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Også i år er våre søstre og 
brødre engasjerte vakter ved 

julegryta til Frelsesarmeen 
på ALTI Harebakken. 

Se mer side 16 

Deltakerne i spillet «The Degree of Rebekah» 1851 
mottok hyllest etter forestillingen i Kristiansand 12. 
november 2022.     Se mer på side 18 

Terjenytt er 50 år. 
Vårt medlemsblad har rundet 50 år og 
som det fremgår av forsiden er vi nå 
kommet til 51. årgang. Les mer om 
bladets historie på side 4 og 19 

 

Bror Arne Mosberg ble onsdag 16 
nov, 2022 tildelt 60 års VeJu. 
Mange brødre, med Stor Sire Geir Småvik 
i spissen var samlet i logehuset på Stinta, 
i Arendal for å hylle bror Arne på den 
store dagen, og det var representanter fra 
alle Odd Fellow-logene i Aust-Agder som 
ville hylle denne nestoren i vår Orden. 
Bror Arne Mosberg er prototypen på en Odd 
Fellow som i sitt 100 år «møter så ofte han 
kan».  Se mer på side 2

Terjenytt, julen 2022 kommer ut 
mens vi er i en aktiv periode, der 
juleavslutninger i de respektive 
logene står sentralt, og der vi 
også ved flere loger er opptatt 
for FA. 

God jul og godt nytt år
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Arne Mosberg – 60 års veteran. 
En foregangsmann i vår Orden, bror Eks 
SR Arne Mosberg, ble onsdag 16/11-22 
tildelt 60års VeJu, som den andre i distrikt 
22 Aust-Agder. 
Den forrige tildelingen skjedde for 44 år 
siden (lenge før distriktet ble etablert). 
Loge 61 Terje Vigens møte denne kvelden 
ble også en samling for mange 
logebrødre, og samtlige 7 loger i distriktet 
var representert. 
SS Geir Småvik var PE og på øvrige stoler 
fungerte følgende: 
Fung Eks OM Eks DSS Jan A. Nilsen 
Fung Dep SS DSS Harald Støyl 
Fung Stor Kap Eks DSS Inge Komgsbakk 
Fung Stor Marsjall SR Geir Nærbø 
Fung Stor Vakt SR Bjørn H. Andersen 
Seremonien i logesalen ble en 
minneverdig opplevelse, ledet av Stor Sire 
Geir Småvik, med god «assistanse» av de 
lokale fungerende Storembeds-menn. 

Ordensvita for bror Arne 
Mosberg 

Innvidd i Odd Fellow Ordenen i loge nr. 61 
Terje Vigen:  
6. november 1962.
Tildelt Den Høye Sannhets Grad:
4. september 1964.
Embeder i loge nr. 61 Terje Vigen:
Ceremonimester 1966/1969 – 2 per.
Undermester 1974/1975
Overmester 1975/77
Fung. Eks OM 1977/1981 – 2 per.
Storrepresentant 1986/1990
Storrepresentant 1996/2000
Embeder i loge nr. 128 Lyngør:
Storrepresentant 1994/1996
Tatt opp i leir nr. 5 Klippen 13.10.1969

Opphøyd i DKP Grad 8. 11. 1971.   

Tildelt Rebekkagradene 26. og 28. 11. 
1978 i loge nr. 7 De hvite liljer. 
Tildelt Storlogegraden  01.12.1978    
Tildelt25års Veteranjuvel 
11.11.1987 
Tildelt 40 års Veteranjuvel 
13.11.2002 13. 
november 2002. 
Tildelt 50 års Veteranjuvel 14.11.2012 

Ved brodermåltidet, som UM Arnt Øyvind 
Eikheim ledet med sikker hånd, ble det 
servert svinestek m/tilbehør til hovedrett 
og iskake til dessert. 
Stor Sire Geir Småvik oppfordret til Kong 
Haralds skål, etterfulgt av Kongesangen. 
Deretter rettet Storrepresentant Bjørn 
Haagen Andersen Storlogens skål til bror 
Stor Sire. 

Bror Stor Sire Geir Småvik holdt en 
entusiastisk tale, hvor han trakk frem 
hvordan han håpet å få utviklet Ordenen 
i sin tid som Stor Sire. Mange gode poeng 
hadde han. Stadig vekk begeistret han 
brødrene, og det førte til stadige 
klappinger. 
Stor Sire takket de fungerende Stor-
embedsmenn for innsatsen i seremonien 
oppe i salen. Han syntes gjennomføringen 
var helt utmerket 
Han var helt klar på at det var 
imponerende at veteranen i en alder av 
99,4 år møtte frem i logen og mottok 
juvelen. Han takket veteranen for 
innsatsen gjennom 60 år og la vekt på at 
dette var en stor begivenhet, ikke bare for 
veteranen, men også for loge Terje Vigen, 
Distrikt 22 og Odd Fellow Ordenen som 
helhet. 

Han overrakte blomster til veteranen som 
en hilsen fra Storlogen. 
Dette var virkelig en inspirerende tale 
som tydelig kom fra hjertet. 

Umiddelbart etter bror Stor Sires tale 
reiste veteranen seg og holdt en 
følelsesladet tale hvor han takket for 
juvelen og var veldig takknemlig overfor 
alle brødrene. Han hadde hatt store 
opplevelser i sine 60 år i logen.  

OM Johannes Mjålands tale. 
Neste på talerlista var OM Johannes 
Mjåland: 

Bror Stor Sire, mine brødre, kjære 60 års 
Veteran Arne Mosberg  
Taler til brødre skal jo i utgangspunktet 
gjerne holdes av faddere. For 60 års 
veteraner kan det fort bli utfordrende, og 
din fadder Thorbjørn Skjævestad har 
gyldig forfall.  
Men Arne, det er en stor ære for meg å 
kunne holde tale til deg i dag. Lite ante 
jeg da vi spilte fotball på isen på 
Storetjenn for mange år siden at jeg skulle 
bli med i Odd Fellow, i 61 Terje Vigen og 
være OM under ditt 60-års jubileum. At 
jeg også har bodd hos din onkel i 
Treungen føyer seg også inn i rekken av 
sammentreff.  
Når vi blir tatt opp i logen får vi vite at 
logen ikke vil ta oss bort fra vår familie. 
Det er du et levende eksempel på. Du har 
alltid vært stolt av jentene dine, og 
det med god grunn. Din familie er veldig 
glad i og omsorgsfulle ovenfor deg og Vivi. 
Dere har besøk svært ofte fra tre 
generasjoner etterkommere, og det selv 
om faktisk to av jentene ikke bor her i 
Arendalsområdet,  
Arne, du er nå den eldste veteranen fra 
Odd Fellow Ordens første tid her i 
Aust-Agder. Du har ikke bare vært med i 
60 år, du har vært en av byggerne av 
Ordenen i distrikt 22 Aust-Agder. Du har 
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hatt verv i rekken fra CM til Eks. OM, og 
Storrepresentant ikke mindre enn tre 
ganger i to forskjellige  
loger. Og du har alltid vært en bror som 
har fulgt UMs henstilling om å møte så 
ofte du kan på en forbilledlig måte. Jeg vil 
tro du har minst 900 møter i loge 61 Terje 
Vigen.  
Jeg vil benytte denne anledningen til å 
takke pionergenerasjonen av brødre  
som bygget Odd Fellow Ordenen i det 
som nå er Distrikt 22, Aust-Agder. Vi  
kom sent i gang. Terje Vigen, som er vår 
eldste loge er nr. 61. Det var 60 loger i 
landet før vi kom i gang her. Muligens 
grunnet konkurranse fra avholdsloger  
som hadde et sterkt grep på regionen 
tidligere. Neste loge nr. 98 Henrik Ibsen  
kom altså først når landet nesten hadde 
100 loger. I dag har Distrikt 22 Aust-Agder 
523 logebrødre, Ordenen har totalt 
10.300 logebrødre i Norge. Hadde resten 
av landet hatt et medlemstall i forhold til 
innbyggertall tilsvarende distrikt 22 Aust-
Agder, så hadde Ordenen ikke hatt 10.300 
medlemmer, da hadde den hatt 26.000 
medlemmer. 
Samlet for hele Ordenen inklusive 
Rebekkasøstre, hadde antall medlemmer 
ikke vært 19.500, men 42.000. Så Arne, du 
kan trykt si med Skipper Worse: ”Vi 
kommer sent Hr. konsul, men vi kommer 
godt”.  
Men hvorfor har dere pionerer bygget et 
så solid fundament slik at vårt distrikt 
kunne utvikle seg til å bli det det er i dag? 
Jeg opplever at nøkkelen til at Aust- Agder 
er blitt ett sted der Ordenen har slått rot 
og vokst, er at dere forsto ikke bare 
Ordenen, men også vår landsdel. En 
landsdel med små tettsteder, der  pulsen 
slår litt lang-sommere, der vi kjenner 
hverandre, og der vi har tid til hverandre. 
Dere skjønte at Odd Fellows medlemmer 
her nede er ikke bare brødre, de er 
venner. Det betyr ikke minst at den delen 
av ett logemøte som begynner i salen, på 
ettermøtet må tilpasses det faktum at det 
er venner som møtes. Alle våre tre 
Ordenshus har eget kjøkken, og lager 
maten selv. Det holder kostnadene nede 
og standard på måltidet oppe.  
Bror Stor Sire, det er sånn i loge 61 Terje 
Vigen at har vi et arbeidsmøte med 
brannøvelse og gjennomgang av 
hjertestarter som hovedsaken, så har vi  
likevel brodermåltid med lettsaltet torsk, 
servert 2 ganger, vin skjenket fra  
flaske ad librium, og etikette som seg hør 
og bør med takk for maten tale og  

det hele. Her går ingen hjem etter møtet 
i salen uten god grunn, og alle blir med 
ned i kjelleren til en kopp kaffe etterpå 
frem til vi går hjem kl. 2300. Med små 
variasjoner har alle 7 loger i Distrikt 22 
Aust-Agder det slik. Det bygger kultur, det 
bygger identitet og det bygger vennskap.  
Arne, takk til deg og din generasjon 
pionerer, det er med stolthet, ydmykhet 
og takknemmelighet de som nå overtar 
stafettpinnen tar fatt på neste fase i 
utviklingen av Ordenen her nede hos oss.  
Så da vil jeg be dere alle reise dere og 
utbringe en skål for Eks Storrepr. og  
60 års veteran Arne Mosberg. 
 

Eks DSS Jan A. Nilsens tale. 

 
I sin tale til veteranen trakk Eks DSS Jan A. 
Nilsen frem det samarbeid de to har hatt 
siden han selv kom inn i Ordenen: 
 

Bror Stor Sire, bror OM, mine brødre.  
Kjære 60 års veteran Arne Mosberg. 
Dette er andre gangen at denne logen har 
en 60 års veteran. Faktum er at Terje 
Vigen hadde den første tildelingen til en 
60 års veteran overhode i Norge. Det 
skjedde på et fellesmøte sammen med 
loge nr. 98 Henrik Ibsen 24. september i 
1980.  
60 års juvelen var rett og slett ikke 
oppfunnet. Ingen seremoni var laget for 
en slik tildeling. Seremonien måtte vi lage 
selv. Det vet vi, fordi du, bror Arne, var 
Fung Eks. OM og jeg var OM den gangen.  
Tildelingen skjedde rett og slett under en 
opptagelse av 2 nye brødre. De to ble 
bedt om å sette seg på anviste plasser i 
salen, etter at løftet var avlagt.  
60 års veteranen, Toralf Nitter Walter, 
ble kalt fram foran OM. Her fikk han 
rosende ord og overrakt blomster fra 
logen ved OM og fra Storlogen ved DDSS 
Arthur Neverdal, eller onkel Arthur, som 
vi kalte ham. 
Senere fikk han logens blomstervase i tinn 
med gravering og en spesiell gave fra 
Storlogen. Den siste 2 år senere. 
60 år er lang tid. Du ble, bror Arne, tatt 
opp i 1960 årene. I dag er der kun 3 
brødre i hele Distrikt 22, som ble tatt opp 
i 1960 årene, som lever. Det er foruten 

deg selv, Eks DSS Åge Munch-Olsen, som 
ble med i 1969 og undertegnede som ble 
med i 1967.  
Men det kommer flere og flere 60 års 
veteraner. Av alle 60 års veteraner totalt i 
Norge, er du den eldste, bror Arne. 
Det er mange minner jeg kunne trekke 
fram fra tiden vi hadde sammen.  
Jeg vil nevne noen. 
Allerede året etter at jeg var tatt opp, før 
jeg hadde alle grader, sa Oscar Bernstein 
til meg, da han ble valgt til ny UM: ”Når 
jeg blir OM, skal du bli CM”. Da følte jeg 
uttrykket å hoppe etter Wirkola slo inn.  
Du var nemlig CM og gjorde en fantastisk 
jobb fra 1966 til 1970.  
I 1970 hoppet jeg så etter deg og ble CM. 
Jeg føler jeg landa sånn noenlunde. 
Etter det jobbet vi stadig sammen, bror 
Arne. Perioden 1974 – 75 var du UM og 
jeg Sekr. Av en eller annen grunn ble 
logens 10 års feiringen avlyst. Derfor 
måtte det bli et 15 års jubileum. 
Festkomite ble nedsatt og et stort arbeid 
utført, med du som Formann og jeg som 
Sekretær.  
Et gedigent jubileum ble gjennomført i 
1974, med opptagelse i logesalen og fest 
på Rådhuset, med ledsagere. Blant 
gjestene fant vi også ordføreren i Arendal 
og Ordførende Mester i Frimurerlogen 
samt Dep. Stor Sire Leif Wilhelm Tuman. 
Fra høsten 1975 var du OM og jeg 
Sekretær i logen og fra 1977 var du Fung. 
Eks OM og jeg UM.  
Dessverre ble vår OM syk i februar 1979 
og du ble til enda større hjelp for meg.  
Den 7. juni hadde vi embedsmanns-møte 
på hytta til Oscar Bernstein. Og det verst 
tenkelige skjedde. Telefonen ringte og 
Paul Oddvar Svendsen kunne fortelle at 
hans far var død.  
Det var tøft med begravelse i Åmli, med 
kransenedleggelse på vår egen OM.  
Heldigvis sa du ja til å fortsette som Fung 
Eks OM da jeg overtok som OM for 
perioden 1979 - 81. Og det er jeg den dag 
i dag, veldig takknemlig for. 
Kjøpet av dette huset og opplegget med 
finansiering og gjennomføring, hadde du 
en stor hånd med i. Godt var det at du 
hadde en sentral stilling i banken og dere 
fikk gjennomført, i samarbeid med 
skattevesenet, en genial låneordning for 
den enkelte bror.   
Den store dugnaden ble gjennomført og 
du hadde også en finger med der. Særlig 
brukte du dugnadstiden på logesalen og 
deretter arbeidet du med tømmeret, 
husker jeg. Du ble medarbeider på 



2022 Julen 51. årgang 

 4

sagbruket hos Nils Odd Olsbu. Her ble du 
en dyktig sagfører. 
Allerede en måned etter at huset var 
kjøpt, hadde logens Nevnd for Styrkelse 
og Ekspensjon møte og uttalte at tiden 
var moden til å danne en Broderforening 
i Arendal, spesielt nå som vi om kort tid 
ville få våre egne lokaler. Du var med i 
nevnda og var veldig klar for at det var en 
naturlig utvikling. For meg var det helt 
klart at du var en Odd Fellow som så 
utover sin egen loge. Noe du så absolutt 
også viste da loge Lyngør ble laget. I lang 
tid var du med og hjalp dem for dannelsen 
av logen.  
 
Det førte jo til at du ble loge Lyngørs 
første Storrepresentant. 
 
Våren 1983 var jeg formann i 
Nominasjonsnevnda og vi hadde vedtatt 
å spørre deg om du ville være 
Storrepresentant etter Oscar Bernstein. 
Det ville du.  
 
Så oppstod det problemer ved at da ville 
det skje en klar forbigåelse. Og det ville 
være veldig uheldig for klimaet mellom 
de to loger, da flesteparten av dem som 
var med i Nominasjons-nevnda, hadde 
meldt fra at de gikk over til den nye logen.  
Jeg måtte da kontakte deg og forklare 
situasjon. Da viste du for meg hvor stor du 
egentlig er. Takk for det, bror Arne.   
Veldig artig ble det at du i 4 års perioden 
etterpå ble Storrepresentant for Terje 
Vigen, mens jeg ble valgt som det samme 
i loge Torungen. Igjen et tett samarbeid 
mellom oss som førte oss til 
Storlogemøtet på Sundvollen i 1990. 
 
Fra 1980 års perioden vil jeg aldri glemme 
at du og Thorleif Bredesen stilte hjemme 
hos meg da jeg feiret et rundt tall i 1987. 
Dere hadde med loge Terje Vigens tinn 
blomstervase som en hilsen fra logen til 
meg. Det er virkelig et kjært minne for 
meg. 
 
Jeg må også igjen takke deg, bror Arne, 
for innsatsen du gjorde, i en alder av 94 
år, som Fung. Stor Kapellan, da jeg 
mottok 50 års veteranjuvelen.  Den rollen 
gjennomførte du med glans. 

Kjære, bror Arne, gratulerer med 60 års 
veteranjuvelen.  
Og, kjære brødre, 60 års veteranen, Eks 
Storrepresentant Arne Mosberg, 
fortjener enda en skål.  
Reis dere og bli med. 
 

Terjenytt 50 år. 
Første nr. av Terjenytt kom i november 
1972. 
 
På side 15 i Terjenytt for 1 år siden gjenga 
vi første side av Terjenytt. 
 
Terjenytts historie finner vi i NOFA 
prosjektet nr. 9 i 2016.  
 
Vi sakser litt fra innledningen i dette 
prosjekt: 
Loge nr. 61 Terje Vigens embeds-
kollegium i perioden 1972-73 var: 
 
Storrepresentant Harry Lindegaard 
EksOM  Oscar Bernstein 
OM  Jahn Senum 
UM  Thorleif Bredesen 
Sekretær Svein Svendsen 
Skattmester Jørgen Pedersen  
Kasserer  Olav Magnus Myhre  
CM  Jan A. Nilsen 
 

 

           UM                          Sekr                    Skm 
 
 
 
 
 
 
 
Skifte av embedsmenn foregikk den gang 
i januar måned. Allerede høsten 1972 
satte UM Thorleif Bredesen fram idèen i 
et embedsmannsmøte om å lage et 
medlemsblad for logen.   

Det var sterkt behov for informasjon til 
medlemmene og det måtte utarbeides 
”rundskriv” stadig vekk. Idèen fenget 
embedsmennene øyeblikkelig og 
entusiasme var der med en gang. Selvsagt 
skulle vi alle medvirke til at dette kunne la 
seg gjøre og UM ble den selvsagte 
”redaktør”. Han var helt fantastisk til å 
tegne, så layouten av bladet var sikret. 
På logemøtet 22. november 1972 holdt 
OM Jahn Senum en kort orientering om at 
logen ville starte med et 
”meddelelsesblad” og at logens UM, 
Thorleif Bredesen, var primus motor i 
dette tiltaket. Han skulle bli bladets første 
redaktør. 
Her gjengir 2 innlegg i første nr. av 
Terjenytt: 

Medlemsutvikling i løpet av Terjenytts 50 år. 
  1972 1975 1983 1991 1994 1996 1999 2004 2011 2015 2019 2022 
Brødre 48 72 153 276 312 366 406 449 532 334 338 526 
Søstre 18 34 75 114 142 166 204 252 316 517 555 319 
Sum 66 106 228 390 454 532 610 701 848 851 893 845 
Nye Terje Fortuna Torungen Kaprifol Gabriel Måken Mærdø Navigare Fjære    
     Lyngør        

           Storrepr.                  EksOM                     OM           

               Kass.                                CM 
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Rebekkaloge nr 51 Fortuna 
 

Julehilsen fra OM 
 
Året 2022 er nå på hell og jeg går inn i min 
siste periode som Overmester. Det har 
vært utfordrende og mye å sette seg inn 
i, men også en lærerik tid. 
Nominasjonsnevnden er nå i full gang 
med å skaffe nye og villige kandidater til 
valget kommende år. Ønsker nevnden 
lykke til med arbeidet. 
Jeg takker kollegiet for et godt og fint 
samarbeid.  Jeg vil også rette en stor takk 
til søstrene som står på for at vi skal ha 
fine og verdige logemøter. 
Vi er nå midt i den mørkeste tiden av året 
og vi alle kan snart se fram mot lysere 
tider. Julen nærmer med raske skritt og 
det er tid for å ønske dere alle søstre og 
brødre med familie en fredfull og god jul 
og et godt nytt år. Så sees vi igjen i 2023 
til nye spennende oppgaver. 
 
Med hilsen i Vennskap, Kjærlighet og 
Sannhet 

Evy K Johansen 
Overmester 

 

 
 
 
 

Høst i hagen hos Henry! 
Onsdag 07.09. var det kollegiemøte hos 
Solveig, men vi startet møtet med en liten 
hagevandring hos Henry. For en 
fantastisk hage med mange forskjellige 
blomster og planter. Mange blomster er 
på hell nå, men vi kan se for oss hvilket 
blomsterflor det er her om sommeren. 
Takk til Henry, det var kjempekoselig.  
 

 
 

Runde år – Vi Gratulerer 
Laila Irene Trydal            55 år 29.11.22   
Merete M Johnrud         65år 07.02.23

 
 

Nye søstre 
På vårt møte 14.09.22 hadde vi opptak av 
tre nye søstre. Vi ønsker de hjertelig 
velkommen. 
 

  
Divina Halvorsen, Laila Irene Trydal og Sandra 

Baldursson 
 

Gratulerer! 
 

Venneaften 
12.10.22 hadde vi Venneaften. Det var 6 
gjester til stede.  Losjen ble presentert på 
en ny måte og det ble fremført meget 
flott. Etterpå hadde vi et hyggelig 
søstermåltid som ble avsluttet med Quiz. 
Det ble en gild og hyggelig kveld. 

 
 

Gradspasseringer 
På møte 28.09.22 hadde vi 
gradspassering til Den Edle Kjærlighets 
Grad for Helge Signe Holsether, Solveig 
Helljesen og Ellen Marie Tengs 

   
 
På møte 26.10.22 hadde vi 
gradspassering til Den Høye Sannhets 
Grad for Janne-Grethe Morkemo 
Skarsfjord 

 
 

Gratulerer til alle fire! 
 

Møteplan 1. halvår 2023 
11.01 19.00 O25 VeJu Galla 
25.01 19.00 Arbm/regnsk/nevnder 
08.02 19.00 O + Galla 
22.02 19.00 O = 
08.03 19.00 Arbm m/instruksjon 
22.03 19.00 O - + 
12.04 19.00 O25 VeJu N Galla 
26.04 19.00 Arbm N (V) 
10.05 19.00 Arbm V 
17.05 Sammenkomst Logehuset 
24.05 19.00 Møte m/116 Navigare 
07.06 Sommertur 
30.08 19.00 Arbeidsmøte 
13.09 18.00 Embedsinstallasjon Galla 
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Rebekkaloge nr 93 Kaprifol 

 

 
Julehilsen fra OM 

Det nærmer seg raskt jul igjen, og vi går 
nå inn i adventstiden, hvor  vi kan glede 
oss over alle lysene, som lyser opp rundt 
oss, i denne mørkeste tiden av året.  
Vi kan også i år igjen, få holde vårt 
tradisjonelle julemøte i Kaprifol, som vi 
alle er så glad i. 
Jeg vil benytte anledningen til å takke 
embedskollegiet, alle embedsmenn, 
nevnder og komiteèr, og alle søstre for 
godt samarbeid i det året som har gått. 
Dere er alle med på å bidra på en positiv 
måte, til at logen fungerer, og at den blir 
et godt sted å være. Det styrker 
søsterfellesskapet som vi alle er en del av. 
Dette året har gått så altfor fort, men vi 
kan se tilbake på mange flotte møter, og 
det nye lys- og lydanlegget vårt har nok 
også bidradd til å heve opplevelsen i 
logesalen. 
Jeg vil benytte anledningen til å ønske alle 
søstre og brødre en riktig God Jul og et 
Godt Nytt år! 
 
Med søsterlig hilsen i V. K. og S. 
Torhild Yttrelid 
OM 
 
Gradspasseing Den Edle Kjærlighets 
Grad  
Ragna Dahl og Bente Kari Røsnes 
 

 
Den 26.09.22 hadde vi gradspasseing til 
den Edle kjærlighetsgrad for søstrene 

Ragna Dahl og Bente Kari Røsnes. Det ble 
en flott seremoni i salen og som vanlig 
gjorde dyktige aktører i spillet til,  at det 
ble en flott opplevelse. VI ble servert 
deilig lammegryte som smakte nydelig. 
Vi hadde også besøk av vår nye DSS 
Ragnhild Bjellås, hvor hun også 
informerte om Logens bindeledd til 
Distriktsrådet og Stor Logen, noe som 
sikkert var nyttig informasjon for nye 
medlemmer. 
 
Oslotur 13. – 15. september. 
Torsdag den 13. oktober reiste 28 søstre 
fra 93 Kaprifol på tur til Oslo med det mål 
å besøke Stor logen i Oslo. Vi skulle blant 
annet delta på møte i Loge 25 Irene som 

skulle ha tildeling av 40 års Veteranjuvel. 
40  års Ve.ju.Stor Logen 

og Stor Arkivar Knut Wickmann 
 

 
 
Vi fikk også en flott omvisning i logens 
lokaler av Stor Arkivar Knut Wickmann, 
som ga oss en humoristisk og flott 
omvisning i gamle ærverdige lokaler. Vi 
fikk også et besøk i husets museum, og vi 
fikk mye fin historie og informasjon rundt 
de mange gamle regalier og insignier som 
fantes der.  
Turen ble avsluttet kvelden før avreise 
med show på Wallmans Salonger. Her var 
det høy partystemning og de holdt et 
forrykende show. 

 

Fantastisk tur med mye innhold.  
En stor takk til Nevnd for Styrkelse og 
Ekspansjon v/ Storrepresentant Anne 
Grethe Lofthus og Eks DDS Ingeborg 
Baust.  
 
Jubilanter våren 2023 
07.01    Gudrun Liff Braatlund    65 år 
06.03    Liv Cecilie Byholt             70 år 
26.04    Ingeborg Baust                75 år 
13.05    Anna Skjævestad            90 år 
07.06    Marit Eik                           60 år 
20.06    Marianne Fløistad          65 år 
 

 
Symposium 10.11.22 
Nevnd for Styrkelse og Ekspansjon 
inviterte logesøstre fra 93 Kaprifol til en 
uformell kveld på Symposium i Arendal. 
20 søstre møtte, og det ble en meget 
vellykket og koselig kveld.  
 

 
 
Møteplan 1. halvår 2023 
Mandag 
09.01  kl 19.00    O Nyttårsloge      Galla 
23.01  kl 19.00    O ─ +                                       
13.02  kl 19.00    O Arbm.    
Regnsk/Rapp/Nevnder  
27.02  kl 19.00    O Va 
13.03  kl 19.00    O Arbm /Inst. Lotteri  N 
27.03  kl 19.00    O  Arbm.               N/V 
24.04  kl 19.00    O  Arbm. FD  V 
08.05  kl.19.00    O ≡+            Galla 
17.05  kl 11.00    Sammenkomst på OFH 
22.05  kl 19.00     O 40 Ve.Ju.            Galla 
12.06kl.18.00       Sommertur 
----------------------- 
Høsten 2023 
28.08  kl. 18.00  EI NB! Merk tiden  Galla  
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Rebekkaloge nr 114 Måken 

 
Julehilsen 2022 
Julen nærmer seg og vi står foran en 
travel, men for de fleste også en veldig 
hyggelig førjulstid. La oss stoppe opp litt 
og sende en tanke til søstre som vi ikke 
har sett på en stund. Ta gjerne en telefon, 
send en melding eller gjør et besøk – det 
kan bety mer enn vi aner. Julen er tiden 
for å spre varme og ta vare på hverandre, 
både familien, kjente og også de vi ikke 
kjenner så godt. 
  
Jeg takker søstrene for alt dere bidrar 
med i logen, når dere tar på dere store og 
små oppgaver og når dere møter så ofte 
dere kan. Det er det som får logelivet til å 
gå rundt og som gir meg motivasjon og 
energi! 
  
Jeg ønsker dere alle en riktig god jul og et 
godt nytt år! 
  
Med søsterlig hilsen 
Hilde Rørvik 
OM 
 
 
 
 
 
 
 
Ny Herold 
Denne høsten har vi fått ny Herold i 104 
Måken. Det er Kathe Tjemsland som med 
glede har tatt på seg denne oppgaven. 

Venneaften 27. oktober: 
Venneaften med ny vri 
Loge Måken gjennomførte for kort tid 
siden Venneaften. Vi hadde 4 gjester som 
alle har valgt å søke medlemskap i vår 
loge. Nytt av året er at det er mulig å velge 
mellom 2 forskjellige manus for 
venneaften. Vi valgte å benytte «Den 
erfarne søster/bror» som innebærer bruk 
av Formidler som formidler informasjon 
om logen og Ordenen. Dette skjer på en 
lettfattelig og god måte, språket er 
moderne og tydelig. Forsamlingen var 
svært lydhør, og i etterkant fikk vi mange 
positive tilbakemeldinger. Også søstre 
med langt medlemskap bak seg fortalte 
om godt utbytte av møtet. 
Moderniseringen gikk ikke på bekostning 
av stil og høytid. 
Musikkansvarlig hadde valgt musikk som 
også var med på å gjøre denne kvelden til 
en flott opplevelse. 
Mange loger sliter med rekruttering i 
disse tider. I tillegg er logenes 
gjennomsnittsalder ganske høy. Tror det 
er viktig at vi formidler logens innhold litt 
mer lettfattelig, og at språket 
moderniseres på en nennsom måte. 
Synes Storlogen har gjort en svært god 
jobb med dette nye manuset for 
Venneaften. Kan anbefale andre 
Rebekka- og Odd Fellow loger å benytte 
manuset. 
 

Med søsterlig hilsen  
Astrid M. Fosseli 

Storrepresentant  
 
«Fellesmøte for 104 Måken og 
152 Fjære 
Den 13. oktober var det faktisk 8. gang 
det ble holdt fellesmøte for 104 Måken og 
152 Fjære. Forrige gang var tre dager før 
landet stengte ned pga. korona med 
andre ord for to og et halvt å siden. 
Måken bekjent, så er vi de eneste logene 
i distriktet som har fellesmøte mellom 
brødre og søstre. Det har alltid vært 
veldig trivelige møter – likeså denne 
kvelden med Festloge og påfølgende 
hyggelig måltid og god stemning. Det er 
godt at vi igjen kan ha fellesmøter. 
  

Ideen om et fellesmøte mellom våre loger 
kom i 2013. Våre OM den gang, 
henholdsvis OM Borghild Omdal og OM 
Jarle Christiansen, snakket om 
muligheten til å gjennomføre Festloge 1 
sammen. De respektive DSS ble forespurt, 
og godkjente dette. Det første 
fellesmøtet ble holdt i februar 2014, og 

siden har vi vekslet annenhver gang på å 
holde møtet og være vertskap. Et flott 
initiativ fra to flotte OM!» 
 

 
Eurelia Larissen, ankom festen pyntet i 
amerikakjolen sin og overrakte 
whiskykake til OM og UM fra kusinen sin 
Ann Doris. 
 

Minneloge 10. november 
Vi mintes alle Rebekkasøstre som har gått 
bort siden sist, og det ble lyst fred over 
deres minne. Det var en vakker seremoni 
med nytt rituale i salen. Måken hadde 
ingen egne døde søstre å minnes denne 
gangen.  
Etter minnelogen samlet søstrene seg i 
salongen hvor embedskollegiet, 
tradisjonen tro, vartet opp med kaker og 
kaffe. 

 
 
Våre jubilanter:  
 
 
02.01. Maiken Aagre,   55 år 
05.01. Elisabeth Leistad Heggen 80 år 
15.01. Grethe Karlsen Ellingsen 55 år 
 22.01. Eva Elisabeth Hannås 65 år 
17.02. Kari Ness Skaug  80 år 
 
Vi gratulerer de som har hatt jubileum og 
de som skal ha! 
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(Redaksjonen: Vi bryter litt med det faste 
og legger inn litt mer fra 104 Måken før 
«siden» til neste loge) 
 
Rebekkaloge nr. 104 Måken har 

ulike lotterier og støtter ulike 
formål: 

To utlodninger på møter i løpet av året 
øremerkes utadrettet arbeid, et på våren 
og et på høsten. Gevinstene er det 
søstrene som bidrar med. 
I tillegg har vi det vi kaller julelotteriet; 
der er alle søstre med, uavhengig om de 
er på møte. Når vi betaler kontingenten 
betaler vi kr.100.- i tillegg pr. halvår. Det 
gjør at alle søstre kan få bidra og alle kan 
vinne. Det er Nevnd for utadrettet arbeid 
som foreslår hva midlene skal gå til. I år 
ser det ut som Instituttet (tilbud for 
demente), Rasteplassen (misjonskirkens 
matutdeling), Røde Kors og Ung husflid i 
Lillesand skal ha gleden av våre midler. 
Noen av midlene går også til innkjøp av 
litt større gevinster ved julelotteriet. 
Et eksempel på takkehilsen 

 
 

 
 

Rebekkaloge nr 116 Navigare 
 

 
 
VÆR STERK NOK TIL Å STÅ ALENE 
SMART NOK TIL Å VITE NÅR DU 

TRENGER HJELP 
OG MODIG NOK TIL Å BE OM 

DET... 
 

 

28.09.2022  
MØTE I DHSG 
Julie Holm Dalen 
Katrine Odd Dokkenes 
Helga Egeland Paulsen 

GRATULERER! 
 
23.11.2022 
MØTE I DEKG 
Hanne Larsen Sletta  
116 Navigare 
Gunn Edith Martinsen  
93 Kaprifol 
GRATULERER! 
 

 
 
Gunn Edith Martinsen  
93 Kaprifol mottok Kjærlighets-graden i 
116 Navigare. Logen hadde for øvrig 
hyggelig besøk av OM Torhild Yttrelid og 
Eks OM Janne Magelsen denne kvelden. 
 

 

JULEHILSEN fra OM. 
Det nærmer seg slutt på enda et halvår. 
Snart er det advent, og julen nærmer seg. 
Håper vi får til julemøte i år. 
2020 var det pandemi som ødela for oss. 
2021 var det snøen, det lavet ned og E18 
ble stengt. 
Dette har vært et halvår hvor alle møter 
har vært avholdt, alle grads- passeringer 
er gjennomført og alle etterslep er gjort. 
 
Venneaften har gitt oss tre søstre til 
logen. Det er alltid spennende for begge 
parter. 
Nå har søstre begynt å sette seg på liste 
til grytevakt på Grisen Storsenter. Leder 
for Frelsesarmeen sier det har aldri vært 
så stor pågang og forespørsel etter mat. 
Så her er det bare å stå på. 
Jeg vil rette en fin takk til kollegiet for 
godt samarbeide. Nye ritualbøker og 
lover gjør at vi må fordype oss mer i 
bøkene. 
Takk til alle søstrene som møter 
hverandre med gode smil og for all støtte 
og hjelp dere gir for at logen skal ha et 
godt innhold, både i salen og på 
ettermøtet. 
ØNSKER ALLE SØSTRENE EN RIKTIG GOD 
JUL OG ET GODT NYTT ÅR!  

OM Marit Valland 
 

JULEHILSEN fra UM. 
NÅ er den Hellige time. 
Vi står i stjerneskinn 
Og hører klokkene kime. 
NÅ ringes julen inn. 
 

Med de kjente og kjære ord ønsker jeg 
alle mine søstre i 116 Navigare en riktig 
GOD og FREDFULL JUL! 
 

En liten julehilsen fra Herold i disse 
førjulsdager: Ta vare på hverandre 
Nyt adventstiden  
Selv om du føler at tiden ikke strekker til, 
så er det likevel denne tiden det eneste 
du har. Og for en annen som er fylt med 
spørsmål, kan akkurat din tid gi et svar. 
Ønsker alle mine søstre en RIKTIG GOD 
JUL og et RIKT OG SPENNENDE NYTT ÅR!

 

 
 Herold 116 Navigare 



2022 Julen 51. årgang 

 9

 
 

Loge nr 61 Terje Vigen 
 

 

 
OM Johannes Mjaaland 

 

Gode brødre i 61 Terje Vigen. 
 
Det nærmer seg jul og tid for at gamle 
tradisjoner skal hentes frem igjen. 2022 
begynte ikke så bra. Vi måtte avlyse de 
første møtene etter anmodning fra 
myndighetene, men deretter har alt vi 
hadde planlagt stort sett gått slik vi 
ønsket.  
Vi har gjennomført møter etter planen, 
både før sommeren og etter. Det er blitt 
mange høydepunkter som vi kan se 
tilbake på med glede, ikke minst besøk av 
Stor Sire ved tildelingen av 60 års 
veteranjuvel til bror Arne Mosberg. (Les 
alt om tildelingen på side 2.) 
 
Skulle man ønske seg noe til jul, må det 
være at antallet fremmøtte brødre blir 
minst som før Covid satte deltagelsen ned 
 
Husk! Du går alltid hjem med en god 
følelse og bedre humør etter å ha møtt 
brødrene og fått hilse på den lettsaltede 
med tilbehør.  
La oss hygge oss på vårt julemøte den 10. 
desember og komme sterkt tilbake. 

Jeg ønsker med dette alle brødrene i Terje 
Vigen og deres familie en God Jul og et 
Godt Nytt År 2023. 
 

Johannes Mjaaland, 
 

Gradspassering -05 Okt DEK 

 
Bror Glenn Jacobsen 

 
Gradspassering- 02 Nov DHS 

 
Bror Trond Glommen 

       

      
Bror Eldrup A. Hansen 

bidrar ofte med velkomponerte dikt ved 
festlige anledninger 
 
 

 

Runde år 
 
 65 år 
 Kristian H. Eimind    23.12.2022 
 
75 år  
 Kristen Heimdal         19.12.2022 
 Gunnar Stormo          21.12.2022 
 Otto Baust                   06.03.2023 
 
  
 Møtekalender vår 2023: 
 
04.01 - 19:00             Nyttårs □ Galla 
18.01 - 19:00   O        Arbm.  
                           Budsjett/Økonomi 
01.02 - 19:00   O         Arbm. Instr.                
15.02 - 19:00   O ≡ + Galla 
01.03 - 19:00   O +    Galla (Akland)            
m/loge 128 Lyngør 
15.03 - 19:00             Venneaften 
29.03 - 19:00   O - + 
19.04 - 19:00   O ≡ + Galla 
03.05 - 19:00   O +     Galla 
                           Lørdag: 
03.06 - 18:00         Sommertur                   
06.09 - 19:00   O = + 
 

Noe å tenke på? 
 
   

 
 
Sinnsrobønnen 
 
Gud, gi meg sinnsro 
til å godta de ting jeg ikke kan forandre. 
Mot til å forandre de ting jeg kan, 
og forstand til å se forskjellen. 
 
                          Reinhold Niebuhr 
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Loge nr. 98 Henrik Ibsen 
 

Gode ordensbrødre 
i Loge 98 Henrik Ibsen. 
 
Logens arbeid går sin gang. Endringer av 
ritualer og tekst etter Storlogemøtet har 
satt sitt preg på gjennomføringen av 
møtene, men vi må tro at det er til det 
bedre. Våre møter gir meg personlig 
påfyll av tilhørighet, balanse, og ro i 
forhold til hverdagens mange 
utfordringer. 
 

Samarbeidet med de øvrige 
embedsmenn og dere mine brødre er 
preget av godt engasjement og god vilje 
til det beste for logen. Logen er avhengig 
av oppmøte, bidrag og velvilje fra 
brødrene. Det styrker fellesskapet og det 
gode logelivet. 
 

Gode brødre, nå går vi igjen inn i 
adventstiden. Fra egne barnsben, en tid 
preget av forventning, spenning og 
forberedelser til julen. 
 

En tid for refleksjon, hvordan har året 
vært, hva bringer mon tro det nye? 
 
Det er også tid for omtanke, ovenfor egen 
familie, og våre brødre. Ta gjerne en 
telefon til, eller besøk noen du ikke har 
sett på en stund. Hør hvordan de har det. 
  

Jeg ønsker dere alle en fredfylt god jul, og 
et riktig godt nytt år. 
 

Geir Tjemsland 
Overmester 

 
 
Beklager feil i forrige nummer.  
 
Under vignetten 
Harald Støyl ny Distrikt Stor Sire  
sto det at;  
«Harald er den første DSS fra vår Loge.» 
Vår avdøde bror Sigurd Holthe var den 
første. Han var DSS i perioden 2001 - 
2005. Rett skal være rett! 
 

Logemøte 4. oktober 
 

Arbeidsmøte med etisk post 
Det var møtt fram 26 brødre. 
Kapellan Finn Kristian Skage holdt et flott 
foredrag om emnet etikk og moral. 
  
Logemøte 19. oktober 
 

Den Høye Sannhets grad 
Fellesmøte med Loge 128 Lyngør på 
Akland. Det var møtt fram 16 brødre fra 
vår loge. Vår OM avholdt 1. gangs 
nominasjon over ny varamann til 
Nominasjonsnevnden. Storrepr. Jarle 
Siring var innstilt av 
Nominasjonsnevnden. Vi hadde ingen 
resipiend, men hadde Loge 128 Lyngør og 
vi hadde gleden av å overvære en fin 
framført seremoni. Det var god stemning 
under og etter middagen. Hyggelig med 
fellesmøte! 
  
Logemøte 1. november 
 

Det Gode Vennskaps grad 
Robin Hansen og Trond Erik Bognø ble 
forfremmet til graden. Det var møtt fram 
36 brødre. 
2. gangs nominasjon og valg over ny 
varamann til Nominasjonsnevnden. 
Storrepr. Jarle Siring valgt. 
 
Logemøte 15. november 
 

Minneloge  
Felles med Loge 127 Gabriel Scott og 152 
Fjære. 
Her var det nytt ritual. Det blir som regel 
litt «snakk» etterpå om slike endringer og 
noen savnet det gamle. Hovedinntrykket 
var imidlertid at denne minnelogen er en 
fin og verdig måte å minne våre døde på. 
 
Logemøte 6. desember 
 

Troskapsgraden 
Vi har to som skal tas opp i vår Loge.  
Møtet er åpen for alle medlemmer, (alle 
grader). Så møt opp. Galla. 
 
Fødselsdager runde år 
 

22.02. Tor Atle Stagersnes 45 år 
13.03. Oddvar Vik 80 år 
22.03. Tronn Kr. Gundersen 65 år 
26.03. Emil Schieldrop 70 år 
13.06. Salve Haukås Håland 75 år 
14.06. Trygve Haugland 85 år  
 
Vi gratulerer! 
 
 

Terminliste for resten av 2022 
og våren 2023 
06.12. O + G 
20.12.  ≡ + G Julemøte. Utlodning 
03.01.  Nyttårs ☐ m/ledsager 
17.01.  Arbm. Regnskap, rapporter  
07.02.  Arbm. Instruksjon 
21.02.  Venneaften  
07.03.  = +  
21.03.  O + G 
04.04.  Utgår (påskeuka) 
18.04.  = + 1.N 
02.05.  ≡ + G 2.N  
16.05. Arbm. V  
17.05.  17. mai, treff på huset  
23.05.  − +  
11.06.  Sommertur. Søndag  
05.09.  EI G 
Alle møter åpner i O grad kl.19.00 
 
Nyttårsloge 3. januar 2023 
 
På vår møteplan er det satt opp 
nyttårsloge tirsdag 3. januar og invitasjon 
til den vil bli sendt ut i nær framtid. Her 
inviteres alle logens medlemmer (uansett 
grad) med ledsager. For de som ikke har, 
eller at det ikke passer med ledsager, så 
kom allikevel. Antrekket på dette møte er 
mørk dress (vanlig logeantrekk). Det er et 
spesielt rituale i logesalen hvor alle blir 
med inn, og etterpå er det festmiddag 
m.m. Det pleier å være fin stemning. 
Meld deg og eventuell ledsager på når 
invitasjonen foreligger.  
Velkommen til en hyggelig kveld! 
 
Til alle nevnder. Husk at rapporter 
skal legges fram på arbeidsmøte 17. 
januar. Regnskapet skal være revidert. 
 
Besøk hjemmesiden til Logen 
hvor du finner mange nyttige 
opplysninger, også terminliste. 
https://www.oddfellow.no/category.php
?categoryID=9137 
 

Vi ønsker alle brødre med 
familie God jul og  
godt nytt år! 
 

 
 
 
Redaktør: Jan Tore Solheim, Herold 
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Loge nr. 107 Torungen 
 
Logemøte 03.10.2022 
 
Logen ble åpnet i den Høye Sannhets 
Grad OM ønsket velkommen til 31 brødre 
Dette gir et fremmøte på 37.50% På dette 
møtet ble det arrangert venneaften. Etter 
at møtet i logen var lukket, ble 6 
gjester/venner ført inn i logesalen av OM. 
OM og UM hadde da en fin gjennomgang 
av informasjon om Odd Fellow logen for 
Gjester/venner, som vi håper vil vekke 
interesse for medlems skap hos noen av 
de fremmøtte. 
 
Logemøte 17.10.2022 
 
Logen ble åpnet i Troskapsgraden OM 
ønsket velkommen til 38 brødre og 3 
Gjester med en spesiell velkomst til 
vår nye DSS Harald Støyl Eks OM Erik 
Steller og Eks OM Geir Hovind fra loge 
152 Fjære. Dette gir et fremmøte på 
47.50 % Eks OM Geir Hovind takket for 
velkomstord og så frem til møte og 
takket også for at han fikk lov til, og 
fortelle om sitt hjertebarn 
Ønsketransporten. Logen ble så flyttet 
til DGV grad. Logen ble så klargjort til 
forfremmelse til DGV grad for bror 
Erling Johan Sætherlien. Seremonien 
ble gjennomført på en stilfull og 
vakker måte Logen ble så lukket for og 
åpnes igjen Mandag 07.11.2022 KL 
1900 

 
Erling Johan Sætherlien 

Logemøte 07.11.2022 
 
Det møtte 32 brødre dette gir et 
fremmøte på 40% Vi minnes Bror Alf 
Duus Carlsen Død 28.11.2021 og Bror 
Odd Konrad Pedersen Død 
09.01.2022. Seremonien ble 
gjennomført på en vakker og verdig 
måte. Logen ble så lukket for og åpnes 
igjen Mandag 21.11.2022 KL 1900 
 
 
Logemøte 21.11.2022 
 
Logen ble åpnet i Troskapsgraden OM 
ønsket velkommen til 34 brødre dette gir 
et fremmøte på 42,5%  
Logen ble så flyttet til DGV grad. Logen 
ble så klargjort til forfremmelse til DGV 
grad for bror Kjetil Bjørn Brottveit og 
Olav Valsvik. Seremonien ble 
gjennomført på en stilfull og vakker måte 
Logen ble så lukket for og åpnes igjen 
Mandag 07.11.2022 KL 1900 
 
 

 
Kjetil Bjørn Brottveit 

 
 

 
Olav Valsvik 

 
 
 
 
 

Resterende møter høst 2022 
 
19.12 Arbeidsmøte 
 
God jul og godt nyttår ønskes alle 

brødre. 
 
 

 
 

Mot Jul 
 
Som`ren er borte 
dagene korte, 
men gjennom mørke, tåke og regn 
langt i det fjerne 
lyser en stjerne – 
Betlehems-stjernen, det himmelske tegn. 
 
Snart skal vi høre 
klokkene føre 
budskap om høytid i hjemmene inn. 
Klart skal det klinge, 
inn skal de ringe 
julen for alle – i hjerte og sinn. 
 
 
 
 
 
 

Håp 
 

Det er en ting som får alt annet til å 
glitre. Det er tanken på at et eller 
annet er like rundt hjørnet. 
 

Håp er stille, men det er sterkt. Det 
lever videre med bare litt føde. Det 
overlever med bare litt lys. Det gjør 
livet mulig å leve. 
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Loge nr. 127 Gabriel Scott 

 
 
Rest Terminliste 2. halvår 2022 + 
1.halvår 2023 
 
7/12 – 0+ 
21/12 – 40-års Veteranjuvel 
4/1-23 – 2+ 
18/1-23 – Arbeidsmøte 
1/2 - Arbeidsmøte – årsrapporter 
15/2 – 0+ 
15/3 – Arbeidsmøte – 1.gang nominasjon 
19/4 – Arbeidsmøte – 2.gang nominasjon 
3/5 – 1+ 
31/5 – 3+ 
6/9 – Installasjon nytt E-kollegie 
 
 
Jubilanter 1. halvår 2023 
 
Det sies at det er sunt å feire bursdager – 
jo flere man feirer jo eldre blir man! 
I løpet av 1. halvår 2023 har vi følgende 
jubilanter: 
80 år 12/1 – Tore Andersen 
75 år 12/1 – Øystein Børresen 
75 år 28/1 – Rolv Arne Ellingsen 
80 år 1/4  – Sigmund Johnsen 
75 år 5/4  – Eivind Gjesdal 
60 år 29/4 – Arnt Gunnar Thorkildsen 
75 år 5/5  – Kjell Arild Eidet 
80 år 20/5 – Dag Oddvar Øian 
55 år 8/6 -  Thomas Danielsen 
75 år 15/6 – Arne Aslaksen 
  
Møte 19/10-22 
 
Hovedinnholdet i møtet var tildeling av 
25-års Veteranjuvel til bror John Dobey. 
Seremonien ble sikkert ledet av 
storrepresentant Anstein Nørsett. Det er 
nå åpnet adgang for veteranjubilanter å 
ha med ledsager til festmåltidet etter 
logemøtet. John hadde med sin kone 
Elisabeth, og det var tydelig at dette ble 
godt mottatt av så vel gjest som logens 
brødre. 

 
Storrepresentant Anstein Nørsett sammen med 

Elisabeth og John Dobey. 
 
Møte 2/11-22 
 
Dette møtet skulle vært gradspassering til 
det gode vennskapsgrad, men ble i stedet 
endret til arbeidsmøte. Fungerende OM 
og UM refererte fra de nye ritualbøkene. 
Det ble følgelig mere tid til å hygge seg på 
ettermøtet. Vi hadde besøk av vår nye 
DSS Harald Støyl som takket for varm 
velkomst og så fram til samarbeidet med 
distriktets loger. 
 
Møte 16/11-22 
 
Dette møtet ble også endret til 
arbeidsmøte ettersom vår bror som 
skulle blitt forfremmet til den edle 
kjærlighets grad ikke kunne møte. Det er 
litt kjedelig at vi ikke får gjennomført 
planlagte gradspasseringer, men sånn er 
det og vi kommer sterkt tilbake. 
Bror kapellan holdt etisk post, og etter 
lukking av logen orienterte bror Geir 
Clausen om bruk av hjertestarter og 
hjerte-lungeredning. Dette er noe alle har 
nytte av å gjennomgå. 
Ettermøtet sto i SOS-barnebyers tegn. 
Egne kokker – Jan Roar Solås, Hans Eide 
og Leif Magne Andersen serverte chili con 
carne og det ble avholdt bingo under 
brodermåltidet. Hele kveldens inntekt vil 
bli overført fond for utadrettet arbeid 
som igjen vil overføre penger til SOS-
barnebyer. 
 
 
 
 
Pasientkafeen på Sørlandets 
Sykehus i Kristiansand 
 
Vår loge har engasjert seg i å være med å 
bemanne pasientkafeen på lindrende 
avdeling på sykehuset i Kristiansand. 
Vaktliste for kommende vinter er nå 
oppdatert og ligger på hjemmesiden. 
Hele 19 brødre er med på denne lista som 

omfatter 26 vakter fram til 30/5-23. Dette 
er et tilbud til både pasienter og deres 
pårørende som kommer på besøk. Det 
stiller 2 brødre hver gang, og det smøres 
og serveres snitter og kaffe. Dette er et 
tiltak som verdsettes høyt av pasienter og 
pårørende. 
 
Carl Jon Hansen hedret med 
Kommunens kulturpris 
 
Under Lillesand Kommunes Kultur-kveld 
ble kulturprisen for 2022 tildelt bror Carl 
Jon Hansen. Han har en imponerende CV 
når det gjelder tillitsverv – så lang at den 
ble vist som rulletekst på storskjerm! Det 
er først og fremst innen Lillesand 
Idrettslag at Carl Jon har hatt sitt største 
engasjement – mer enn 50 år som trener 
og leder – og han har satt 40 år i lagets 
hovedstyre. I tillegg kommer revy siden 
1979, kasserer i Lillesand 
Sjømannsforening siden 2006 og revisor 
for diverse lag og foreninger.  
 

 
Carl Jon Hansen med kulturprisen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vennskap 
En venner en som vet alt om deg, 
og likevel er glad i deg. 
 

Et vennskap som ikke tåler at alt 
blir sagt, holder ikke i det 
avgjørende øyeblikk. 
 

En venn du må kjøpe, vil ikke 
være verdt det du betaler ham 
uansett prisen. 
 

En venn hører sangen i mitt hjerte 
og stnger den til meg når min 
hukommelse svikter. 
 

En venner en som kommer inn 
når hele verden har gått ut. 
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Loge nr 128 Lyngør 

  

 
Høsten har kommet og vi kan glede oss 
over at fremmøte og at entusiasmen 
omkring vår Loge er  god.   
Ja vi ser til og med en økende interesse, 
med godt oppmøte og «nysgjerrighet» fra 
besøkende på en godt gjennomført 
venneaften.  
Som beskrevet litt senere i teksten har vi 
som resultat av venneaftenen fått nye 
brødre, og dermed øker vi vårt 
medlemstall i 2022 til tross for naturlig 
frafall i løpet av året.  
Godt jobbet!  

 
05. oktober  2022  -+ 

 
Det er alltid «stas» når noen av våre 
brødre skal innvies i en ny grad. Denne 
dagen er det våre gode brødre Knut Eklo 
og Anders Skorstøl som skal innvies i Det 
Gode Vennskaps grad.  
En fin seremoni og et godt spill blir 
gjennomført, og våre brødre får et nytt 
regalie rundt halsen. På tide!  
(Vi beklager at fargen på regaliene ble litt 
borte, men vi kan garantere at  
det er korrekt.)  
 

 
Fra venstre; Knut Eklo, OM Tomas Hoel og Anders 
Skorstøl. 
 
 
 
 

19. oktober 2022 =+ 
 

Dagen for Den Høye Sannhets Grad. 
Finstasen på. Og en strålende bror, 
Morten Holm, som endelig har passert 
vår høyeste grad. Men, læring i Odd 
Fellow er ikke slutt med dette, og vi 
ønsker vår nye bror av DHSG, det beste 
framover. 
 
På møtet hadde vi besøk av vår nye DSS, 
Harald Støyl. 
En stor takk til DSS for besøk og en 
spesielt god tale om å leve Odd  
Fellows verdier.  
 
Gledelig også for oss at vi hadde stort 
besøk fra en av våre nabologer, 98 
Henrik Ibsen. Takk for et hyggelig besøk! 
 

 
Fra venstre: OM Tomas Hoel, Morten Holm. 
 

 
Blomster til vår nye bror av DHSG grad. 

 
 

 

 
2. november 2022 M 

 
Minneloge. 
Dessverre har vi mistet to gode brødre 
dette året, men de vil alltid forbli hos oss 
i våre tanker og i takknemlighet for hva de 
brakte med seg til Logen. 
Arne Eeg   d. 27. januar 2022 
Lars B. Rødland d. 19. mars 2022 
 
 

16. november 2022 O+ 
 

Kan ikke bli bedre! 
3 nye brødre innvies. Ja, det er ikke ofte 
vi kan ønske tre nye brødre velkommen til 
vår Loge, i ett opptak. Her ser vi en 
engasjert «gjeng» som vi ønsker hjertelig 
velkommen til vår Loge. 
 

 
Fra venstre; OM Tomas Hoel, Bjørn Skaraas, Finn 
Arnold Dyrnes og Thorbjørn Stiansen. 
 
Gode brødre 
Loge 128 Lyngør vil med dette takke alle 
brødrene for et fremgangsrikt år, gilde 
møter og et meget godt oppmøte. 
Ønsker dere alle en riktig fin jul og et 
godt nytt år! 
Ta vare på familien og de som ellers 
måtte ha behov for deres omsorg. 
 

I V,K & S 
Bror Tomas Hoel, OM 

God Jul til dere alle!  
 

Våre møter 2022 (2023): 
07.12 =+ Gradspassering 
21.12 O Julemøte 
04.01 Arb. Instruksjon 
 
Jubilanter» for de kommende 
måneder; 
06. oktober Thor Pedersen 70 år 
08. januar   Ivar Akselsen 70år 
Logen gratulerer! 
 

I VK&S 
Bror Herold Steinar Nilsen 
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Loge nr 135 Mærdø 

 
Gode brødre 
 

 
Du holder gryta fortsatt varm skriver 
fresesarmeen i en fortelling om julegrytas 
historie. 
Siden 1901 har julegryta vært et fast 
innslag i førjulstiden. Innsamlede penger 
skal gå til lokalt arbeid der pengene er 
samlet inn. Viten om dette gjør arbeidet 
vårt i logen enda mer meningsfullt. 
Mange flere enn vi tror trenger en 
håndsrekning i form av mat, omsorg eller 
andre ting som frelsesarmeen bidrar 
med. Vi lever i en vanskelig tid og 
endringene har vært brutale på mange 
vis. Ofte er det de svakeste i samfunnet 
som lider mest, og her kan vi gjøre en 
forskjell ved å bidra. Et bidrag kan da 
være å vakte ved julegryta. 

  
Logemøte 4.10.2022 

Arbeidsmøte 
Ny DSS Harald Støyl besøker oss denne 
kvelden. 

Logemøte 18.10.2022 
Gradspassering DEKG 
Logemøte var et fellesmøte der vår loge 
besøkte vennskapsloge 145 Høgenhei. På 
møtet fikk vi også anledning til å dele 
gradspassering for bror Glenn Salvesen 
fra 135 Mærdø og bror Stein Tore Ulvøy 
fra Loge 145 Høgenhei som fikk tildelt 
graden den edle Kjærlighetsgraden. Vi 
gratulerer våre brødre med DEKG.  

 

 
Bror Glenn Salvesen 

 
Logemøte 1.11.2022 
Minneloge 
Minnelogen ble avholdt med verdighet 
der vi minnes våre brødre som er gått 
bort. I år er det også en av våre 
logebrødre som savnes. Bror Olav 
Andreas Halvorsen gikk bort tidligere i år, 
og våre tanker går til hans nærmeste. 
Fred over ditt minne bror.  
 
Logemøte 15.11.2022 
Arbeidsmøte 
Logemøte skulle ha vært opptak og galla, 
men ble endret til et arbeids-møte. 
 
Gode brødre i □135 Mærdø 
Nå er vi snart ferdige med høstterminen, 
og jula nærmer seg med stormskritt. 
Det har vært en høst med godt fremmøte 
hvor det har vært fokus på å gi møtene et 
godt innhold. Men vi må ikke «hvile på 
laurbærene», vi har plass til flere både i 
salen og til brodermåltidene. 
Dette gjelder både eksisterende og nye 
medlemmer. 
I år har vi igjen muligheten til å arrangere 
Julemøte m/følge, lørdag den 17. 
desember, og jeg håper at det blir like høy 
stemning som de foregående år.  
Sett av tid til en pause i julestria, med et 
godt måltid og muligheter for en 
«svingom» utover kvelden. 
Så vil jeg få ønske alle Ordenssøsken og 
deres familier 
en Fredfull Jul og et Godt Nytt År. 

Broderlig hilsen 
i V, K & S 

Edgar Larsen 
OM 

 
 

Terminliste 1. halvår 2023 
☐135 Mærdø 
03.01.  Arbm. Instr. 
17.01. Venneaften 
07.02.  Arbm. Regnskap, rapporter 
21.02.  Arbm. 
07.03.  0 + G fm /□Henrik Ibsen  
21.03.  ≡ + G fm /□145 Høgenhei 
04.04.  Arbm. 1.N 
18.04.  - + 
02.05.  Arbm. 2.NV 
17.05. 17. mai på Huset 
23.05. Arbm. (V) 
 
Årsdager i 2022 
Svein Harald Monsen -  55år 
Øyvind Mossing -                55år 
Erik Sørensen -                     60år 
Gunnar Emil Fredriksen -  60år 
Geir Skyttemyr -                  65år 
Asbjørn Reiersen - 65år 
Jon Stene -  65år 
Alf Jørgensen -  70år 
Jon-Erik Johansen - 75år 
Ottar Gjevdeli -  80år  
 

Med hilsen i V. K. og S. 
Nils Inge Øyna 

Herold 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ord om stillhet 
 

 
Hvem 
Hvem er det som puster så rolig? 
Hva skjer i den halvlyse kveld? 
Det er som det kpm noen til meg. 
Noen som vil meg vel. 
 
Den skumrende engen og skogen 
har fått et forunderlig skjær. 
Fiolene er ikke blomster 
og aspene er ikke trær. 
 
Et øye har åpnet seg langsomt, 
en finger er lagt på min munn. 
Nå ser jeg en lyttende stillhet 
at øyet er uten bunn. 
 
Den blålige skumringen hvitner. 
Jeg kjenner mitt ansikt blir hvitt 
og viljeløst gir jeg mitt vesen 
til den som har skjenket meg sitt. 
 

Carl Keilhau 



2022 Julen 51. årgang 

 15

 
Loge nr 152 Fjære 

Nytt fra Sekretæren: 
 
Bursdager; 
07.12 Tor Ivar Jørgensen 40 år 
 

 
 
Høsten har brakt oss gode møter, og godt 
oppmøte blant våre brødre.  
Etisk post har blitt tatt opp i logesalen, og 
tankene som har blitt sådd i oss har blitt 
fulgt opp på ettermøtet. Det har vært 
gode refleksjoner og gode tanker delt av 
brødrene. Vår Kappalan har tatt et godt 
grep om disse etiske tanker og 
refleksjoner til glede for våre brødre.  
 
LIVET; 
Livet treffer akkurat slik bølgene treffer 
mot land, mykt og forsiktig, eller kraftig 
og bastant 
Urettferdig og voldsomt, stadig i 
bevegelse, og endring, med iherdige 
forsøk på å dra deg ned, eller tilbake, 
Men jeg ser du står der fortsatt, stødig, 
modig, og uten en skramme, utenpå.  
M. Andersen 
 
OMs hjørne: 
 
Gode brødre, vi lever i en krevende tid 
med stor usikkerhet til hva fremtiden vil 
bringe. Usikkerhet og frykt kan sette en ut 
og gjøre en handlingslammet. Det har lett 
for at det negative fester seg og 
overskygger positive tanker. Vi er alle 
forskjellige, noen er alltid positive og 
optimistiske og ser etter muligheter. 
Andre bruker mye energi på negative 

tanker og ser ikke muligheter pga. alle 
problemene. 
 
Livet byr på store kontraster, fra euforisk 
lykkefølelse til den dypeste sorg og 
fortvilelse. 
 
Lykke og glede er det alle ønsker seg mer 
av, men det heter seg at menneskesinnet 
trenger begge disse ytterpunktene for å 
ha et balansert følelsesliv. 
 
Hva kan jeg som Odd Fellow bror gjøre? 
Selv ikke en Odd Fellow bror kan være 
glad og lykkelig hele tiden, men gjennom 
vår lære har vi fått «verktøy» til å hjelpe 
oss selv. Vi har «verktøy» som vi skal 
bruke for å bli en bedre versjon av en selv. 
 
Er vi i stand til å hjelpe oss selv, da er vi 
bedre rustet til å hjelpe andre. Hvordan vi 
kan hjelpe andre er det ikke ett enkelt 
svar på, men at vi bryr oss og kan bidra 
med noe positivt vil ha effekt. Vi kan ikke 
alene redde verden, men vårt bidrag kan 
gjøre en forskjell. Og som vi stadig må 
minne oss selv, «gode tanker er ikke nok, 
det er handling som gjelder». 
 
Snart er nok et logeår i ferd med å ebbe 
ut. Da er det et godt tidspunkt til å stoppe 
opp og gjøre litt ekstra refleksjon rundt 
viktige spørsmål i ditt liv; 
 
- Hvilke mål satte jeg meg for dette året 
og hva har jeg fått utrettet? 
- Hva vil jeg gjøre annerledes i 2023? 
 
Egentlig er livet kort og vi har dårlig med 
tid, «så gå da ut og så det beste du eier på 
akerjorden i din vandrings år». 
 
Ønsker deg og dine en velsignet jul. 

Med broderlig hilsen 
i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet        

Bjørn Tellefsen 
Overmester 

 
UMs hjørne 
Vi trenger dere alle sammen! Vi trenger 
felleskapet, vi trenger omtanken og vi 
trenger meningene dine. 
 
Vi må sikre oss at vi er en loge hvor 
brødrene trives, der det skjer hyggelige 
ting som vi gleder oss over. 
 
Vi må være stolte over å være i et 
felleskap der vi vil hverandre vel. 

Ordenen er stedet for medmenneskelige 
handlinger både internt og eksternt. 
 
Dette må vi ta med oss videre slik at vi kan 
få nye brødre som vil tiltre vår orden og 
bidra til videreutvikling av vår loge. 
 
Når vi nå kommer over på nyåret, 
nærmere bestemt 13/2, så skal vi ha en 
venneaften. Her har du, gode bror, 
mulighet til ta med en eller flere i fra din 
krets som du tror kan komme til å få glede 
av å være med oss. 
 
Her kan de utvikle seg og også bidra til at 
vi som broderskap kan utvikle oss og på 
den måte utvikle logen. 
 
Så mine brødre, møt så ofte du kan, et 
godt frammøte styrker samholdet 
mellom brødrene. 
 
Dere vil sikkert alltid motta og ta med 
herfra gode impulser til glede og gavn for 
dere selv og dermed for logen. 

Med broderlig hilsen  
i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet  

Nils-Arild Henriksen 
Undermester 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

I forbindelse med tildelingen av 60 års 
VeJu til bror Eks SR Arme Mosberg ble 
brodermåltidet avsluttet med en 
meningsfylt sang, som alle bør bli 
kjent med: 
 
«Nu går siste visan» 

 

Nu går sista visan 
Dej vil vi sjunga for 

Vi behøver varandra 
Du och jag och dom andra 

Som står utanfor 
Låt den sista stråfen 

Bli til en sång vi minns 
Tack før att jag får ha dig 

Tack før att alla finns. 
 

Melodi og tekst: 
Carl Anton Axelsen 
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Distrikts Storlogemøte Rd 22 
ble avholdt i Ordenshuset, Arendal 11. 
oktober 2022. 
 
27 Eks OM'ere var til stede. 
DSS Ragnhild Bjellås ledet møtet etter 
Ritual for tildeling av Storlogegraden for 
søstre. 
De Fung. Eks OM som fikk tildelt 
Storlogegraden og som dermed er 
fullverdige medlemmer av Den 
Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F. er 
fra venstre: 
Torunn M. Sandsdalen 

104 Måken 
Liv Torill Jacobsen 

93 Kaprifol 
Benedikte Muruvik Vonen  

51 Fortuna 

 
Hyggelig taffel. 
Det ble servert prosecco, 
lettsaltet torsk, fruktsalat. 
Kaffe og marsipankake i salongen som 
avslutning på en fin kveld. 

Ragnhild Bjellås DSS 
 
 

Kjære Brødre i Distrikt 22 Aust-
Agder! 

 
Jeg vil først få rette en stor takk til dere 
alle som jeg har truffet på mine besøk i 
loger og leire, stor takk for alle 
lykkeønskninger som jeg fått som ny DSS, 
- og for den varme velkomsten jeg har 

fått.  Og ikke minst for alle de fine møtene 
som jeg har fått være til stede på, der jeg 
ser og fornemmer at alle brødrene 
fremfører og bidrar som best de kan, til 
beste for logen og ordenen, som det 
heter.  
 

Jeg må si at det er særdeles spennende og 
trivelig å inneha dette embete med så 
mange flinke og dyktige brødre, - og 
søstre rundt meg. I den forbindelse må 
jeg også få takke DSS Ragnhild Bjellås, for 
den fine dialog og samarbeidstonen hun 
bidrar med. Jeg tror det er særdeles viktig 
å jobbe i et tettere samarbeid mellom 
Rebekka og Odd Fellow i den tiden vi er 
inne i nå. Da tenker jeg først å fremst ved 
at vi i Odd Fellow fremsnakker Rebekka 
logene, og motsatt.  Kanskje også flere 
fellesmøter i tiden som kommer, kan føre 
til styrket samarbeide, og dermed å 
knytte nye medlemmer til oss begge. 
Vi, - nye og også mer erfarne DSS’r var på 
det årlige Storembedsmøte i Oslo den 
siste helga i oktober. Det var ei lærerik og 
flott helg! Der opplevde vi søstre og 
brødre med mye kompetanse, som hadde 
stor evne til å undervise og formidle. Det 
er viktig at vi klarer å beholde vårt 
særpreg og ritualer over hele landet på en 
riktig måte, og da er slike samlinger 
nødvendige. 
 

Nå er vi kommet nesten til slutten av året 
2022, - og det har gått fort, - veldig fort! 
Det har vært et år med mye endringer i 
Europa, som for eksempel: - krigen i 
Ukraina, energi-endringer, mat-
produksjons-endringer, mulig mer 
ekstrem vær, covid-19- utfordringer som 
dukker opp fra og til… ja, - vi har fått 
oppleve mye i år. Derfor tror jeg, - at det 
kanskje er lenge siden vår orden, våre 
loger og leire har hatt en så stor viktighet 
for å ivareta våre budord og våre etiske 
verdier til hverandre og ikke minst til 
mennesker utenfor vår orden. La oss 
derfor bli enda mere tydelige på hva vi 
jobber med og for! 
La derfor denne tiden frem til jul blir en 
tid til omsorg og hjelp til dem vi ser sliter 
og trenger en samtale, eller kanskje bare 
en hilsen. En god hjertelig julehilsen! 
Med dette vil jeg få ønske dere alle en 
riktig god jul! 
 

Med broderlig hilsen i Vennskap, 
Kjærlighet og Sannhet 

Harald Støyl 
DSS,  

Distrikt 22. Aust Agder 

 
 

Grytevakter 
Som nevnt på side 1 er vi nå godt i gang 
med vaktholdet ved FA’s gryte på Alti 
Harebakken. Undertegnede satt sammen 
med bror CM Steinar Lyngroth ved det 
første skiftet og det var en overraskende 
høy aktivitet. 
Leder for FA i Arendal var på telefonen 
ogtakket for det bidraget Odd Fellow gir, 
og dette er et «arbeid» som gir mening og 
som eren del av våre BUDORD. Jeg vil 
ønske søstre og brødre lykke til ned sine 
vaktskift og med dette videresende den 
takknemlighet som FA tilkjennegir for vår 
innsats. 
 
Med broderlig hilsen 
I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 
 
Per Jetlund Jørgensen 
Koordinator FAs gryte 
 

 
 

Leir nr 22 Aust-Agder 
 
På leir-møte den 10/03-22 fikk 
P.A. Weber DKP Graden. 

 

 
Peter August Weber 
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På leir-møte den 12/05-22 tok 
vi opp en ny Patriark 

 
Patriark Kristen Haugland og HP Petter Wold 

 
 
På leir møte den 10/11-22 tok vi 

opp 6 nye Partriarker 

 
Axel Dalen , Per Anders Bergan 

Gunnar Hurv , Svein M. Korssund 
Gunner Emil Fredriksen 

Sigmund Leiros 
 

Det var et stilfullt møte, og godt frem-
møte. 
 

 
Leir nr 27 Homborside 

 

Gode patriarker! 
 
Da var enda et år nesten omme. Snart går 
vi inn i advent tiden, med alt det bærer 
med seg. 
 
I disse dager hadde vi vår siste 
Leirslagning i Grimstad i år. Det var en 
DKP+, hvor vi opphøyet 2 patriarker. Et 
fint møte. 
 
Vi har jo en leirslagning igjen i år, den 
8.12. Det er også en DKP +. Denne 

leirslagningen er felles med Leir 22 Aust-
Agder, på Akland. Det ser vi frem til med 
glede. Håper vi får med oss mange fra vår 
Leir. Det er jo også en fin måte for våre to 
nye av denne grad til å oppleve spillet en 
gang til, og ikke minst se det. 
 
Gode patriarker, vi nærmer oss med 
stormskritt nominasjoner og valg av nye 
embedsmenn og nevnder. En liten 
oppfordring til dere som i tiden fremover 
vil få møte folk fra Nominasjonsnevnden, 
vær positive, tenk på at det kan være fint 
å oppleve å være med på å styre leiren. 
Også en liten oppfordring til dere som blir 
spurt om å være med i spill og slik. Se på 
det som veldig fint. For det er det. 
 
Jeg vil avslutte med å ønske deg og dine 
ei fantastisk fin julefeiring. 
 

Med patriarkalsk hilsen i 
Tro Håp og Barmhjertighet 

Arne Solheim 
Hovedpatriark 

 
Leirslagning 26.10. DGL+ 
 
Disse ble Befordret til Den Gyldne 
Levereregels grad: 
Viggo Trøftbråten    98 Henrik Ibsen 
Jan Olav Buarøy       98 Henrik Ibsen 
 
Leirslagning 23.11. DKP+ 
 
Opphøyelse til Den Kongelige Purpur 
Grad for: 
Ole Johan Rislå Tellefsen     
98 Henrik Ibsen 
Svein Eide 127 Gabriel Scott 
Med dette har disse to fått den høyeste 
graden i Leiren og ble tildelt Leirringen, 
(også kaldt Logeringen). 
 

 
Svein Eide 

 

 
Ole Johan Rislå Tellefsen 

 
Terminliste resten av 2022 
og våren 2023 
08.12. DKP+G Felles med Leir 22  
på Akland 
25.01.23 Arbm. Instr. Regnskap, 
rapporter  
22.02.22    P + G  
22.03.23    DGL + G 1.N  
26.04.23    DKP + G 2.N Felles med  
Leir 22 i Grimstad   
24.05.23    P + G V 
27.09.23    EM Instr. G 
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!  
 
Besøk 
hjemmesiden til Leir 27 Homborside 
hvor du finner mange nyttige 
opplysninger, også terminliste. 
https://www.oddfellow.no/category.php
?categoryID=9165 

 
 

God jul til alle! 
 
Redaktør: Jan Tore Solheim, Herold 
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NOFA Agder 
 
Lørdag 12. november inviterte Regionalt 
Odd Fellow Akademi Agder til 
temasamling i Kristiansand med 
fremføring av  

“The Degree of Rebekkah”  fra 
1851 

 
Noen av skuespillerne tok imot i trappa opp til 

logesalen. 
 
I mange år var kvinner utelukket fra 
Ordenen, men mot midten av det 19. 
århundre ble dette mer og mer aktuelt i 
Amerika. 
I spissen for å la kvinner, «det svake 
kjønn» sto brødrene Schuylet Colfax og 
Robert Griffin. 
 
Ordenens budord: 

- Besøke de syke 
- Hjelpe de trengende 
- Begrave de døde og 
- Oppdra de foreldreløse, 

ble sentralt i det videre arbeidet. 
Sett fra mannens side, der det ble «listet 
opp» fordeler med kvinnelige 
medlemmer, er disse 4 «årsaker» 
vesentlige: 
 

1. Det vil øke inntektene i logene 
ved stigning i medlemstallet og 
stimulere brødrene til å arbeide 
seg oppover i logen. 

2. Det vil gjøre systemet mer 
helstøpt og mer ærbart. S lik det 
nå fungerer må kvinnene skaffe 
seg et nytt «Identifikasjonskort» 
hvert år, få det signert av en 
embedsmann i logen og selv 
kontrasignere oppe i margen. 

3. Det ville minske, og til sist 
ødelegge den fordom som 

Ordenen følte fra mange kvinner 
– det svakere kjønn. Vi syntes å 
møte dem med mistro, noe 
andre velfungerende Ordener 
ikke gjør. 

4. Det kunne være til hjelp for 
brødrene vennlige pleien 
kvinner gir, trengs mye mer enn 
den iherdige og stadig 
tilstedeværelse av en mann, for 
hun er skapt til å håndtere 
lidelse. 

 
På bakgrunn av dette ble saken tatt opp 
til votering der 46 var for og 37 var imot. 
I opptagelsen vi ble vitne til ble de to 
kvinnene nærmest umyndigjort, for de 
måtte ha sine godstående ektemenn med 
seg, og Cm svarte unisont for 
resepiendene under hele seansen. 
De ble, som medlemmer i Ordene, tildelt 
en «Æresgrad». 
Den dag i dag er det fortsatt en grad for 
kvinne i Ordenen for Amerika. 
 
For kvinnene i Norge ble medlemskap i 
Ordene aktuelt i fra 1909 og sentralt i 
arbeidet med etableringen i Norge sto 
daværende Stor Sire (for Danmark og 
Norge) Petrus Beyer og Sam. Johnson. 
Spesielt sistnevnte er hovedmannen bak 
oppstart av Rebekka-utviklingen i Norge. 
 

Medlemsmøte i «Loyal 
Lodge no 9 Aristarcus» 

torsdag 3. nov. 2022 
 
14 av medlemmene i Aristarcus var 3/11-
22 samlet til medlemsmøte i 
Tvedestrand. 
Møtet ble holdt på Tvedestrand Vertshus 
og det var svært hyggelig at vårt nye 
æresmedlem, Tore Besse Lund Andersen 
var sammen med oss. 

 

Tilstede: Tom Schulz, Per Jetlund 
Jørgensen, Tom Rud, Bjørn Røiseland, 
Anders Bjørnholmen, Eldar Aas, Øyvind 
Mossing, Inge Kongsbakk, Willy 
Kristiansen, Kristian Eimind, Per Rosmo, 
Leif Per Olsen, Tore Lund Andersen 
(æresmedlem) og Torbjørn Ribe. 
 

Arrangementansvarlig Bjørn Røiseland 
ønsket velkommen og ga ordet til 
Oldermann Tom Schulz som ledet møtet 
videre. 
 

Sak 1: Økonomi. Kasserer Inge Kongsbakk 
redegjorde for Logens økonomi 
 

Sak 2: Medlemslisten ble gjennomgått. 
Det var enighet om at målet må være å ha 
med 3 medlemmer fra hver Loge i Aust 
Agder. Det betyr at vi trenger nye 
medlemmer fra Henrik Ibsen og Terje 
Vigen 
 

Sak 3: Drakter. Olderman fremmet 
forslag om å tilby kjøp av drakter av de 
som hadde meldt seg ut av  Lodge no 9 
Aristarcus. 
 

Sak 4: Videre aktiviteter. Loge 127 
Gabriel Scott har ytret ønske om en 
forstilling våren 2023. Leiv Per Olsen skal 
holde kontakt med denne Logen for å 
komme med forslag til avtale. 
Det ble ytret ønske om også å få til en 
forestilling lenger bort slik at det kunne 
bli en tur for Aristarcus’s medlemmer.  
 

Sak 5: Eventuelt. Det ble ytret ønske om 
å ha info om vårt spill som kunne sendes 
som vedlegg til de logene vi kontakter.  
 

Tore Lund Andersen informerte om at 
han hadde funnet teksten til flere grader 
brukt av Lodge no 9 Aristarcus. Tor Erik 
Pettersen i Odd Fellow Utstyr har fått kopi 
av disse. Per J. Jørgensen tok ansvar for å 
se nærmere på dette 
 

Øyvind Mossing hadde laget vårt 
våpenskjold i miniatyr. Våpenskjoldet var 
laget i metall og kunne festes på 
jakkeslaget 
 

14.10.2023 er det 10 års jubileum for 
framføringen av vårt spill.  
 

18.04 er vår stiftelsesdag. Det foreslåes å 
arrangere neste arbeidsmøte torsdag 
20.04.23. 
 

Eldar Aas foreslo å øke antall øvelser før 
neste forestilling. Formålet var å høyne 
profesjonaliteten på vårt spill. Forslaget 
fikk unisont tilslutning.  

Torbjørn Ribe 
Sekretær 
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Redaktørens lune hjørne eller lederartikkel om du vil.
 

Nominasjon og Valg 
Vi går mot slutten for en 2-års 
periode som har vært delvis preget 
av Corona og delvis av det faktum at 
vi har hatt noen «startvansker» etter 
at Ordenen igjen skal fungere som 
normalt. 
Det skal i løpet av våren velges nye 
Embedsmenn og nemnder og nye 
embedsmenn og nemnder skal 
utnevnes, og sentralt her står 
Nominasjonsnemnda. 
Enkelte embeder er «lette» å fylle, 
mens andre igjen gir store 
utfordringer til nemnda. 
 
Lover og forskrifter setter «spille-
reglene» for hvordan f. eks Nemnd 
for styrkelse og ekspansjon skal 
utformes, men ansvaret for å foreslå 
de rette personene ligger hos 
nemnda. Her bør man sørge for at 
de som foreslås valgt er sitt ansvar 
bevisst. Vi trenger medlemmer her 
som brenner for å få frem nye 
medlemmer. Ansvaret for 
«Venneaften bør klart legges til 
denne nemnda. 
 
Arbeidet i alle nemnder bør gå 
kontinuerlig i hele den 2-års 
perioden de er valgt/utnevnt for, 
men pr i dag synes det som om det 
kun er privatnemnda som er i 
kontinuerlig aktivitet. 
 
Nominasjonsnemnda bør hele 
valgperioden kartlegge medlems-
massen med tanke på å finne de 
rette kandidatene, og en viktig sak er 
her: Trenger noen av våre 
medlemmer ekstra utfordringer for å 
bli stimulert i sitt medlemskap? 
 
For mange har i dag et passivt 
forhold til sitt medlemskap og disse 
bør vi ta tak i og sørge for menings-
fylte arbeidsoppgaver i sitt videre 
logeliv. 

 
 

Terjenytt 50 år 
Som nevnt på side XX i dette nr av 
Terjenytt har vårt medlemsblad nå 
blitt 50 år. 
 
I fra å være et »klipp og lim»-
produkt som ble distribuert til 
medlemmene av Terje Vigen, og 
etter hvert til øvrige medlemmer i 
Odd Fellow Aust-Agder etter hvert 
som flere enheter kom til, er det i 
dag et rent digitalt produkt, med 
kontaktpersoner i alle distriktets 
enheter. 
 
Mens vi tidligere var avhengige av 
«4-gangen» når det gjaldt antall 
sider, er vi i dag heldigvis mye bedre 
stilt i dagens digitale utforming. 
 
Vi må likevel stille krav, og det er 
synd at ikke de enkelte loger «fyller» 
sin side 4 ganger i året.  
 
Dagens digitale utgave lar dog de 
enkelte loger få anledning til å gå ut 
over dette ved at det åpnes for 
muligheter for mye mer spalteplass 
dersom enkelte loger ønsker dette. 
 
La oss se hva som «bekymret» og 
«gledet» i fordoms tid. 
 

50 år siden 
«Sukk» fra sekretæren: 
Det gamle år er nå ved å ebbe ut og 
vi går inn i et nytt. Vanligvis har vi 
ved inngangen i et nytt år mange 
gode forsetter, og som dessverre for 
en stor del ikke blir realisert. 
Som sekretær i vår loge Terje Vigen 
skal jeg bl. a. ha med i protokollen 
hvor mange brødre som er tilstede 
på våre møter, og en kan vel si at et 
fremmøte ikke er så verst. Men, det 
er alltid et men, fremmøtet kunne 
vært bedre. 
 
Lyder ikke dette kjent også i 2022? 

 
 

40 år siden 
 
Dette var man opptatt av: 
HVA BØR BLADET HETE? 
I 10 år har navnet på bladet vårt 
vært TERJE NYTT. Er ikke stunden nå 
kommet til at bladet forandrer 
navn, slik at det passer for alt Odd 
Fellow arbeid i Arendal? 
Vi har loge FORTUNA, loge TERJE 
VIGEN og Arendal BRODER-
FORENING (som snart blir loge). 
Vi ønsker lesernes synspunkter på 
dette. Og ikke minst: Dersom det 
blir en endring: Hva skal bladet 
hete? 
Kommentar og forslag mottas innen 
1. februar 1983. 
 
Nå er vi langt flere loger og heldigvis: 
NAVNET ER FORTSATT DET SAMME! 
 

25 år siden 
 

I nr 3 fra 1997(det kom kun ut 3 nr 
det året) sakser vi følgende: 
Nytt fra DDSS 
TERJE NYTT HAR SØLVBRYLLUP 
I november 1972 så Terjenytt 
dagens lys for første gang. Ja, det 
var faktisk 25 år siden under-
tegnede fikk ideen til å lage et »hus 
organ» som kunne erstatte alle de 
«kjedelige» rundskriv. Intensjonene 
var å få bladet ut til medlemmene 
en gang pr mnd. Dette gikk i lang 
tid, og da kun meden «redaktør», 
annonsesamler og distributør, 
nemlig undertegnede som i 1973 
var UM i Terje Vigen. (Senere 
overtatt av Jan A. Nilsen som i 
tillegg til «Redaktøransvaret», 
personlig delte ut Terjenytt til 
samtlige medlemmer)……. Men da 
var det bare 1 UM som hadde 
ansvaret….. og ikke som i dag7 UM. 
 
Fra 1 til 7 i løpet av 25 år. I dag: 15 

Terjenytt Julen 2022 – 51. årgang - Medlemsbladet for Odd Fellow Ordenen i Distrikt nr. 22 Aust-Agder. 
Bladet utgis 4 ganger i året: I februar, i april, i september og i november. Herold er redaktør for stoff fra sin loge. 

Hovedredaktør er Eks OM Per Jetlund Jørgensen 
Neste Terjenytt, Vinter 2023, kommer i februar 2023. Frist for innlevering av stoff fra enhetene er ca 25.februar 202. 

Stoffet sendes: Per J. Jørgensen, på E-mail: terjenytt@terjenytt.no eller adr.: Furulunden 4, 4844 Arendal. 
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Tlf 37 00 36 70 
Blødekjær 

Arendal 
 

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

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

 
 

ARENDAL  
Strømsbusletta8-tlf37056777 www.elon.no 

Godt utvalg av livkjoler - smokinger og 
mørke dresser.              Du finner oss  

innerst i Pollen vis a vis Nordea/Kanalplasen 
                      CORNER 

Kirkegaten 5           4841 ARENDAL 
TLF 37099941                           MOB 91797530 

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

 
 

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

 
 

ARENDAL  
Strømsbusletta8-tlf37056777 www.elon.no 

 
Ledig 

 

annonse 

 
Ledig 

 

annonse 

Retur adresse: Furulunden 4, 4844 Arendal 

Til: 

Støtt våre annonsører 
De støtter oss 

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

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

Storkiosk om sommeren                  
 

BRØDRENE 
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