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Distrikt 22 har fått to nye DSS’r. 
Les mer om Ragnhild Bjellås og Harald Støyl på 
side 13 og 14 

 

Lodge no 9, Aristarcus 
har begynt «å røre seg» 
igjen. 
Les mer på side 15 

 

Leirslagning i Leir 22 Aust-
Agder der 6 nye patriarker 
fikk DGL-graden og ny DSS 
ble innsatt. På bildet over 

ser vi DSS Harald Støyl 
flankert av Fung Stor 

Marsjall og Eks DSS Inge 
Kongsbakk 

 

 

Tore Besse 
Lund 
Andersen ble 
2/9-2022 
utnevnt til 
Æresmedlem i 
Lodge no 9, 
Aristarcus på 
en seremoni i 
Kristiansand. 
Se mer side 15 
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Rebekkaloge nr. 51 Fortuna 
 

Tildeling 40 og 50 års juvel 

 
 
Onsdag 25.05.22 var en stor dag i Loge 
51 Fortunas historie.  Vi hadde både en 
40 års juvel, Ragnhild Ellefsen og en 50 
års juvel Else Salvesen.  Det var en utrolig 
flott seremoni ledet av Eks DSS Kari Rose 
med fungerende embedsmenn. 
 

  
Etter tildelingen var det samling i 
kjellerstua hvor bl.a. Østre Gab bidro 
med flott sang.  Etterfulgt av nydelig 
middag m/dessert. 
 

Gratulerer til to flotte søstre 
 

 

Runde år – Vi gratulerer 
Helene Vierli              65 år 05.10.22 
Anja Flakk Andersen 50 år 17.10.22 
Virginia Quirino         65 år 12.11.22 
 

 
 

Turer 
Fredag 6. mai var en gjeng med søstre på 
bytur.  De gikk fra Kittelsbukt til Barbu 
park, deretter over Batteriet og 
Kastellveien. 

 
 

Sommertur 
Det var utrolig hyggelig igjen å kunne ha 
en sommertur. Turnevnden hadde gjort 
en god jobb med arrangementet.  Vi 
startet med en omvisning på 
Bomuldsfabrikken.  Deretter var det 
middag på restaurant Flyt. Vi koste oss i 
nydelig sommervær ute før middagen. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Døde Søstre 
 

Ingebjørg Terkelsen 
 

 
 
Søster Ingebjørg Terkelsen døde 
09.06.22, hun ble født 08.05.32 og ble 90 
år.  Ingebjørg ble innviet i Rebekkaloge 
nr 51 Fortuna 30.05.1984 og hadde 38 
års medlemskap. Hun ble forfremmet til 
Den Høye Sannhets Grad 21.01.1987. 
 
Embeder i logen 
Insp.ass  2003-2005 
Insp.ass  2005-2007 
UM venstre ass 2007-2009 
 
Vi er mange som fylles med 
takknemlighet for det fellesskapet vi fikk 
med Ingebjørg.  Med sitt gode humør og 
blide vesen var det en glede å 
samarbeide med henne.  Hun utførte 
sine embeder med verdighet og 
nøyaktighet. Hun var alltid positiv hun 
var et ja menneske. 
 
Vi lyser fred over hennes minne.    

 
 
Livet er ikke de dager som har gått, 
Men de dager vi kan minnes. 

Pjotr Pavlenko 
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Rebekkaloge nr 93 Kaprifol 
 

Døde søstre 
Reidun M. Kjemperud 

23.09.1929 – 13.08.2022 

 
 

Vår kjære søster Reidun M. Kjemperud 
døde 13. 08.2022. Hun ble begravet fra 
Arendal Kapell, onsdag 24. august 2022. 
Hun ble innviet i Ordenen i Loge 93 
Kaprifol, 10.12.1991. 
Embeder i Logen: 
Ytre vakt      1995 - 1997 
UM H.ass.      1997 - 1999 
Søster Reidun M. Kjemperud fikk tildelt  
sin 25-års Veteranjuvel desember 2016. 
 

Aslaug M. Haaland 
21.06.1934 – 20 08 2022 

 
 

Vår kjære søster Aslaug M. Haaland døde 
den 20. august 2022. Hun ble bisatt fra 
Færvik kirke, Tromøy, den 26. august 

2022.09.21 Hun ble innviet i 
Rebekkaloge nr. 56 Camilla Collett, 
Kristiansand, 23. mars 1976, og ble 
overført til vår loge 1. juli 1996. Hun ble 
opptatt i Leir nr. 8 Agder 28.01.1988 og 
overflyttet til Leir nr. 22 Viljen 
12.03.2005. 
Embeder i Logen: 
Skattmester 1989 – 1991 
Undermester 1993 – 1994 
Kasserer  2005  - 2007 
Embeder i Leiren: 
Skattmester (Agder) 1991 – 1993 
1.Leirvakt (Agder       1999 – 2001 
Ytre Vakt (Viljen)       2005 – 2007 
Søster Aslaug M. Haaland fikk tildelt sin 
40-års Veteranjuvel 11.04.2016. 
 
Vi er mange logesøstre som fylles med 
takknemlighet for det fellesskapet vi fikk 
med søster Reidun og søster Aslaug. De 
var glade i logen vår,  og vi i dem. 
Vi savner dem begge! 
Vi lyser fred over søster Reidun og søster 
Aslaugs gode minner.  
 

 
 
 
Sommertur til Dømmesmoen 
våren 2022 
 
Mandag 13. juni hadde Loge 93 Kaprifol 
sin sommeravslutning. Turen gikk i år til 
Dømmesmoen planteskole. Turen ble 
arrangert av søstrene Liv Torill Jacobsen 
og Ellen Lillevik. 
14. damer møtte fram i strålende vær. Vi 
ble møtt av gartner Anita Knudsen som 
ga oss en flott omvisning i det fine været. 
Vi fikk god innføring i trær, planter og 
urter. Hun hadde mye kunnskap i emnet. 
Etter omvisning ble vi servert smørbrød 
og hjemme-laget kake. Synd at ikke flere 
søstre hadde tatt turen, men vi som var 
tilstede hadde en flott ettermidag. 
 

 
 

Jubilanter høsten 2022   
 
15.09  Torill T. Knudsen            75 år 
26.09   Lise Ydse Lindås             60 år 
02.10   Tone Hatten                   60 år 
24.10    Astri A. Andersen         75 år 
04.11    Astrid-Marie Wold       65 år 
09.11    Else M. Fossnes            80 år 
12.11    Solbjørg Berge              80 år                 
26.11    Olaug Sell                      85 år 
 

 
 

Innvielse av to nye søstre. 

 
Sara Kalstad og Sissel Alice Thorne Juel 

Den 12.09.22 kunne vi ønske våre to nye 
søstre, Sissel Alice Thorne Juel, fadder 
Eiri Sataslaatten Stene/ Randi 
Sataslaaten Aanonsen og Sara Kalstad, 
fadder Turid Jacobsen, velkommen til vår 
Loge. Det ble en flott seremoni i salen 
med gode aktører i spillet. På ettermøtet 
ble vi møtt av et flott pyntet bord som 
vanlig. Der det ble servert laks 
m/agurksalat som smakte aldeles 
utmerket. Undermester Adeleide Lund 
ledet oss fint gjennom kvelden. Våre to 
nye søstre holdt hvert sitt innlegg hvor 
de presenterte seg. De takket begge for 
en fin kveld og de gledet seg til 
fortsettelsen. Vi ønsker lykke til og håper 
at de vil trives hos oss. 

Møteplan høsten 2022 
29.08 19.00  Arbm. Etisk post 
12.09 19.00  0+           Galla 
26.09 19.00  0=+ 
10.10 19.00  Arbm. Stort lotteri 
11.10 18.00  Distrikts Storlogemøte 
                        NB! Merk dag og tid 
24.10 19.00  0 Venneaften 
14.11 19.00  0 M□ 
28.11 19.00  0 Arbm.  
12.12.18.00  0+ Julemøte           Galla 
                        NB! Merk tiden! 



2022 Høsten 50. årgang 

 4

 

 

Rebekkaloge nr 104 Måken 
 
Innvielse 08.09.22: 
 
Den 8. september var vi så heldige at vi 
hadde innvielse av hele 3 nye søstre!  
Det var en flott og verdig seremoni i 
salen med 62 flotte søstre til stede. 
  

 
Våre nye søstre Bente Melbøe Hokland, Eva 

Elisabeth Hannås og Solfrid Ristesund. 
 
 
Overgang: 
 
Den 8. september fikk vi i tillegg til 3 nye 
søstre enda en ny søster. Det var Else 
Kristine Flagestad som meldte overgang 
fra Loge nr. 30 Sigrid Undset.  
Med hennes lange bakgrunn som 
logesøster ble hun ønsket hjertelig 
velkommen til 104 Måken. 
 

 
Ny søster i 104 Måken: Else Kristine Flagestad 

Venneaften: 
 

Kjære søstre og brødre. 
Måken har Venneaften torsdag 27. 
oktober kl. 19.00. Vet du om noen i 
Grimstad- Lillesandområdet som har lyst 
til å høre om Odd Fellow Ordenen og 
Rebekkaloge nr 104 Måken, er det fint 
om du enten informerer den aktuelle 
direkte eller gir OM et tips på e-post 
r104om@oddfellow.no 
 
 
Den Gode Overmester: 
Torunn M. Sandsdalen 
fung. Eks OM har ordet. 
 
Den Gode Overmester er eit toårig 
leiarprogram organisert frå Storlogen 
med formål å gje opplæring til søstre og 
brødre som er UM i sitt andre og OM i 
sitt første år. 
Opplæringa byggjer på Ordenens 
verdigrunnlag som m.a. omfattar 
medmenneskelegheit, toleranse, 
gjensidig respekt og fellesskap. 
Tanken er å støtte og utvikle logens 
Overmester og bidra til at ho/han kan 
føle seg trygg i rolla si. 
Det er andre gong 104 Måken deltek i 
Den Gode Overmester. Første gongen 
var i 2019-2021 i kurs nr. 2. Då var 
underteikna Adept og hadde DSS 
Ragnhild Bjellås som Mentor. 
Nå er vi i gang med kurs nr. 4. I år er UM 
Elin Håland deltakar som Adept, og ho 
har Eks OM Benedicte Muruvik Vonen 
frå 51 Fortuna som Mentor. 
Den Gode Overmester blir gjennomført 
over heile landet, og vi høyrer til region 
Agder. 
 
Vi skal ha seks regionssamlingar i 
Kristiansand der det blir tatt opp ulike 
tema rundt det å vera leiar. 
Adept og Mentor skal møtas til jamlege 
samtaler, og Mentor skal møte i 
Adeptens loge for å bli kjent med logen 
og sjå korleis Adepten fungerer som 
UM/OM. 
Adepten skal gjennom eit 
utviklingsprogram i samarbeid med 
Mentor, og ein del av arbeidet går ut på 
at Adepten blir bevisst sine sterke og 
svake sider og tenkjer gjennom korleis 
ho/han ønskjer å vera som leiar. 
Gjennom opne spørsmål frå Mentor skal 
Adepten få hjelp til å finne svar på ulike 
problemstillingar. Mentor skal ikkje 
koma med råd utan at Adepten spesielt 
ber om det. 

Som avslutning på kurset skal Adepten 
skrive ei kort oppsummering, kalla «Min 
leiarplattform», der ho/han skriv om sine 
erfaringar og praksis gjennom kurset. 
Den Gode Vennskaps Grad: 
 
Den 22. september hadde vi 
gradspassering for hele 4 søstre. Det var 
Anne Lise Maløya, Cathrine Therese 
Dullum, Ann Kristin Ringdal og Maiken 
Aagre. En flott firkløver som ønskes 
velkommen til Den Gode Vennskaps 
Grad. 
 

 
Disse flotte søstrene er Ann Kristin Ringdal, Anne 
Lise Maløya, Cathrine Therese Dullum og Maiken 

Aagre. 
 

 
 
Våre 
jubilanter:  
 
20.09 Inger Helen Dybfest        75 år 
29.09 Tove Birgitta Birkenes    75 år 
11.10 Grete Hagen            85 år 
19.10 Kerstin Thoresen            70 år 
24.10 Anne Havstad            80 år 
 
Vi gratulerer de som har hatt jubileum og 
de som skal ha! 
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Rebekkaloge nr. 116 
Navigare 

 
«HVER ENESTE DAG HAR FLERE 
MULIGHETER ENN VI ANER..» 
 
 
25.05. FESTLOGE 

 
Høytidelig Festloge med etter-følgende 

«spansk aften 

-  

 
Alle pyntet seg med hatter,  
bordene var festlig dekket og menyen for 
kvelden var variert og velsmakende 
tapas. 
 
 
 
 

08.06. SOMMERTUR 
 

Hyggelig avslutning av vårhalvåret med 
tur til Lingard Skuteminne, som er en 
enestående maritimhistorisk samling ved 
Lyngørfjorden Kyst-kultursenter på 
Gjeving. 
24 søstre ble vist rundt av kunnskapsrike 
og engasjerte guider 
Kvelden ble avsluttet med et smakfullt 
måltid på Lyngør hotell. 
Det var Nevnd for Underholdning og tur 
som hadde tatt initiativ til planlegging og 
gjennomføring av flott sommertur. 

 

 

 

 
 
Storrepr. Ragnhild Bjellås var deltager på 
Storlogemøtet på Sundvolden hotell, 10.-
12.juni. 
Ny Stor Sire er Geir Småvik. 
 
Storrepr. Ragnhild Bjellås ble 30.06. 
utnevnt til Distrikts Stor Sire for Reb. 
Distr. 22 Aust-Agder av Stor Sire Geir 
Småvik, og hun ble høytidelig installert i 
sitt embede i Leir 22 Viljen 01.09. av Eks 
DSS Ingeborg Baust. 

I logemøtet 14.09 ble Eks OM Aud 
Angelstad valgt til logens nye Stor-
representant for perioden 2022-2025. 
Hun ble høytidelig installert i sitt nye 
embede av DSS Ragnhild Bjellås. 
Denne kvelden kunne søstrene også 
ønske velkommen vår nye søster, Miriam 
Langmyr. 
 

 
DSS Ragnhild Bjellås og Storrepr. Aud Angelstad 

 

 
Str. Miriam Langmyr med sin mor og fadder, Fung 

Eks OM Vigdis Sonesen Thorbjørnsen. 
 
Runde dager: 
09.09. Reidun Sivertsen          80 år 
26.09. Ellen Krauss Davidsen     85 år 
28.10. Torunn Lundberg             75 år 
30.10. Esther Kristine Hoel         50 år 
03.11. Kari Fredvik                       75 år 
GRATULERER! 
 

 
Herold 116 Navigare 
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Loge nr. 61 Terje Vigen 
 

Vel møtt! 
 
Vi i Terje Vigens Embetsverk ønsker alle 
våre Brødre hjertelig velkommen til alle 
våre møter i den kommende 
høstsesongen!     
         

 
 
□ 61 Terje Vigen 
07.09.2022 ≡ + Galla 
21.09.2022 Arb. □  
    Instruksjon / Økonomi 
05.10.22 = + 
19.10.22 Minne □ 
02.11.22 Arb. □ Status arv. 
16.11.22 60 Ve. Ju. Galla 
30.11.22 0 + Galla 
07.12.22 – + 
 
         
        Ord for dagen 

 
 
Kvart menneske er som en øy,  
             som kjent. 
         Så det må bruer til -  
Uendelig mange slags bruer.. 
Tarjei Vesaas 
 
 

     
50 års Veteranjuvel 
 
En stor dag for vår Bror Paul Martin 
Paulsen som fyller 90 år den 11 oktober i 
år 

 

 
 
En delegasjon med DSS Inge Kongsbakk, 
Eks Overmester Rainer Domogalla, 
Overmester Johannes D. Mjåland og 
Sekretær Per Asbjørn Liane besøkte ham 
i sitt hjem, for å markere hans 50 års 
jubileum som medlem og Bror i vår Loge. 
I en høytidelig seremoni fikk han 
overrakt 50 års diplom fra Storlogen, og i 
tillegg ble han også tildelt 50 års 
Veteranjuvelen av DSS Inge Kongsbakk. 
Seremonien ble avsluttet med hyggelige 
samtaler rund bordet som var dekket 
med en flott marsipankake og en god 
kopp kaffe, pluss en blomsterhilsen fra 
alle oss brødre i TV. 
     . 
 
 
 

 
Kommende runde år 
 
11.10.2022 Paul M. Paulsen.     90 år 
20.11.2022 Johnny Olsen           85 år 
12.10.2022 Ivar Tønseth            75 år 
19.12.2022 Kristen Heimdal      75 år 
21.12.2022 Gunnar B. Stormo    75 år 
07.10.2022 Harald Sørensen      70 år 
28.10.2022 Petter Stiansen        70 år 
22.11.2022 Robert Høyesen       70 år 
01.12.2022 Jan-Oscar Kvist         70 år 
23.12.2022 Kristian H. Eimind    65 år 
 

Terje Vigens Sommerfest 2022 
 
Den 11 juni ble det arrangert årets 
sommerfest hos Phailin og Torjus Siring 
på Gartha. 
Været var med på laget, og vi samlet vel 
femti festglade Brødre med ledsagere. 
Etter en liten velkomstdrink, starte vi 
med quiz-stien gjennom skogen og opp 
til lavvoen.     
På vår sti oppover gikk vi på en del 
plakater med noen finurlige spørsmål, 
som vi i fellesskap måtte finne svaret på. 
Når vi så omsider nådde målet på 
toppen, ble vi møtt med en liten 
forfriskning og kunne nyte den flotte 
utsikten over Gartha-fjorden i en 
hyggelig stund. 
Så vandret vi ned igjen og ble møtt av ett 
festdekket bord, der vi fikk servert en 
gourmet grillet måltid med dertil 
hørende velsmakende tilbehør og et 
godt utvalg av edle drikker. 
Måltidet ble så avsluttet med deilig 
marsipankake og en god kopp kaffe. 
Festen fortsatte til utover kvelden og ble 
så avsluttet med utdeling av premiene til 
vinnerne av quizen, og med sang, 
underholdning og mange gode samtaler. 
Enda en gang en stor takk til Phailin og 
Torjus Siring for deres meget gjestfrie og 
hyggelige vertskap. 
Takk også til vår Privatnevnda og 
grillmasteren Norman Aarsbog for 
innsatsen og gjennomføring av denne 
meget vellykkede og minneverdige 
festen. 
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Loge nr. 98 Henrik Ibsen 
Gode ordensbrødre 

i Loge 98 Henrik Ibsen. 
 

Det er godt å være i gang med møtene 
våre etter sommerferien. Det har vært 
en hektisk start på høstsemesteret og vi 
har allerede avholdt 2 givende møter. 6. 
september med 2+ og 1. gangs 
nominasjon til ny storrepresentant. 
Utnevning av ny Indre vakt, Andreas 
Kleppe. Utnevning av ny CM venstre 
assistent, Arild Viken. 20. september 
med 2. gangs nominasjon og valg av ny 
storrepresentant, Jarle Siring. 
Jeg ser frem til videre arbeid i logen. 
 

Geir Tjemsland 
Overmester 

 

 
DSS Harald Støyl 

 

Harald Støyl ny DSS 
Han ble innsatt som DSS på leir-
slagningen i Leir 22 Aust-Agder torsdag 
8. september 2022, av avtroppende DSS 
Inge Kongsbakk, ved en enkel og 
høytidelig handling i Ordenshuset på 
Akland. 
 

Harald er den første DSS fra vår Loge. 
Han trer med øyeblikkelig virkning av 
som Storrepresentant, så her må vi velge 
ny. 
 
Vi gratulerer og ønsker ham lykke til! 

 
Storrepresentant Jarle Siring 

Jarle Siring ny Storrepresentant 
I Logemøte 20.9.22 ble Eks OM Jarle 
Siring valgt og innsatt som 
Storrepresentant.  
DSS Harald Støyl sto for innsettelsen på 
en verdig og fin måte. 
Vi gratulerer, og ønsker Storrepresentant 
Jarle Siring lykke til! 
 

 
Per Atle Aanonsen 

 

Logemøte 6. september 
Den Edle Kjærlighets Grad 
Per Atle Aanonsen ble endelig tildelt 
graden. Han ble opptatt 3.12.2019. 
Corona og sykdom har gjort at tiden har 
gått. 
 

Logemøte 20. september 
Arbm. 2.N V og Venneaften 
Det var 3 «venner» og 2 søkte straks om 
medlemskap. 
 

Fødselsdager runde år 
16.10. Ove Gerhard Olsen 80 år 
04.11. Geir Dokkedal 60 år 
17.11. Harald Kvikstad 85 år 
23.11. Andreas Kleppe 85 år 
Vi gratulerer! 
Terminliste for resten av 2022 
04.10. Arbm.  

19.10. ≡ + G Felles m. □ 128 Lyngør på 
Akland. NB! Onsdag 

01.11.  ─ +  
15.11. M □ Felles m.□ 127 Gabriel 

Scott og □ 152 Fjære 
06.12. O + G 
20.12.  Arbm. Julemøte. Utlodning 
Alle møter åpner i O grad kl.19.00 
 

Søndagstur til Kystlaget Terje 
Vigen sine lokaler i Skjeviga 12. 

juni 
  

 

 

 

 

 
 

Et trettitall brødre og ledsagere hadde 
funnet veien til Skjeviga denne fine 
søndagen i juni. Vår årlige sommertur. 
Privatnevnden hadde tent grill og den 
enkelte hadde medbrakt passende 
grillmat. Nypoteter og salater sto klart. 
Kaffe og kake likeså. Det ble god 
stemning og alle så ut til å kose seg.  
Takk til Privatnevnden.  
 

Redaktør: Jan Tore Solheim, Herold 
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Loge nr. 107 Torungen 
 

Logemøte 09.09.2022 
 
Logen ble åpnet i troskapsgraden 
OM ønsket 39 brødre velkommen. 
Dette gir et fremmøte på 48.8 %. 
Til beste for losjen: Bror CM Steinar 
Lyngroth takket for blomstene han fikk 
på sin 70 årsdag. SR Karl-Petter Evensen 
minnet om at de brødrene som har DHS 
grad i over ett år kan bli kalt til leiren, de 
brødrene som har over ett år som DHS, 
og ønsker å være med i leiren kan 
kontakte SR. Bror Sigbjørn Normann 
takket for blomstene han fikk på 70 års 
dagen. Bror Kåre Vatne hilste fra bror 
Per Olai Seines som er på ferie. Bror 
Svein Harald Søndenå hilste fra bror 
Christian Grundesen som hadde besøk, 
og ikke hadde anledning til møte opp i 
logen. Det ble referert første gang at 
bror Frido Josepha ønsker å fratre som 
sekretær. Bror Eks OM Karl Otto 
Berntsen ble nominert til sekretær for 
resten av innværende periode. 
Informasjonsspill: Spillet ble fremført av 
Herold: Lars Reidar Yttrelid, SR Karl-
Petter Evensen, Eks.OM Ove Wroldsen, 
UM Vidar Josephsen, Kapellan Aksel 
Tønnevold og OM Terje Lillejord. Spillet 
var veldig informativt 
 
Logemøte 19.09.2022 
 
Logen ble åpnet i den Høye Sannhets 
Grad 
OM ønsket velkommen til 42 brødre og 
med en spesiell velkomst til Eks DSS Inge 
Kongsbakk 
Dette gir et fremmøte på 52.50 % 
Protokoll nr. 634 ble godkjent 
Sekretær noterte følgende som 
vikarierte Sekretær Thor Kristian 
Hustveit YV Jan Egil Josephsen. 
Eks DSS takket for velkomstord og så 
frem til møte 
Bror Jan A Nilsen takket for 
oppmerksomhet på sin 85 års dag. Bror 
Per Olai Seines takket også for 

oppmerksomhet på sin 80 års dag. 
Det ble så fortatt 2. gangs nominasjon av 
ny sekretær og deretter valg. Eks OM 
Karl Otto Berntsen er dermed valgt til ny 
sekretær for resten av embeds-perioden. 
Logen ble så flyttet ned til 
troskapsgraden. En bror inntok så 
logesalen på foreskrevet måte. 
Seremonimester førte så SR Karl Petter 
Evensen inn i salen ærestegnet ble 
avgitt. SR overtok så forsetet, for 
tildeling av 25 års veteranjuvel til 
brødrene Eks SR Ole Skjævestad og Eks 
Skm Jan Erik Andersen. 
Seremonien ble gjennomført på en 
stilfull og verdig måte. 
Storrepresentant foretok så installasjon 
av Eks OM Karl Otto Berntsen til 
sekretær. Logen ble overgitt til OM. 
Logen ble så lukket for å åpnes igjen 
mandag 03.10.22 kl 19:00. 

 
25 års VeJu tildelt Eks SR Ole Skjævestad 

 

 
25 års VeJu tildelst Eks Skm Jan Erik R. Andersen 

Møter høst 2022 
 
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 
 
Menyer høst 2022 
 
03.10.22 Venneaften. Fiskesuppe  
17.10.22 1+. Fårikål  
07.11.22 Minneloge. Kringle og kaffe  
21.11.22 1+ Svinesteik  
03.12.22 Julemøte  
19.12.22 O+ Galla Lettsaltet torsk  
02.01.23 Arbm Instr. Ertesuppe 
 
Fødselsdager 
 
14.09 Michael Lenz               65år 
17.09 Aksel Tønnevold         65år 
24.09 Fritz Steller                  85år 
09.10 Ove Louis Wroldsen   70år 
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Loge nr. 127 Gabriel Scott 
 
Møte 18/5-22 
 
Etter vel gjennomført 17. maifeiring 
stilte 44 brødre opp på det siste møtet i 
vårterminen. Dette var et arbeidsmøte, 
og etter at logen var lukket fikk vi et 
foredrag om pussigheter og 
utviklingstrekk i vårt språk av Helge 
Omdal – professor i nordiske språk ved 
UIA. 
 
Terminliste 2. halvår 2022 
 
7/9 – 3+ 
21/9 - Venneaften 
19/10 – 25-års Veteranjuvel 
2/11 – 1+ 
15/11 – Minneloge sammen med Henrik 
Ibsen 
16/11 – 2+ 
7/12 – 0+ 
21/12 – 40-års Veteranjuvel 
18/1-23 - Arbeidsmøte 
 
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 7/9-22 
 
Da var det klart for en ny møtetermin og 
44 brødre hadde funnet fram galla-
antrekket for å overvære gradspassering 
til Den Høye Sannhets Grad for Jan Erik 
Tandberg og Arne Svein Funk. 

 
Jan Erik Tandberg 

 
Arne Svein Funk 

 
Venneaften 21/9-22 
 
Etter en lang periode uten opptak av nye 
medlemmer, var det knyttet store 
forventninger til venneaftenen. I 
utgangspunktet var 8 nye mulige 
medlemmer invitert og 5 av disse møtte 
opp. En av disse hadde allerede søkt om 
medlemskap! Det ble gjennomført et 
veldig fint rituale i logesalen, og i tillegg 
informerte bror Leif Torbjørn Ribe om 
logens engasjement for SOS-barnebyer. 
Under taffelet ble det også informert om 
logens deltakelse i pasientkafeen ved 
lindrende avdeling ved sykehuset i 
Kristiansand og ellers litt annen 
informasjon. Det var meget god 
stemning under venneaftenen, og det 
ble faktisk levert en ny søknad om 
medlemskap før kvelden var omme. Vi 
håper selvsagt at det kommer flere 
søknader fra de inviterte. 
 
Sommeravslutning 26/5-22 
 
Avslutning var vel kanskje ikke den 
riktige betegnelsen, men nemnd for 
utadvendt arbeid arrangerte samling for 
loge Gabriel Scott torsdag 26. mai – Kr. 
Himmelfartsdag – på Githmark Gård. 
Dette var tydeligvis veldig populært og 

hele 69 store og små deltok. Det var litt 
informasjon om hva gården driver med – 
stor produksjon av juletrær og utleie til 
forskjellige arrangementer. Det ble 
arrangert natursti etterfulgt av grilling av 
pølser. 
 

 
Stor stemning ved grillen! 

 
Natursti for store og små. 

 
Undermester Knut Anonsen (i bakgrunnen) har 

kontroll på naturstien. 
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Loge nr. 128 Lyngør 
 
Så er vi i gang igjen etter en brukbar, 
men vindfull sommer. 
Før vi avsluttet i juni ble 
«Sommerfesten» en suksess, der vår 
gode bror Håkon Nipe inviterte til sitt 
sted ved «Sildvika». Brødre og partnere 
stilte opp! Hva kan bli bedre enn en 
stemningsfull samling i knopptangen i 
fantastisk sommer-vær. Takk til deg og 
dine Håkon for invitasjonen, dette satt vi 
pris på!  
 
Etter festen dro vi hver til vårt, med 
planene klare for sommeren – og ja, vi la 
tanken på Losjen litt på hylla. 
 
Første møte etter ferien var 7. 
september. Det er godt å se at mange 
har ventet på å komme i gang igjen, 
stemningen var spesielt god.  
På dette møtet takket Overmester 
avtroppende DSS Inge Kongsbakk for sin 
dedikasjon og sitt virke. 
Inge ble også takket av på Leirmøte den 
8 september, og vi vedlegger OM’s takk 
her: 
 

 
 
Takk til DSS Inge Kongsbakk 
På Leirens møte 8. september fikk Bror 
Inge Kongsbakk avløsning fra sitt høye 
embete som DSS, og hans etterfølger er 

nå Bror Harald Støyl fra Loge 98 Henrik 
Ibsen. 
 
Inge har gjennom sine 4 år som DSS 
utført sitt verv med engasjement, 
innlevelse, tilstedeværelse og særdeles 
utstrakt møtevirksomhet. Han har loset 
Distrikt 22 gjennom  
en krevende periode. 
 
Inge er en av Loge 128 Lyngørs "Grand 
Old Men" og har et særdeles utvidet 
kunnskapsnivå om vår Loge og vår 
Orden. Denne kunnskapen vil vi selvsagt 
søke å strekke oss etter, og i størst mulig 
grad få den nedarvet til fremtidige 
embetsmenn og brødre. 
 
På vegne av brødrene i  
Loge 128 Lyngør vil jeg med dette få 
takke Bror Inge Kongsbakk for måten han 
har skjøttet sitt verv.  
Han har representert vår Loge på en 
forbilledlig måte og satt spor etter seg i 
Distrikt 22. 
 
Tusen takk skal du ha   
 
I V,K & S  
Bror Tomas Hoel, OM 
 

 
21. September 2022 Venneaften 

 
Logen har etablert seg godt i sitt nye 
bygg på Akland. Vi ser at vi også kan nå 
nye kandidater for medlemskap med 
dette stedet som utgangspunkt. 
Venneaftenen ble godt gjennomført og 
godt besøkt, og vi er optimistiske med 
tanke på å få nye medlemmer til Logen. 
 
 
Våre møter høsten 2022: 
 
05.10 -+ Gradspassering 
19.10 ≡+ Gradspassering 
02.11 M Minneloge 
16.11 O+ Opptak 
30.11 Arb Besøk fra 120 
07.12 =+ Gradspassering 
21.12 O Julemøte 
04.01 Arb. Instruksjon 
 
   
 
 
 

Jubilanter kommende måneder; 
 
11. september Jon K. Løvdal 65 år 
Vel overstått!  
 
06. oktober Thor Pedersen 70 år 
 
Og neste år: 
 
08. januar   Ivar Akselsen 70 år 
 
Logen gratulerer! 

 
I VK&S 

Bror Herold Steinar Nilsen 
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Loge nr 135 Mærdø 
 
Gode brødre 

  
Så var sommeren over  og høsten har 
meldt sin annkomst. Med høsten 
kommer også en aktiv periode i vårt 
logearbeid med mange og berikende 
møter. Denne høsten har vi en 
målsetting om å få så mange som mulig 
av våre brødre til å møte jevnlig. Vi vet at 
hverdagen kan være hektisk og at vi 
etter år med pandemi ikke helt er 
kommet tilbake der vi engang var. En 
oppfordring går derfor til alle om å følge 
opp brødre og motivere hverandre til å 
møte i logen. 
 

l  
Lørdag 18.6.2022. Sommerfest 
I år ble det sommerfest for medlemmer 
og deres bedre halvdeler. Årets fest ble 
holdt på Nedre Gartha hos Torjus Siring. 
Her var det rigget til fest og stemningen 
var høy. En stor takk til alle som bidro 

både med praktiske oppgaver og andre 
med god stemning. 
 

 
Fra festbordet, god stemning. 

 
Overmester og Ceremonimester stod for kveldens 

grilling, her var det nok mat. 

 
Flott sommerkveld i vakre omgivelser 

 
I høst har vi fått to nye brødre i 
vår Loge. 
Bror Svein Korssund og bror Gunnar Emil 
Fredriksen. Vi ønsker nye brødre 
hjertelig velkommen. 
Vi håper de nye brødrene vil finne seg 
godt til rette og oppleve godt vennskap 
og samhold. Vi skal gjøre vårt beste for 
at dere trives. 
 

Logemøte 06.09.2022 
Arbm og gjenopptagelse av 
bror Svein Korssund. 
 

 
Bror Svein Korssund 

 
Logemøte 20.09.2022 
Logemøte skulle være venneaften, men 
ble omgjort til Arbm og overgang for 
bror Gunnar Emil Fredriksen  
 

 
Bror Gunnar Emil Fredriksen 

 
Med hilsen i V. K. og S. 

Nils Inge Øyna 
Herold 
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Loge nr 152 Fjære 
Nytt fra Sekretæren: 

Bursdager; 
07.12 Tor Ivar Jørgensen 40 år 
 

 
Bjørn Olav Nyberg ble tatt 

på høstens første møte. 

 

 
Tre nye brødre av Det Gode Vennskaps grad; Nick 
Savaris, Bjørn Torgeir Larsen og Trond Willy Strøm 

Case 

 
OM’s hjørne: 
Gode brødre, etter en lang sommerferie 
er det godt og ta fatt igjen. Når dagene 
nå blir kortere og kveldene blir mørkere, 
så er det ekstra godt å søke inspirasjon 
og opplevelser til refleksjon i vårt 
broder-fellesskap. 
 

Selv om rekruttering til ordenen og vår 
loge er det en sentral del av vårt arbeid, 
så er det veldig viktig å ta godt vare på 
våre ordensbrødre. 
"Møt så ofte du kan" gjentar vi i hvert av 
våre møter.  
I vår loge har vi en god andel aktive 
brødre med høy møtedeltagelse. Uten 
det vil det være svært vanskelig å holde 
logen levende.  
Som Overmester så er mitt ønske å få 
høyere deltagelse også blant våre mindre 
aktive brødre. Hva må vi gjøre for å få 
dette til? 
Innspill og forslag til hva som skal til for å 
gjøre våre loge-kvelder ennå bedre 
mottas med stor takknemlighet.. 
 
Jeg vil også benytte anledningen til å 
ønske vår nye DSS Harald Støyl lykke til i 
sitt nye embete. Ekstra hyggelig syns jeg 
det er at vi nå har fått ny DSS fra vårt 
eget logehus, og som overmester ser jeg 
frem til et godt samarbeid. 
 

Med broderlig hilsen 
I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Overmester Bjørn Tellefsen 
 
 
UM´s hjørne 

Nå er vi kommet til Høsten. Det er også 
en årstid som har sin sjarm. 

Et møte med opptak er gjennomført og 
der tok vi opp en ny bror, Svein Olav, vær 
oss velkommen bror. 

I skrivende stund forbereder vi møte 
hvor 3 brødre skal få Det Gode 
Vennskaps grad. Dette blir en flott 
anledning til å følge vår ordens 
beskrivelse av «Det Gode Vennskap». 

Vi har hatt noen flotte sommermåneder 
hvor vi har kunne kose oss ute i god 
temperatur og hvor vi har kunnet 
diskutere strømpriser med gode brødre 
og venner. 

Nå er høsten her med det været som 
ofte kommer om høsten. Vi får fyre godt 
i ovnen og kle oss etter været for de som 
går ut. 

Ellers så kan vi bruke møtekvelden i 
Logen på komme ut og treffe brødre. I 
møteplanen framover har vi b.la. 

fellesmøter med Måken og Henrik Ibsen. 
Det ser vi fram til og det blir hyggelig å 
møte brødre og søstre på huset. I 
møteplanen er det også satt av tid til 
arbeids møter. 

På disse møtene vil vår gode kapellan ta 
opp og diskutere etiske spørsmål hvor vi 
kan få en. hyggelig diskusjon på 
ettermøtet. Dette ser vi fram til. 

Vår gode Bror, Dag Arve har nå 
organisert privatnemden hvor 
medlemmene har fått spesifikke 
oppgaver. Dette er gjort for at vi, som 
Loge, skal få en hyggelig og varm 
gjennomføring av våre ettermøter. 
Samtidig er dette en glimrende 
anledning for «nye» brødre å få treffe 
andre brødre i vår loge utenom de 
vanlige ettermøtene. Oppgavene her 
består i grove trekk av å dekke, servere 
og rydde opp etter brodermåltidet på 
dress møter samt dekke på og klargjøre 
lokalet for gallamøter. Hjelp bror Dag 
Arve med dette. Dette er viktig for vår 
trivsel. 

Vi har også arr. mat og servering for 
leiren på huset. Dette skjer 26/10. Her 
må nok hele Privatnemden delta. Videre 
har alle brødrene vært velvillige til å stille 
opp for servering i de andre logene på 
huset. Vi har igjen noen hull å fylle i høst. 
Jeg kommer tilbake til dette senere. 

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, nå må alle ha en flott 
høst framover, så sees vi på logemøtene. 

Med broderlig hilsen 
I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 
Undermester Nils-Arild Henriksen 
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«Kalde» fakta om våre 2 DSS 
 

 
 
Ragnhild Bjellås 
Født: 09.01.1951 
Opptatt i OF:29.01.1992 
 (i loge 90 Hannah) 
DHS: 20.04.1994 
Kalt til leir: 01.11.1999 
 (i leir17 Christiania) 
3. leirgrad: 08-04.2002 
Overført 116 Navigare: 08.02.2006 
Overført 22 Viljen: 08.02.2006 
25VeJu: 08.02.2017 
Organisttegn: 07.04.2022 
 
Embeder i Rebekkaloge: 
Org/Mus (90): 01.08.95 – 31.07.05 
Org/Mus (116): 29.08.07 – 31.07.09 
Sekr.: 26.08.09 – 31.07.11 
UM: 24.08.11 – 28.08.13 
OM: 28.08.13 – 31.07.15 
Fung EksOM: 26.08.15 – 30.09.17 
SR: 24.05.17 – 01.09.22 
 
Embeder i leir 
Org/Mus (17): 01.08.2003 – 31.07.05 
Org/Mus (22): 04.09.07 – 01.09-22 

 
Embeder i Storlogen: 
Delegat til Storlogemøtet i 2022 
DSS: 01.09-22 – 30.09.26 
 
Varamedlem, medlem og leder i en rekke 
av logens og leirens nevnder. 
 

 
 
Harald Støyl 
Født: 20.11.1959 
Opptatt i OF: 04.03.2008 
DHS: 03.11.2009 
Kalt til leir: 14.03.2013 
3. leirgrad: 29.05.2015 
 
Embeder i logen: 
Insp.: 06.09.11 – 03.09.13 
Sekr.: 03.09.13 – 01.09.15 
UM: 01.09.15 – 05.09.17 
OM: 05.09.17 – 03.09.19 
Fung EksOM: 03.09.19 – 07.09.21 
SR: 07.09.21 - 20.09.22 

Ingen embeder i leir 
 
Embeder i Storlogen: 
Delegat til Storlogemøtet i 2022 
DSS: 01.09-22 – 30.09.26 
 
Varamedlem, medlem og leder i en rekke 
av logens og leirens nevnder. 
 
Terjenytt håper på et godt og positivt 
samarbeide med våre 2 nye DSS, der 
begge gjennom sine embeder har vært 
bidragsytere fra sine respektive loger. 
 
Hvem er nå egentlig de to som nå 
innehar de høyeste embedene i vårt 
distrikt: 
 

OM Marit Valland og Eks Storrep. Else-
Margrethe Ramsdal sier dette om 
Ragnhild Bjellås: 
 
Sommeren 2022 ble vår søster i 
Rebekkaloge nr. 116 Navigare Aud 
Ragnhild Bjellås utnevnt som DSS i 
Rebekkadistrikt 22 Aust-Agder. 
Da vi skjønte at det ville komme ny DSS  
distriktet var de aller fleste søstre enige 
om at den skulle kunne overta dette 
embedet var Ragnhild Bjellås. 
 
Aud Ragnhild Bjellås ble tatt opp i 
Rebekka loge nr. 90 Hannah 29.01.1922. 
   
Hun ble overført til Rebekkaloge nr. 116 
Navigare 08.02.2006 og leir nr. 22 Viljen 
08.03  2006. 
Allerede i 1995 begynte hun som 
musikkansvarlig i logen.  Dette er noe 
hun har fortsatt med enten i loge eller 
leir eller som gjestemusikant i andre 
loger. 
 
Hun står for underholdning på møter, 
kjent for bl. a. sine kunnskaper om 
Margrethe, Lært oss mange nye sanger.  
Det er godt med musikk også i salongen, 
dette  har hun lovet å fortsette med i de 
loger og den leir hvor hun er tilstede. 
For alle sine år som musikkansvarlig ble 
hun belønnet med Den Norske Storloges 
Organisttegn 07.04 2022. 
Organist/musikkansvarlig har hun da 
vært til hun nå ble utnevnt til Distrikts 
Stor Sire i 2022. 
 
Embedene har vært mange, både 
utnevnte og valgte.  Hennes kunnskaper 
som hun har ervervet seg underveis er 
mange og grundige. Alltid oppdatert på 
det som vi trenger å vite. Er det noe vi 
lurer på er det en telefon til Ragnhild.  
Hun kan svare på det meste, og kan hun 
ikke svare, vet hun hvor hun skal finne 
det.  Det er en flott søster å lene seg 
mot, hun har en flott måte å svare. 
Søstre føler veldig ivaretatt. Hun er  lett 
å snakke med, koselig smil, øynene 
smiler og latteren sitter løst.  Hun er 
også veldig opptatt av at alle søstre skal 
kunne benytte seg av våre Web sider, at 
vi lærer om logens lover, og 
ordensetikke. 
 
Vi er alle veldig overbevist om at vi har 
fått en DSS som er til glede for alle søstre 
i Rebekkadistrikt 22 Aust-Agder. 
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Det var den ene av de to, men hva sier 
Harald Støyl om Harald Støyl: 
Litt info om den nye DSS Harald 

Støyl, -hvem er han? 
 
Mitt navn er som sakt Harald Støyl, og er 
nå snart 63 år, gift med Anne Grethe, 
som også er en Rebekka Søster, vi har tre 
barn sammen som nå er voksne, fire 
barnebarn, og har bodd på Tjore i 
Grimstad de siste 40 år.  
Jeg kommer opprinnelig fra Arendal, og 
startet min skolegang på Barbu Skole, på 
Birkenlund Skole og etter hvert ble det 
Landbruksutdannelse og Mekanisk 
fagutdanning. De siste 24 år har mitt 
virke vært innen salg av tonnvarer til 
landbruket, i Agder. Jeg har i hele min 
yrkesaktive tid vært ansatt i Felleskjøpet 
Rogaland Agder. 
Hvorfor ble jeg med i Odd Fellow? – jo, 
det har seg slik at en god nabo og venn, 
spurte meg for en god del år siden om 
jeg ikke ville bli med i Odd Fellow. Men 
da var jeg så opptatt med familie, 
gårdsbruk, hjorteoppdrett og vilt-
forvaltning, at jeg måtte si nei. 
Så gikk nå tiden og oppgavene mine 
endret seg. Når så min fantastiske 
Fadder Eks OM Anders Terkelsen, - 
spurte meg igjen i 2007, så sa jeg 
heldigvis, - ja! 
 
Det har jeg aldri angret på! 
 
Jeg husker godt at jeg ble mottatt av 
brødrene i Loge 98 Henrik Ibsen denne 
tirsdagskveld i 2008, på en utrolig flott, 
varm, vennskapelig måte. Og jeg kan 
enda huske den store kontrasten det var 
å komme inn i Logesalen og kjenne den 
stillheten og roen som hersket der. 
Logen fikk meg umiddelbart til å tenke 
på verdier som var og er kanskje enda 
mere verdifulle for meg nå. Jeg kjenner 
at logemøtene gjør meg godt og de 
fungerer som en flott «time out» oppi all 
den hverdagslige travelheten. Jeg mener 
helt klart at dette buskap og budordene 
som vi minner hverandre om på våre 
møter, gjør noe med oss som 
medmennesker.  
 
Nå er det faktisk slik at mitt Loge-liv har 
tatt en ny vending, og jeg har sagt «ja» til 
jobben som Distrikt Stor Sire. Jeg gikk 
noen «runder med meg selv» etter jeg 
fikk den første forespørselen, om jeg 
kunne ta på meg et slikt oppdrag. Men 
da vår nye Stor Sire Geir Småvik ringte 

meg, så svarte jeg at Ordenen er tuftet 
på så mye flotte verdier, og vi har så 
mange unike Logebrødre og Rebekka 
søstre rundt oss, at dette kan jeg jobbe 
med, - og for i de neste fire år.  
Så derfor er det med stor glede, 
spenning og ydmykhet at jeg vil takke for 
alle lykkeønskninger og hilsener som jeg 
har fått av Brødre og Søstre, Tusen Takk! 
 
- Takk til Stor Sire Geir Småvik og alle 
Storlogens Storembedsmenn, 
 - Takk til vår eminente nye Eks Distrikt 
Stor Sire Inge Kongsbakk!, 
 - som har gjort en STOR flott jobb for oss 
alle Odd Fellow’s i disse 4 årene. 
 
Jeg håper jo på å få treffe så mange 
ordensbrødre som mulig nå fremover, 
for det er kjekt å bli litt kjente. 
Til slutt: 
Som du forstår, -så har jeg både epost og 
mobiltelefon.  
Jeg har ikke «kontortid», fordi jeg jobber 
to dager i uken som pensjonist og tre 
dagen i uken som Kundekonsulent. 
Mitt mål er derfor å svare på alle 
henvendelser så fort det lar seg gjøre. 
 
Med broderlig hilsen i  
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 
Harald Støyl 
DSS 22. Aust Agder 

 

 

 
 

Leir nr 27 Homborside 
 
 
Gode patriarker! 
 
Da er vi i gang. Sommeren har vi lagt bak 
oss. Nå er høsten her, og vi er i gang med 
Leir-vandring igjen. 
 
Leir 27 Homborside startet opp tirsdag 
den 27.09. med et P+ møte. To brødre bli 
opptatt i vår Leir. Når det ble slik at vi 

måtte bytte vår møtedag, så har det med 
at onsdag den 28.09. (som var vår 
egentlige møtedag), reiste nesten alle 
våre patriarker på tur. Det hadde nok 
blitt noe tynt i rekkene om vi hadde 
beholdt den oppsatte dato og dag. Men 
vi kommer sterkt tilbake på våre 
oppsatte møtedager. 
 
Den 26. 10. har vi et DGL+. Her har vi to 
patriarker som skal befordres til denne 
grad. Så går vi til den 23.11. Dette er 
også det siste møte i Grimstad i år, det er 
et DKP+. Her har vi fire patriarker som 
skal opphøyes til denne graden. 
 
Det siste møte i år er et fellesmøte med 
Leir 22 Aust-Agder, på Akland. Det er den 
8.12. Dette blir et DKP+, og vi gleder oss 
til det. Hadde vi ikke kunnet ha dette 
fellesmøte, så hadde vi fått et møte i 
jula. 
 
Vi treffes på leirslagning og ser fram til 
en fin høst, og kanskje litt vinter, får vi 
håpe.  
 
 

Med patriarkalsk hilsen i 
Tro Håp og Barmhjertighet 

Arne Solheim 
Hovedpatriark 

 
 

Leirslagning 27.9. P+ 
Følgende ble opptatt i  
Patriarkgraden: 
Jørn Thore Solås, 127 Gabriel Scott 
Per Øyvind Erlandsen, 152 Fjære 
 
 

 
Jørn Thore Solås 
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Per Øyvind Erlandsen 

 
 
Terminliste resten av 2022 
26.10. DGL+G 
23.11. DKP+G 
08.12. DKP+G 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 
 

 
 

Lodge nr 9 Aristarcus har hatt et 
oppdrag i loge Skagerak. 

Kristiansand. 
 
12 brødre fra det historiske skuespillet 
hadde en ny gjennomføring av 
opptagelse i Ordenen i 1746. 
Denne gang var spillet kun for brødrene i 
vertslogen, og vi i Aristarcus benyttet 
anledningen til å hylle vår «far», bror 
Tore Besse Lund Andersen, og til å 
utnevne ham til Æresmedlem i Lodge nr 
9. Mer om dette i egen sak. 
Skuespillerne gjennomførte spillet på en 
måte som fikk gode tilbakemeldinger fra 

tilskuerne, selv om det, pga pandemien 
var 3 år siden sist. Vi var også i et 
minimum hva skuespillere angår og flere 
«debuterte» i ny roller. 
Aristarcus vil i den kommende tiden søke 
å få med flere aktører, bl. a. er det pr 
dato ingen representant for Henrik Ibsen 
blant aktørene. 

 
 
Sekretæren i Aristarcus har skrevet 
følgende rapport: 
 
Lodge no 9 Aristarcus 
Fremføring av spillet for loge 89 
Skagerak i logehuset i Kristiansand 
2.09.22. 
Deltakere i spillet: 
EKS OM, SE og Kappellan:  
Anders Bjørnholmen 
OM:     
Jarle Christiansen 
UM:     
Bjørn Røisland 
Sekretær:    
Leiv Per Olsen 
Skattmester:    
Tom Rud 
CM og Inspektør:   
Per Jetlund Jørgensen 
Dørvakt:    
Kristian Eimind 
Lys og lydmester:   
Inge Kongsbakk 
Førere:     
Steinar Kristoffersen 
Willy Kristiansen 
Resipiend:   
Øyvind Mossing 
Forteller:    
Leif Torbjørn Ribe 
Spillet ble fremført med stil og verdighet. 
Skuespillerne fikk stor applaus fra 
gjestene. 
Like før spillets avslutning ble forfatter av 
vårt spill, Tore Besse Lund Andersen, ført 
fram. Etter en kort tale, ble han utnevnt 

til æresmedlem i Lodge no 9 Aristarcus. 
Han fikk overrakt en plakett prydet med 
vårt våpenskjold og tekst. Plaketten var 
designet og laget av Øyvind Mossing. 
Etter framføringen ble skuespillere og 
gjester traktert med gryterett og 
tilhørende drikke. OM Jan Arne Teige 
takket for et interessant og vel fremført 
spill. Tore Besse Lund Andersen takket 
for utnevnelsen som æresmedlem og 
utredet mer i detalj hvordan han hadde 
fått tak i teksten til opptaks seremoni i 
Lodge no 9 Aristarcus fra 1748. Han 
utdypet også hvilken historisk person 
Aristarcus var og hva han sto for. 
Fra Loge 89 Skagerak møtte det 24 
tilhørere. 

Torbjørn Ribe  
Sekretær 

 
 

Æresmedlemsskap i Aristarcus, 
Lodge no. 9 ble tildelt 2/9-2022 

 
Tore Besse Lund Andersen ble tildelt et 
vel fortjent æresmedlemsskap i «Logde 
no 9, Aristarcus» på denne fredags-
kvelden i Kristiansand. 
Og det er vel fortjent: Uten ham hadde 
ikke dette skuespillet kommet til og vi, 
som er de spillende medlemmer i lodge 
no 9, er ham evig takknemlig. 

 
Tore Besse Lund Andersen flankert av OM og 

EksOM 
 
Skuespillerne har reist land og strand 
rundt, og foreløpig er det vist i Grimstad 
(Urpremiære), Arendal, Kristiansand, 
Stavanger, Oslo Sandefjord og 
Trondheim. 
 
I tilnærmede tidsriktige kostymer og 
rekvisitter fremføres en opptagelse slik 
den angivelig var i 1746. Det er stort sett 
de samme aktørene som var med på 
Urpremiæren, selv om det har vært noen 
utskiftninger og at staben er blitt utvidet. 
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Redaktørens lune hjørne eller lederartikkel om du vil.
 

Mandag 12/9 ble jeg invitert av Kirkens Bymisjon til en sammenkomst i kafeen de har ved Torvet (tidligere Slakter 
Fredriksen og McDonald). 

Anledningen var frivillighetens år, som i er en innstiftning for å «hedre» det frivillige Norge og å hylle den innsats 
som de frivillige er i Norge. 

Hvem er så disse frivillige? 

Svaret er enkelt, det er blant mange; deg og meg.  

At jeg ble invitert til Kirkens Bymisjon skyldes at jeg er engasjert i T5 og er en som kan ringes til når behovet er der og 
med det kan hjelpe med en hånd, et vennlig smil eller en god prat med de som har behov for det. 

Odd Fellows bidrag i frivilligheten er, på landsbasis, blant annet SOS Barnebyer og Redningsselskapet, samt det 
medmenneskelige arbeidet som landets loger legger ned i sine lokalmiljøer. Det mest kjente i den forbindelse er vel 
SIRIUS. 

Logene i Aust- Agder har også sine hjelpetiltak som de utfører på en meget god måte, og det kunne være ønskelig å 
presentere alle de tiltakene vi står over for. En utfordring til den enkelte loge vil i så fall å sende inn noen ord til 
Terjenytt i den forbindelse, f.eks. til neste nummer, og så tar vi en felles presentasjon av alle tiltakene under 
«vignetten»: Vi hjelper. 

I Arendal, og også i andre kommuner i fylket hjelper vi bl.a. Frelsesarmeen med julegrytevakt. Et tiltak som også kom 
inn under den «indre» frivillighetstiltak var Arendalsuka og bemanning av OF¨s stand. Dette er dessverre en saga 
blott, men er et eksempel på hva vi i fellesskap kan få til i all våt frivillighet. 

En frivillig innsats, som dessverre ikke alle søstre og brødre, tar like alvorlig, er servering ved andre logers møter, der 
de respektive loger, i god tid har «meldt» sitt behov for hjelp og der logene setter opp lister for hvem som skal delta 
hvor. 

Hvorfor er dette så vanskelig for enkelte? Selvfølgelig kan det hende at den dag vi er satt opp, så passer det ikke, og 
det er helt greit. Da bytter vi internt, og får vi ikke dette til så melder vi i fra til listeansvarlig (den som har sendt ut 
lista) 

Jeg har selv opplevd at søstre og brødre har uteblitt. Ikke bare medfører dette at de søstrene og brødrene som 
pliktmessig er til stede får en noe stresset og oppjaget opplevelse når de utfører dette frivillige «arbeidet», men det 
er også en dårlig oppførsel overfor den loge og de søstrene eller brødrene som er samlet rundt et hyggelig taffel. 

Mengden av frivillig arbeid rundt våre logehus er sterkt redusert i forhold til situasjonen for 15 – 20 år siden og det 
sies at denne ordningen med servering i andre loger er «den siste og kanskje eneste» interne frivillighet som står 
igjen blant brødre og søstre. Derfor mine søstre og brødre: Vær så snille at dere møter opp der pliktene kaller. Våre 
medsøstre og -brødre fortjener det. 

Terjenytt Høsten 2022 – 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. UM/Herold er redaktør for stoff fra sin loge. 

Hovedredaktør er Eks OM Per Jetlund Jørgensen 
Neste Terjenytt, Julen 2022, kommer i november 2022. Frist for innlevering av stoff fra enhetene er ca 20. no. 2021. 

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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