inntrykk både på jubilant og 
tilstedeværende brødre. 
 
OMs hjørne: 
 
Snart er det sommer og vi har lagt bak 
oss en høst og en vår hvor vi har 
gjenopptatt våre normale logemøter. 
Det har vært veldig hyggelig og også 
litt krevende etter en altfor lang 
periode uten disse møtene. 

Vi er i en urolig tid med     
krigshandlinger i vårt nærområde og 
usikkerhet for fremtiden. Spesielt nå i 
denne tiden tror jeg vår orden og vår 
Loge spiller en viktig rolle. Våre møter 
og vårt broder-nettverk representerer 
stabilitet og trygghet. Logelivet skal gi 
inspirasjon og energi til å møte denne 
verden på en offensiv måte og søke å 
bli en enda bedre versjon av seg selv.  
Vi trenger alle påfyll av energi og 
inspirasjon og vi må ikke glemme at 
skal vi hjelpe andre må vi også ta vare 
på oss selv. 
 
Med broderlig hilsen 
I vennskap Kjærlighet og Sannhet 
Overmester 
Bjørn Tellefsen 
 
UM´s hjørne 

Nå er vi kommet til våren og 
sommeren, 
Åhhh så godt det er! 
Vi har hatt noen fine måneder med 
«normal» møtevirksomhet uten 
korona! 
Åhhh så godt det er! 
 
Normal møtevirksomhet i den forstand 
at det har vært hektiske møter med -
grads passeringer, 
-opptak og veteran juveler for å 
komme ajour med rutinene. 
 
I mai hadde venneaften som har 
resultert i at vi har opptak av 2 nye 
brødre på vårt første møte til  
høsten. 
  

 
 
Vi avsluttet så vårsesjonen med en 
storslått 40 års veteran tildeling. 
I denne forbindelse må jeg få takke 
brødrene i privatnemden for en 
kjempe jobb de har gjort for å få dette 
til. 
 
De få dress møtene vi har hatt, har 
privatnemden med assistanse fra 
brødrene stått for både koking og 

servering. Kokingen har brødrene Tore 
W. og John Idar stått for. 
Videre har alle brødrene vært velvillige 
til å stille opp for servering i de andre 
logene på huset. 
Vi har også arrangert mat og servering 
for leiren på huset. 
Så igjen, en kjempe takk til 
Privatnemden og alle brødrene i Loge 
152 Fjære for at vi har hatt et flott 
vårsemester med flotte møter, fine 
brodermåltider og hyggelig samvær i 
salongen utover kveldene. 
Jeg ser fram til fortsettelsen til høsten. 
 
Så vil jeg, på vegne av alle brødrene i 
Loge 152 Fjære få ønske vår kjære 
Overmester og hans famille en 
strålende sommer med mye hygge og 
godt vær slik at ferien kan tilbringes på 
skjærene uten for Grimstad. 
Jeg vil også benytte anledningen til å 
ønske alle mine brødre God Sommer. 
Så møtes vi den 12 September for 
opptak av nye brødre. Det blir stas. 
 
Her lover jeg at vi i embetsverket 
virkelig skal børste bort «rusten» og få 
dette til å bli en god opplevelse for 
resipientene. 
Så, brødre, møt så ofte dere kan, et 
godt frammøte styrker samholdet 
mellom brødrene og dere vil sikkert 
alltid motta og ta med dere gode 
impulser til glede og gavn for dere selv. 
 
Mine gode brødre, må alle ha en flott 
sommer og en riktig god tid framover 
sammen med familie og venner. 
 
Med broderlig hilsen  
I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet  
Nils-Arild Henriksen 
 
 Fortsettelse fra side 15 for loge 128 

Lyngør 

Jubilanter kommende 
måneder: 
 

7 juni: Håkon Nipe 50 år 
7. juni: Ole P. Pettersen 75år 
12. juni: Bjørn Larsen 60 år 
23. juni: Asbjørn Angelstad 75 år 
3. juli: Knut I. Christensen 65 år 
7. juli: Morten Holm 70 år 
16. juli: Bernt J. Pettersen 80 år 
29. juli: Geir Byvold 40 år 
7. september: Stein Løvdok 75 år 
 

I VK&S 
Herold Steinar Nilsen 
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Redaktørens lune hjørne eller lederartikkel om du vil.
 
Norges bursdag – 17. mai med rekordlange barnetog og mye aktivitet. Vi har for en drøy 
uke siden markert at det er 77 år siden freden kom til Norge. Hele Europa var igjen blitt fri 
og selv om det både var seierherrer og tapere, så har tiden leget de fleste sår. 
Enkelte har opplevd 2. verdenskrig, og andre har, på lang avstand opplevd kriger i andre 
verdensdeler. Vi har kanskje markert oss mot disse ubehagelige opplevelsene som krig dog 
er. 
Men nå, nå opplever vi en krig som skjer like utenfor «døra» vår der naboland er 
involvert.  Hva har det å si for den enkelte? Jeg tror de fleste av oss vil føle en uro for hva 
dette vil bety for oss, og vi ser at hatet mot enkelte brer seg, mens andre blir gjenstand 
for sterk sympati. 14. mai kom denne sympatien sterkt til overflate. Verdens øyne var 
rettet mot Torino, Italia, der Eurovisjon Song Contest, Melodi Grand Prix på godt norsk, 
gikk av stabelen. 25 land konkurrerte om å ha laget Europas beste sang og der 40 land 
skulle avgi sine stemmer. Først kom stemmene fra de profesjonelle, der låtenes 
musikalske oppbygging samt de forskjellige koreografier og «pynt» ble vurdert. Deretter 
kom «folkets» røst inn, og her kom tydelig sympatien til Ukraina tydelig frem og det ble 
satt ny rekord i «folkestemmer». Låten i seg selv var bra, og kombinasjonen av 
tradisjonell folkemusikk, tradisjonelle instrumenter og et moderne «musikkformat», ble 
virkelig godt mottatt. Likevel; Ukraina appellerte til alle i den situasjonen som denne        
selvstendige staten befinner seg i. Helt siden slutten av februar har situasjonen for det 
ukrainske folk vært av en slik art at de fleste av oss fortsatt er i sjokk. Da blir det godt å få 
oppleve den sympatien Ukraina fikk i denne sangkonkurransen. Her slår Vennskap, 
Kjærlighet og Sannhet til for fullt, og tankene går til Ukrainas modige innbyggere. At vi 
igjen får en slik situasjon i Europa er skremmende og var utenkelig for kun måneder siden. 
Pandemien er så godt som over, men det som nå skjer i Europa er like uforståelig som 
Covid-19 gjorde med oss i over 2 år. La oss håpe at det også er lys i Ukraina-tunellen, selv 
om det ikke ser slik ut nå. 
 
Vi har nå hatt en pause i vårt Odd Fellow liv, hva møteaktivitet angår, som har vart i ca 2 år. 
Det har satt spor etter seg, men heldigvis er situasjonen i vårt distrikt fortsatt veldig bra, og 
flere loger melder om tilgang på nye medlemmer.  
Viktigere enn noen gang er at vi gir våre nye søstre og brødre en meningsfylt opplevelse når 
de nå har valgt å bli medlemmer. Får de tilbud om et aktivt medlemskap eller lar vi dem 
sitte passivt i logesalen til de totalt mister interesse for sitt logeliv?  
Terjenytt ønsker alle lykke til med sitt logeliv, der Vennskap, Kjærlighet og Sannhet må stå 
sentralt sammen med: Det du vil at andre skal gjøre mot deg og dine, det skal også du 
gjøre mot dem. Klikkdannelse er tabu i logesammenheng. 

Terjenytt Sommer 2022 – 50. årgang - Medlemsbladet for Odd Fellow Ordenen i Distrikt nr. 22 Aust-Agder. 
Bladet utgis 4 ganger i året: Vinter, Sommer, Høst og Jul. UM er redaktør for stoff fra sin loge. 

  
Neste Terjenytt, Høsten 2022, kommer i september 2021. Frist for innlevering av stoff fra enhetene er ca 20. sept. 2022. 

Stoffet sendes: Per J. Jørgensen, på E-mail: terjenytt@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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