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          Nr. 2                           Våren  2013                     41. Årgang                

Thomas Wildey 
reiser 
til USA

Thomas Wildey-seminaret i Storlogen 
                            27. april 2013 
er det første i sitt slag i regi av  
                 NOFAs  
Institutt for rituell og Ordenshistorisk forskning. 

 
Tore Lund Andersen, 

Loge 89 Skagerak, skal bl.a. snakke om: 
Hva sier mine kilder om 

Thomas Wildeys liv i England? 
Lykke til, kjære bror Tore! 

Slik  
EksDDSS 

Thorleif Bredesen 
så det 
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Distrikt 22. 

Distriktsråd 
I hvert distrikt finnes det et distriktsråd 
for søstrene og et distriktsråd for 
brødrene. 
Distriktsrådene ledes av DSSene og 
består av Storrepresentantene fra hver 
av Odd Fellow enhetene. 
I vårt distrikt er dette: 
For Rebekkasøstrene: 
Leder DSS Ingeborg Baust 
Leir Viljen: Else Salvesen 
Fortuna: Bjørg Kling 
Kaprifol: Lise Schulz 
Måken: Mie Gausdal 
Navigare: Else‐Margrethe Ramsdal 
 
For Odd Fellow brødrene: 
Leder DSS Tom B. Schulz 
Leir Aust Agder: Åge Munch‐Olsen 
Loge Terje Vigen: Odd Fjeldstad 
Loge Henrik Ibsen: Jan Tore Solheim 
Loge Torungen: Christian Grundesen 
Loge Gabriel Scott: Arne Bjørge 
Loge Lyngør: Inge Kongsbakk 
Loge Mærdø: Kai Salvesen 
Loge Fjære: Finn Fredvig Erichsen 
EksDSS Jan A. Nilsen 
Leir Homborside: Fra høsten 2013. 
 
Medlemmene er valgt for 4 år. 
Valgene skjer noe forskjellig for å 
oppnå kontinuitet. Av den grunn deltar 
også, for brødrene, sist avgåtte DSS, 
uten stemmerett. 
Ny DSS utnevnes i starten av ny periode 
og halvparten av logene velger ny 
representant etter 1 år. Leiren og den 
andre halvparten av logene velger 
representant etter 2 år. 
Saker fra brødrenes Distriktsråd: 
Kurs nye embedsmenn:   
Torsdag 22. august. Gjelder alle valgte 
embedsmenn i logene og CM, Insp og  
Kap. 
Torsdag 5. desember 
Storlogen vil ha distriktsmøte med alle 
valgte embedsmenn vedr. styrkelse og 
ekspensjon. Bror Stor Sire Morten Buan 
deltar. 
 

Felles Odd Fellow fest: 
Bør diskuteres i den enkelte loge. 
Tidspunkt: Forsommer 2014. 
Revisjon av særlovene: 
Logene må få på plass ny særlov etter 
at lovene nå er endret. (Leiren og en 
loge er ferdig) 
Idébank til foredragsholdere: 
Er under arbeid. Logene blir bedt om å 
sende inn forslag. 
Handlingsplan 2014 – 2018: 
Forslag Distriktets handlingsplan 
gjennomgått og tas opp igjen på neste 
møte. For logene er det ønskelig at 
logenes nåværende embedskollegier 
utarbeider disse, og går i gjennom dem 
på det felles nye/gamle embedsmanns‐
møtet etter valgene. 
Ny leir: 
Navnet er valgt: Homborside ‐ og får 
sannsynligvis leir nr. 27 Terminliste: 
med møtedager: 4.onsdag fra 2014. 
Første leirmøte blir torsdag 28.11.13 
(etter instituering). Unntak fra fast 
møtedag.  
Leirforeningen arbeider meget godt 
med usedvanlig godt fremmøte på 
leirforeningsmøtene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leir nr. 22 Viljen 
Håpets Grad 05.02. 
Fra loge nr. 51 Fortuna: 
Solveig Øvrebø Svendsen,  
Fra loge nr. 116 Navigare: 
Nora Edle Bergnes Johnsen,  
Barmhjertighetens Grad 05.03.  
Fra loge nr. 51 Fortuna:  
Randi Moland,  

Fra loge nr. 93 Kaprifol:  
Marit Hjertnes,  
Fra loge nr. 104 Måken: 
Eli Kvamme Pedersen  
Aud‐Bjørg N. Seneger,  
 
Leirens 2 neste møter: 
07.05. T+ NV i Arendal 
03.09. EI i Arendal 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leir nr. 22 Aust Agder 
Den Kongelige Purpur Grad 14.02.  
Fra loge 61 Terje Vigen: 
Rainer A. Domogalla 
Fred McTillman 
Fra loge nr. 98 Henrik Ibsen: 
Hallvard Halvorsen 
Ove Gerhard Olsen 
Nils Terkelsen 
Fra loge nr. 127 Gabriel Scott: 
Petter A. Olsen 
Nils Bernt Sørbotten 
Fra Loge nr. 135 Mærdø: 
Arild Gauslå 
Tom Arild Sell 
Patriarkgraden 14.03. 
Fra loge nr. 98 Henrik Ibsen: 
Karl Bjørge 
Trond Toftland 
Harald Støyl 
Svein Otto Bakke 
Fra loge nr. 127 Gabriel Scott: 
Lars Annfinn Ekornsæter 
Dagfinn Hildebrandt 
Den Gyldne Leveregels Grad 11.04. 
Fra loge nr. 61 Terje Vigen: 
Petter Løvstad Nielsen 
Fra loge nr. 128 Lyngør: 
Ole Petter Pettersen 
Fra loge nr. 135 Mærdø: 
Roy Gabrielsen 
Arild Opdahl 
Fra loge nr. 152 Fjære: 
Tor Ivar Kleivene 
 
Leirens 2 neste møter: 
02.05. DGL+ NV i Arendal  
12.09.    EI i Arendal 
 

 
 

Den nye leiren med 
hovedsete i Grimstad 
får nummer og navn: 

 

Leir nr. 27 
Homborside 

 
Starten går 

Lørdag 16. november

Husk Solsikkeaksjonen
20. april. 

Salg av solsikkefrø.
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50 års veteran. 
Stor Redaktør  

Kjell‐Henrik Hendrichs 
ble med i vår Orden 29. mars i 1963. 
Bror Stor Sire Morten Buan tildelte 

ham juvelen 3. april 2013 

Terjenytt gratulerer hjerteligst ved å 
gjengi en artikkel han nylig skrev for 

Teresaposten: 

Ordenen og «det moderne 
menneske» 

Er Odd Fellow Ordenen 
moderne? 

Nei. Ordenen er verken moderne eller 
umoderne. Den er ganske tidløs når det 
gjelder ritualer og verdier. Derimot kan 
den bli akterutseilt når det gjelder 
organisering og effektiv administrasjon. 
Det gjelder å holde tingene fra hver‐
andre. 
Når det gjelder verdier og etikk, er 
Ordenen forankret i de store tra‐
disjoner. Ingen kan vel være i tvil om at 
begrep som vennskap, kjærlighet og 
sannhet ikke kan vurderes på skalaen 
moderne eller umoderne. Men det kan 
godt et regnskap eller en organisasjons‐
modell. Ordenens organisasjon må 
alltid følge med i tiden. 
Ordenens verdier og etikk, derimot, er 
tidløse. Derfor må vi behandle dem 
nettopp på den måte når vi finner dem 
i våre ritualer. Ritualer er der for å 
fortolkes og forstås. De skal ikke for‐
andres eller gjøres såkalt «moderne». 
 
Er Ordenen lukket eller 
hemmelig? 
Nei. Ordenen er verken lukket eller 
hemmelig. Den var riktignok hemmelig 

den gang da den var forbudt i England 
på 1800‐tallet. Men det verken er den 
eller behøver den å være i vår tid. Den 
er heller ikke mer lukket enn ganske 
mange andre bedrifter og organi‐
sasjoner. Derimot holder vi våre 
ritualer for oss selv. Og det gjør vi av 
pedagogiske grunner, Begrunnelsen for 
dette er at et Ordensliv følger en trinn‐
vis utvikling. Dette er ikke mer opp‐
siktsvekkende enn det som finner sted 
ved enhver skole. Du får ikke avgangs‐
klassens pensum når du begynner i 
første klasse. 
Å utdannes og dannes er trinnvise 
prosesser hvor hvert trinn skal være en 
ny og ukjent opplevelse. Da blir hvert 
trinn belyst med en rekke «aha‐
opplevelser». Disse opplevelsene har 
som forutsetning at du ikke kjenner 
innholdet i dem fra før. 
 

Vennskap 
Alle kulturer dyrker vennskapet, selv 
om det også er kulturelle forskjeller. 
Det finnes knapt en roman eller novelle 
som omhandler samspill mellom 
mennesker som ikke også beskriver det 
som binder mennesker sammen og det 
som fjerner dem fra hverandre. Venner 
er mennesker som er bundet sammen 
med gode og varige bånd. Dem som er 
uten slike bånd blir uvegerlig ensom‐
me. Vennskapet er en langsomt 
voksende plante. Den trenger næring i 
form av nærvær og i form av samtale. 
«Bland sinnet ditt med ham» sier 
Håvamål om venner. Det er en god for‐
mulering. Men venner kan man dele 
det beste, vanskeligste og det dypeste. 
Vennskap er en meget langsiktig in‐
vestering. Det blir ikke noen vennskap 
av «å drikke dus en kveld». Nett‐opp 
fordi vennskapet er en langsomt voks‐
ende plante, kan du ikke ha mange 
venner. 
 

Kjærlighet 
Kjærlighet er et altomfattende begrep. 
Det inneholder alt fra den mest 
egoistiske nytelse til den meste 
altruistiske oppofrelse. Det er den siste 
form for kjærlighet vi gjerne snakker 
om i Odd Fellow Ordenen. Mens de 
fleste – eller vi fleste – gjerne spør: 
«What can you do for me?», spør dem 
ekte, altruistiske kjærlighet på en helt 
annen måte, nemlig: «What can I do 
for you?» 

Tenkende mennesker vil høyst sann‐
synlig si at det første spørsmålet faller 
naturlig og selvfølgelig.  
Det andre spørsmålet er derimot en 
formulering som sitter langt inne hos de 
fleste og som vi må oppdras til. 
Den nytelsesorienterte kjærlighet er lett 
og søt. Den kommer av seg selv og over 
alt. 
Den ytelsesorienterte og oppofrende 
kjærlighet er et produkt av dannelse og 
selvoppdragelse. Derfor er den både så 
sjelden og vakker. 
 

Sannhet 
Sannhetsbegrepet er som de to fore‐
gående, stort og omfattende.  I vår Orden 
er vi ikke opptatt av sannhet i vitenskape‐
lig, matematisk eller forskningsmessig 
forstand. 
Vi avgrenser oss til den etiske sfære hvor 
det er snakk om «å være sann». 
Til alle tider har mennesket søkt etter 
mennesker som er sanne i all sin ferd. 
Mennesker av dette kaliber er blitt om‐
talt på mange måter. Selv synes jeg 
begrepet å være «hel ved» sier meg mye. 
Det er et vedstykke som ikke har skjulte 
tomrom eller gir seg ut for å være noe 
annet enn det man er. 
Vi liker ikke folk som«snur kappen etter 
vinden», i alle fall ikke hvis det er andre 
som gjør det. «Two faced persons» er 
ikke lette å omgås. 
 

Våre tidløse verdier 
Noen ytrer frykt for at vår Orden ikke skal 
følge med i tiden. Det kunne man frykte 
hvis våre verdier etter hvert ble 
umoderne. Men våre verdier var aktuelle 
for mennesker så langt tilbake vår art har 
eksistert. Og de vil være aktuelle så lenge 
det finnes mennesker. Vennskap, kjærlig‐
het og sannhet oppstår ikke og forsvinner 
ikke som en mote. De er dype. 
menneskelige verdier som vil bli etter‐
spurt og ettersøkt til alle tider. 
Vår utfordring er å gjøre Odd Fellow 
Ordenens fremstillinger av dem så friske 
og aktuelle som mulig i vår tid. Men slik 
har utfordringen vært til alle tider. La 
meg bruke en formulering av for‐
muleringskunstneren, professor Inge 
Lønning, som nettopp døde. «Vi må 
huske hva vi driver med. Vi er nemlig ikke 
i underholdningsbransjen, men i dan‐
nelsesbransjen!» Og det er nettopp 
saken. Vi har et dannelsesperspektiv på 
det vi driver med. Og de t tar aldri slutt. 
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Loge nr. 51 Fortuna 

Hilsen fra OM 
Ettersom min periode som OM nærmer 
seg slutten, vil jeg benytte anledningen 
til å takke for meg. 
Disse to årene har gått utrolig fort, og 
det har vært en utviklende og lærerik 
tid.  Takk for all støtte og oppmuntring 
dere har gitt meg! 
Jeg sender også stor takk til såvel valgte 
som utnevnte embedsmenn, 
deltagere i spillene, medlemmer av 
nevnder, spesielt Privatnevnda, men 
også medlemmene i matgruppene og 
ikke minst alle søstrene som er med på 
å gjøre logemøtene våre innholdsrike 
og meningsfylte  ‐  med andre ord: Takk 
til dere alle! 
Ingen kjede er sterkere enn det 
svakeste ledd, heter det. Derfor er vi 
helt avhengige av at alle ledd fungerer 
som de skal, dvs. vi er alle avhengige av 
hverandre. 
Om ikke lenge skal nye embedsmenn ta 
over.  Jeg ønsker dem lykke til med de 
oppgavene de har foran seg. 
Generelt vil jeg si til enhver: Si ikke nei 
til oppgaver dere blir bedt om!  
Utfordrende oppgaver som mestres gir 
personlig vekst og tilfredshet, og i 
etterkant blir man som oftest glad for 
at man sa ja.  
Avslutningsvis vil jeg ønske alle lesere 
av Terjenytt en riktig god sommer!  Jeg 
håper vi treffes igjen til høsten med 
full‐ladede batterier klare for nye 
logeopplevelser. 
 
20.03. var dagen vi hadde ventet på 
med store forventninger. Grete 
Bergersen skulle komme og holde en 
fremstilling av Bibelens Rebekka. 
Hun er fra Skover, Drammen, der hun 
er innehaver av Pilegrimsteateret. Hun 
hadde en fortellerevne som helt tok 
pusten fra oss og førte oss inn i en 
annen verden med sitt spill, vi var som 
trollbundet alle søstrene som var til  
 
 
 
 

stede denne kvelden. Det var gjester 
fra 116 Navigare og nr 91 Kaprifol og vi 
var alle enige om at det var en helt 
spesiell atmosfære i Logesalen denne 
kvelden. En stor takk til Grete 
Bergersen        
 
                 Ny søster  

 
Kari Syvertsen (t.v) med sin fadder 
Sissel Myhre Bøe. 
Hjertelig velkommen til oss. 
 
Gradspasseringer. 
Troskapsgraden. 
03.04.2013.Kari Syvertsen. 
 
Den Høye Sannhets Grad. 
06.02.2013. Lilliann Andersen. 
06.02.2013. Helga Bjørg Hansen. 
 
Den Edle Kjærlighets Grad.  
06.03.2013. Reidun Knutsen. 
06.03.2013. Daniela S.G.DeMichelis 
Jensen. 
 
Åremålsdager! 
90 år 
25.06.2013.  Klara M. Langfeldt 
Andersen 
80år 
20.06.2013. Marie Ødegård Olsen 
60år. 
13.05.2013. Emmy Karin Blichner  
Stenhagen. 
 
 GRATULERER! 
 
 

           
               
 

Sommerturen 2013. 
I år går sommerturen til Nes Verk 
onsdag 5.06 2013. 
Håper mange kan komme, det blir mer 
info senere når alt er på plass. 
 

UM takker! 
 Privatnevnd og matgrupper 
Lotternevnd, Turnevnd og 
Underholdningskomite for det arbeidet 
som er blitt utført i min inneværende 
toårs periode. En spesiell takk til dere 
som har sagt ja til å takke for maten, og 
for noen av dere har det vært en litt 
«skremmende» oppgave, men som dere 
alle har klart med bravur. 
Ønsker dere alle en GOD SOMMER. 
 
 Alt hva ditt hjerte eier av glede og gode 
ord.       
Dryss det langs livets veier, så gror det i 
dine spor. 
UM Brit Johansen 
 

 
 
Nå gjenstår den siste fasen av prosjektet 
med SOS‐barnebyer, Innsamlings‐ 
aksjonen i Arendal er lørdag 20.04 fra 
kl.10.00‐16.00. Odd Fellow Huset er 
åpent for ut og innlevering av materiell 
kl.9.30‐16.30 
Det oppfordres frivillige søstre og brødre 
å samle inn penger ved å selge 
solsikkefrøposer. De skal selges for 50 kr. 
per stk. Har du ikke meldt deg på, er det 
bare å møte opp på huset. 
Og i den anledning inviterer Eldrup 
Hansen Søndag 21.04.13 alle loge brødre 
og søstre med fam og venner til Staubø 
Kultursenter .På menyen er Fiskesuppe 
eller kjøttkaker med kaffe for kr 150.‐pr 
posjon.kr. 75 går direkte til innsamlingen. 
Mye fint å se og kjøpe alle hjertelig 
velkommen. 
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Loge nr. 93 Kaprifol 
Gradspasseringer 
Den Edle Kjærlighets grad 
25.02.13 
Lisbeth Gjernes Rosmo 
Marit Michaelsen Håland 
Vi ønsker våre to nye søstre 
velkommen: 

11.03.13                                                         
Marit Olsbø Holen Friisø 
Karin Margareth  Fiane    
 
Gratulerer    
75 år 29.06.  Brit Gangenes                                                            
65 år 24.05.  Ingeborg Baust 
60 år 31.05.  Emilie Terjesen     

50 år 07.06.  Marit Eik 
 
Vi har fått et hyggelig brev fra 
str Anne‐Berit Olsbø Holen 
Rebekkaloge nr. 93 Kaprifol Arendal 
Tusen takk til overmester og alle 
søstrene i loge nr 93 kaprifol for det 
fine møte den 11 mars som jeg var med 
på. Det var bl.a. innvielse av min datter 
Marit Olsbø Holen Friisø den dagen. 
Ikke bare var det et fint og godt møte 
for meg, men også et spesielt møte 
fordi str. Marit nå er 4. generasjon i 
direkte linje i vår familie som er 
medlem av Odd Fellow/ Rebekka logen. 
 
Tidlig på 1920 tallet ble Marits oldefar 
Søren E. Hansvig innviet i den første  
Odd Fellow logen i Ålesund, Ragnvald 
Mørejarl. Etter hvert ble hennes 

mormor og morfar ‐ Astrid Marit og 
Ivar E. Olsbø også med. I 1971 ble jeg 
innviet i loge nr.34 Liv i Ålesund – Hvor 
min mor/Marits mormor var en av 
stifterne. 
Som skrevet over, var det et fint møte i 
Arendal den 11 mars, men også et 
spesielt møte for meg i forhold til 
tanker på de som har gått foran. 
Med søsterlig hilsen i V. K. og S. 
 
Str. Anne‐Berit Olsbø Holen 
Rebekka.loge nr. 34 Liv. Ålesund 

Marit Holen Olsbø Friisø sammen med 
sin fadder Inger Kristiansen 

Karin Margareth Fiane sammen med 
sin fadder Emilie Terjesen 
 

3. juni 2013 
Går Sommerturen til 
Bjellandstrand gård. 

Vi samles utenfor hovedhuset   
kl.18.00 
Vi starter med guidet tur i 
Strandhagen som er ny av året. 
Pestomarinert svinenakke til Middag 
Pannecotta til Dessert 
Kaffe 
Alt dette får vi for  NOK 350.‐   
Drikke meny. 
Vin glass    NOK 68.‐ 
Øl 0,33       NOK 45.‐ 
Min .vann  NOK 35.‐ pr. Flaske 
All betaling på stedet. 
Bindene påmelding til. 
 
INGER   975 59 150 
MARIT  909 90 825 

Seniortreffet 28.02.2013. 
Odd Fellow Huset i Arendal. 

Hele 72 deltagere hadde benket seg 
rundt bordet i spisesalen.  
Rebekkalogene i Arendal var vertskap for 
dette seniortreffet og koordinator for 
loge nr. 93 Kaprifol, EksOM Wenche K. 
Nilsen ønsket velkommen. 
Hun var glad for at så mange hadde 
funnet veien og la vekt på at flere 
Arendalsfolk hadde flyttet ut til bl.a. Oslo. 
Derfor var det spesielt hyggelig for henne 
å kunne ønske velkommen til en 
hjemvendt Arendalitt, nemlig Einar 
Gelius. 
 

 
 
Gelius var invitert for å dele sine tanker 
om Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 
med oss. 
Dette gjorde han på en fortreffelig måte. 
Det var tydelig at han hadde forberedt 
seg meget godt og han visste godt hva 
vår Orden hadde som grunnlag ved sine 
budord 
 
Systematisk og meget pedagogisk la han 
fram det han mente var det essensielle 
for hver enkelt del av Vennskap, 
Kjærlighet og Sannhet. Og han snakket et 
lett og elegant språk, som vi alle kunne 
forholde oss til. 
Det ble gitt anledning til spørsmål og 
kommentarer, noe som ble benyttet på 
en fin måte. 
Serveringen var som vanlig, smørbrød og 
kaffe. 
 
Vertinnen avsluttet med en liten gave 
som kom fra et utflyttet ektepar fra 
Arendal som hadde slått seg ned på 
gården Rosendal i Sør Afrika. Med gaven 
fulgte til og med autografen fra 
ekteparet. 
 
Konklusjon: En fin Odd Fellow stund med 
et meget godt Odd Fellow foredrag.  
Igjen en innertier for Seniortreffet i Aust 
Agder. 
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Loge nr. 104 Måken 
Sommertur ‐ torsdag 23.mai 
Årets sommertur går til Røde Kors‐
senteret på Kiland i Øvre Landvik. 
Vi får omvisning og orientering på sent‐
eret av Jon Tønnevold som er daglig 
leder.  Mat: Marinert scampi m/ mozell 
ved ankomst. 
Suppe m/baguett/ smør som 
hovedrett. Kaffe og kake.  
Mineralvann hører til, øvrig drikke tar 
hver enkelt med etter behov.  
Pris: 220,‐pr.pers. Det arbeides med 
felles transport fra Lillesand/Grimstad, 
tur/retur. Vel møtt!  
Turnevnda v. Thorunn Birkenes 
 

25års veteranjuvel 
7.februar ble Torhild Rud Sundtoft 
tildelt beviset på sin veteranstatus. 25 
års medlemskap i Odd Fellow Ordenen 
ble markert på en høytidelig og fin 
måte. Storrepresentant Mie Gaustad 
hadde ansvaret for den rørende og 
verdige seremonien i logesalen. For 
loge Måken var det 5 år siden siste 
veteranjuvel så dette var en spesiell 
kveld. Torhild ble tatt opp i loge nr 18 
Ragnhild i Oslo den 25.01.1988 og 
overført til loge Måken 20.05.1998. 

 
Ny veteran Torhild Rud Sundtoft t.v. 
med storrepresentant Mie Gaustad 
 

Gradspasseringer 
Den Høye Sannhets Grad 
07.03.13   Eva Sjølund Tvedt 
07.03.13   Solbjørg Eide 
 

Det Gode Vennskaps Grad 
21.03.13   Inger Margit Carlsen 
21.03.13   Berit Schneider 

Opptagelse 04.04. 

 
Ny søster Hilde Margareth Rørvik t.v. 
med fadder Toril Erna Eskedal 
 
Jubilanter 
70år 
15.05.13   Torill Rohde Andersen 
25.05.13   Liv Karin Klepstad 
 
75 år 
17.06.13   Anne Margrethe Haugland 
14.09.13   Bjørg Torkildsen 
 
UNP 
Den 21.02. hadde vi besøk av Elise 
Rønnevig Andersen fra Lillesand som i 
regi av Odd Fellow Ordenen – UNP vant 
en stilkonkurranse hvor premien var en 
tur til New York med hovedfokus på 
FN.  Fra Norge reiser 12 ungdommer 
hvert år på et opphold som varer i 2 
uker. Hun fortalte engasjert om turen 
og opplevelsene hun hadde hatt. En 
opplevelse for livet sammen med andre 
ungdommer. Ansvaret for UNP går på 
rundgang blant logene.  Alle loger i 
Norge betaler inn et fast beløp hvert år 
for å kunne gjennomføre UNP. 
Deltagerne får dekket reise og opphold. 
Intensjonen er at ungdommene skal 
lære om FN`s arbeid og få innsikt i FN`s 
utfordringer og rolle i den globale 
verden. 

 
Elise Rønnevig Andersen 
 

OM takker for seg  
Det går mot slutten av et logeår og en 
valgperiode. Snart står en ny OM ved 
roret og skal lose logeskuta videre 
sammen med sitt mannskap. Samtidig 
som jeg takker for meg, ønsker jeg den 
nye OM lykke til og håper hun får like 
dyktige kolleger i styringsgruppa som jeg 
har hatt. OM er helt avhengig av at hvert 
medlem i embedskollegiet tar sin 
oppgave på alvor. Når nåværende 
embedskollegium får avløsning i 
september, er vi beredt til å hjelpe det 
nye kollegiet i gang i den grad de føler 
behov for det. Telefonlinja skal være 
åpen til forgjengerne. Jeg takker det 
kollegiet jeg har hatt gleden av å være 
leder av, for samarbeidet og den gode 
tonen vi har hatt oss imellom. Dere har 
gitt meg inspirasjon og glede over å 
kunne arbeide for vår loge og vår Orden.  
                                 Borghild Omdal  ‐ OM 
 
Vårnatt 
Du er så uroleg i natt bonde, 
Kva  er det som plagar deg? 
Ikkje le søster men eg tenker på vipene. 
Tenker du på vipene? 
Sonen min harvar åkrane nå, 
Eg plar sette opp staur der det er 
vipereir. 
Men eg veit ikkje om Jon bryr seg med 
det, 
Han er så effektiv, nyutdanna, 
Eg er så uroleg for vipene. 
Kunne du ringe han søster? 
Helsa han frå meg  
og seia at det er helst 
I Rondemyrteigen vipa held seg. 
Eg har berga så mange vipereir der, 
Men du må ringe i natt søster, 
Jon er så tidleg ute med traktoren. 
Halvor J. Sandsdalen 
 

 
God sommer når den tid kommer! 
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REBEKKALOGE nr. 116 

NAVIGARE 
 

10 ÅR – 22.03.2013.  
Onsdag 13.03.2013 markerte Reb.loge 
nr.116 Navigare sin 10 års dag. De som 
gjestet oss denne kvelden var DSS 
Ingeborg Baust, OM Emmy van der 
Zalm (nr.51 Fortuna), OM Ruth Hjellset 
(nr.93 Kaprifol), OM Borghild Omdal og 
UM Astrid Fosseli (nr.104 Måken).                      
 
En høytidelig Festloge ble en fin 
begynnelse på 10 års‐markeringen.  
Privatnevnden hadde som alltid dekket 
et flott festbord. Det ble servert en 
nydelig festmiddag som besto av melon 
m/skinke, hjortestek og hjemmelaget 
karamellpudding. Det smakte fortref‐
felig.  
Brødre i OF‐Loge 128 Lyngør serverte 
oss denne kvelden.  
Stemningen var på topp; mye latter og 
mimring rundt taffelet, men tiden går 
så alt for fort i hyggelig selskap. DSS 
Ingeborg Baust gratulerte vår Loge med 
10 års‐markeringen og overrakte  
blomsterhilsen fra Distr. 22. Vi fikk høre 
fyldig og god historikk om vår Loges 
første 10 år av Fung. EksOM Venke  
Fone Holum.                                                                          
OM Emmy van der Zalm fra moder‐
logen, holdt en fin tale der hun vektla 
at “Barnet” klarer seg bra, og hun 
overrakte gaver fra Reb.logene 51 
Fortuna, 93 Kaprifol og 103 Måken.  
OM Wenche Rødland takket for flotte 
gaver og fremførte hyggelige ord til 
Logen på rim! 
Vi fikk også gleden av å høre sangkoret 
Navigørene fremføre en flott sang med 
UM Ragnhild Bjellås ved pianoet. Det 
ble lest opp gratulasjoner fra EksOM 
Grethe Jonassen og fra str.ene Tove 
Eikeland og Hella Ina Sonesen. Da vi 
gikk fra taffelet, fikk alle søstrene 
overrakt et fotografi av et nydelig 
“loge”‐maleri som Fung. EksOM Venke 
Fone Holum hadde malt og som hun 

ønsket skulle være et håndfast minne 
fra denne dagen.                                        
Til avslutning av en flott festkveld ble 
det servert marsipankake og kaffe i 
salongen.                                                                
Med str. hilsen i V.K. og S.,                                          
Evy Fone Bråten /sekr. 
 

    
 OM Wenche Rødlands ord til Logen: 
Gratulerer! I dag er det fest,                                        
med DU som hedersgjest.                                                           
Det er fint å komme sammen                                  
og få den rette rammen.                                                    
For fin markering da vi får,                                    
når NAVIGARE fyller år.  
                                                                
 I salen samles vi inn                                                         
og fyller sjelen med fred i sinn.                                                                              
Og dere stiller opp så alt blir bra.                                      
En stor TAKK skal dere ha!                                                     
Vi tar med ordene: Vær mot andre slik 
du vil de skal være mot deg.                             
Vi husker de og tar de med oss på vår 
vei.    
                                                                           
Ja, alle stiller opp – i Salen og ved dette 
bord.   
Jeg sier  TUSEN TAKK –jeg finner ikke 
bedre ord.                                                         
Så la oss dra mot samme mål og la oss 
strebe etter:   
å være for hverandre det som 
Ordenens mål beretter.                                                                                              
Så la oss bevare det i evighet: 
VENNSKAP–KJÆRLIGHET–SANNHET! 
 

  
 

Utdrag av Fung. EksOM Venke Fone 
Holums tale med hovedvekt på Logens 
historie:                                               
Rebekkaloge nr.116 Navigare ble 
instituert lørdag 22.03.2003 av Dep.SS 
Britta Almaas og hennes Storemb.menn. 
Allerede 22.09.1999 kom det brev fra 
daværende Fung. EksOM Ellen Aas i 
Reb.loge nr.51 Fortuna med spørsmål om 
det var grunnlag for å starte en 
Reb.Forening i Tvedestrand/Risør‐
området. Svaret var JA, og navnet ble 
Tvedestrand og Risør Rebekkaforening. 
26 søstre la ned mye arbeid og innsats 
frem mot institueringen. En god støtte‐
spiller var EksDDSS Bjørg Huse. Hun fikk 
dessverre ikke oppleve institueringen, da 
hun døde kort tid før. Vårt tilholdssted 
ble Logehuset i Tvedestrand, navnet ble 
Navigare og kompassrosen ble vårt 
emblem. Emblemet ble designet av 
EksDDSS i Distrikt 22, Thorleif Bredesen. 
Vår nydelige logesang ble skrevet av str. 
Tove Eikeland. Logens Chartermedl. er 
Ellen Aas, Grethe Jonassen, Bjørg 
Gundersen, Kari Fredvik og Else‐
Margrethe Ramsdal. Logens første valgte 
Embedsmenn var: EksOM Ellen Aas,  
OM Grethe Jonassen, UM Else‐Margr. 
Ramsdal, Sekr. Venke Fone Holum, 
Skattm. Bjørg Gundersen og Kass. Kari 
Fredvik. Den første innvielse av 3 nye 
søstre var 08.10.2003.  EksOM Grethe 
Jonassen ble tildelt 25 års Veteranjuvel i 
nov. 2005. Vår Loges 5 års‐dag ble 
markert i mars 2008 sammen med 
gjester og ledsagere. Det ble startet et 
lite kor, “Navigørene” i 2011.           
I dag har vår Loge 57 medlemmer.   
En stor takk til alle som i løpet av de 10 
årene har brukt mye tid og lagt ned mye 
arbeid på alle plan i Logen vår. 
 
                                                                                  

                                               

 
 
 
 
 
 
 

 

FORFREMMELSE TIL GRADER:            
Den Edle Kjærlighets Grad 
13.02.2013 Str. Aud Irene Bødker 
Logen gratulerer! 

NEVND FOR UTADVENDT ARBEID
arrangerte en flott sosialaften 
10.04.2013. Med inntekter etter 
kveldens lotteri og logens 
årslotteri med mange fine 
gevinster samt overskuddet av 
matsalget, ble resultatet 21830 kr 
til Landssaken! TUSEN TAKK til 
alle gode søstre!! 



                            2013                          ‐                Terjenytt                 ‐                           Våren 

 8 

 
 
 
 
 
Loge nr.61 Terje Vigen 

 
Vår Logebror Thoralf Holm 
har gått bort etter mange års 

sykdom. 
 

 
Svenn A. Madsen 80 år 

 
Svenn A. Madsen fylte 80 år 
24.03.2013. 
Fra logen fikk han besøk av OM Torgeir 
Boye og Eks Storrepresentant Svein 
Sørensen, som feiret ham sammen 
med familien. 
Svenn og Torgeir ble tatt opp i Ordenen 
sammen 11.02.1987. De har dermed 
fulgt hverandre i vel 25 år. 

Ny Bror 

Karl Gustav Thorkildsen mottok 
Troskapsgraden 13.03.13 

Kapellan Petter Stiansen er fadder 
 

Runde år i Terje Vigen 
17.02. 60 år Ole Sverre Haugen 
24.03. 80 år Sven Adrian Madsen 
25.03. 70 år Reidar Helge Granerud 
29.03. 75 år John Friis‐Jacobsen 
31.03. 70 år Odd Fjeldstad 

 

 
 
Eks Storrepresentant Odd Axelsen ble 
onsdag den 27. februar tildelt 40 års 
veteranjuvel. 
DSS Tom B. Schulz ledet seremonien 
godt hjulpet av EksDSS Jan A. Nilsen 
som Fung. DepSS, Storrepresentant 
Odd Fjeldstad som Fung Stor Marsjall, 
Eks Storrepresentant Svein Sørensen 
som Fung. Stor Kapellan og Fung 
EksOM Jan Petter Røinås. 
Ved bordet på ettermøtet hilste DSS 
Tom B. Schulz fra Storlogen og 
overrakte veteranen blomster. Fra 
Distriktet overrakte han et diplom og 
avsluttet sine ord med å utbringe en 
unison skål. 
Veteranen spilte så til logesangen, som 
han hadde gjort så mange ganger opp 
gjennom tidene. Han hadde jo vært 
logens organist i mange år og spilt på 
utallige ettermøter. 
13. september 2001 ble han tildelt 
Storlogens Hederstegn for sin innsats 
med musikken i loge og leir. 
Sønn til Veteranens fadder, EksOM Jan 
Petter Røinås, holdt logens tale til 
veteranen. Og det gjorde han på en 
meget elegant måte. En presis 
beskrivelse av veteranens innsats for  
logen. Veteran Odd Axelsen var alltid 
grundig forberedt til et logemøte. Odd 
er hel ved tvers gjennom. Han har 
betydd usigelig mye for logen. Talen 
ble avsluttet med overrekkelse av en 

 
 

 
 
 
blomsterbukett fra logen.  
Storrepresentant Odd Fjeldstad, som er 
et av veteranens fadderbarn, gratulerte 
sin fadder og overrakte ham miniatyr‐
juvelen. Veteranens eldste fadderbarn, 
Rolf Stiansen, holdt en fin tale til sin 
fadder med trekk fra den første tiden og 
veteran(40 år) Terje Noddeland 
gratulerte den nye veteranen og takket 
ham for musikken opp gjennom tidene. 
Veteran Odd Axelsen takket for 
blomstene og alle de fine takkens ord. 
Han avrundet det hele med å si at i 
virkeligheten var det han som hadde 
veldig mye å takke logen og brødrene for.   
Taffelet ble utmerket ledet av UM Lasse 
Svendsen og EksOM Ivar Tønseth 
avrundet det hele ved å takke veteranen 
for hans innsats for logen og 
privatnevnda for et fantastisk måltid. 

 

 
Bror Tor Martin Reiersølmoen mottok 

Den Høye Sannhets Grad 
13.02.13 

Veteran Odd Axelsen omgitt fra venstre av: Fung. EksOM Jan Petter Røinås, 
Storrepresentant Odd Fjeldstad, OM Torgeir Boye, DSS Tom B. Schulz, Eks 

Storrepresentant Svein Sørensen og EksDSS Jan A. Nilsen 

40 års veteran
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Loge nr. 98 Henrik Ibsen 
Gradspasseringer: 

1.grad 

2. februar 2013: Carl Martin Haga  
2.grad 

5.mars 2013: Geir Tjemsland 

 
 

Tildeling av Veteranjuvel 
Odd Fellow logen tildeler 25,40,50 og 
60 års veteranjuveler. Dette er en 
høytidelig seremoni, som brødrene bør 
få med seg.  I 98 Henrik Ibsen vil  
Bror Per Norgaard få tildelt 25års 
veteranjuvel den 7.mai. 
Vi ønsker også brødre fra andre loger 
velkommen til denne høytideligheten. 
 
Runde tall 
50 år 
Tore Sørvåg f.28.07.1963 
Tore Cato Møretrø f. 13.08.1963 
Jan Børge Thorsen f. 25.10.1963 
Johan Fredrik Bråstad Kristiansen  
f. 26.10.1963 
55år:  
Jarle Siring f. 11.10.1958 
65år: 
Salve Haukås Håland f. 13.06.1948 
70 år: 
Sigurd Holthe f.21.10.1943 
75år: 
Torleif Sverre Knudsen f.07.05.1938 
Trygve Haugland f. 14.06.1938 
85 år: 
Einar Arnfinn Gaard f.17.06.1928 
 
17.mai vil det tradisjonen tro være 
treff på huset, hvor det blir servert 
kaffe og kake. Dette er åpent for alle 
logene; Fjære, Gabriel Scott, Måken og 
Henrik Ibsen 
 
Lyd i spisesalen. 
Mange av oss er plaget med nedsatt 
hørsel etter hvert som alderen siger på, 
og flere har til og med gått til 
anskaffelse av høreapparater.  
Hørselshemmedes Landsforbund gir ut 
organet: ”Din Hørsel”, et blad flittig lest 
av mange av oss. Forbundslederen har 
alltid flere innlegg; og det er ingen 
ringere enn vår Stor Sire Morten Buan! 
Noen mennesker rekker alt!   
 
Akustikken nede i logesalen har vært 
sjenerende og det har vært vanskelig å 
føre en vanlig samtale på grunn av 
bakgrunnstøyen. Nå sender vi en stor 
takk til husstyret som fikk lyd‐dempere 
i taket, det var til meget stor hjelp! 
TAKK!! 
 
Sommerturen 
 Er i år søndag 9.juni, mer informasjon 
kommer senere. 
 

Landvik historielag ga i 1995 ut et lite 
hefte ” Glimt i ei glytte” med dikt av Kåre 
Bjørlykke (f. 6.mars 1917) fra Tjore. Han 
skriver om det nære og om 
enkeltmenneskes plass i naturen og 
historien. Her er et om våren: 
 
Det våres om litt 
Nå tiner det ‐ nå renner det ‐ 
Nå fosser det i steina! 
Og vinteren blir til en bekk 
Som renner bort langs reina. 
Nå lyser det så vidt av grønt 
i hyller og i skorter. 
Så kom da endelig en vår 
Og åpnet sine porter. 
 
De synger ” alle fugle små”, 
Og kvitrer fra sin gynge – 
Mens sommerfugler ”vingeflyr”, 
Men de kan ikke synge. 
Til gjengjeld har de fargeprakt 
Som vårens anemone – 
De synger en uhørlig sang 
Foruten tekst og tone. 
 
Ja alt blir så forunderlig 
Med vårsola tilstede – 
Du sanser tusen tegn og ting 
Av herlighet og glede. 
Du sanser at ditt eget liv 
er gave fra det høye. 
Din lykke er den skjønnhetsprakt 
Som speiles i ditt øye! 
 
Hjertestarter 

 
Logehuset i Grimstad har hjertestarter 
som ble kjøpt inn for et par år siden. 
En god investering! Det er stadig noen 
som blir kurset, og i 98Henrik Ibsen 
hadde Ove Gerhard Olsen med flere et 
flott kurs for flere av brødrene! Takk til 
Ove Gerhard og medhjelperne. 
 
 
 

18. mars 2013 fikk Kenneth Christensen  
fra 98 Henrik Ibsen  

2.grad i loge 107 Torungen 
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Loge nr.107 Torungen 
NY bror. 
I logemøtet 04.03.2013  var det 
opptagelse av en ny bror i Loge 107 
Torungen. 
 
Bernt Egil Taraldsen ønskes 
velkommen som bror i Loge 107 
Torungen. 

Bernt Egil Taraldsen 

 
                                  Foto: O.S. 

Gradspasseringer 
Den Høye Sannhets Grad. 
18.02.2013: Carl Petter Launer 

 
Foto: O.S. 
Den Edle Kjærlighets Grad: 
18.03.2013 : Arne Johan Pettersen, 
Edgar Aksel Larsen og Kenneth 
Christensen fra 98 Henrik Ibsen 

 
 

OM 
Ja så er snart et nytt kapittel skrevet i 
logens historie. Vi er alt kommet dit at 
et nytt embedskollegie skal velges. Du 
så fort disse to år har gått. Jeg vil 
benytte anledningen til å takke vårt 
avtroppende embedsmannskollegie for 
den fantastiske jobben de har utført, 
og for den godvilje og samarbeidsvilje 
jeg har følt fra alle brødrene. 
Jeg vil samtidig takke privatnevnda for 
en fantastisk jobb og stå på vilje. Uten 
dere hadde vi ikke hatt våre trivelige 
ettermøter, med både god mat og 
drikke. 
Samtidig vil jeg sende mine beste 
hilsninger til de av våre brødre som 
ikke lenger har så god helse at de kan 
møte opp i logesalen. Vi håper vi snart 
ser dere på plass igjen. 
Dere som av forskjellige årsaker ikke 
har kunnet møte så ofte som dere vel 
har ønsket, håper jeg den kommende 
høst kan bli et tidspunkt for å ta opp 
kontakten med logen igjen og være 
med å dele alle de fine stundene vi har 
i sammen der. 
Jeg ønsker dere alle en riktig god 
sommer.  
Hilsen avtroppende Overmester 
 

Terminliste høst 2013 
02.09.2013: E Inst. G 
16.09.2013  :�+ G N nevnder 
07.10.2013: ‐‐ + NV nevnder 
21.10.2013:  40 års Vet. G 
13.11.2013:  Minneloge felles, onsdag 
18.11.2013:  O+ G 
02.12.2013: 50 års vet.juvel G 
16.12.2013:  :�+ G 
04.1.2014: Festloge  med damer.Lørdag 
05.2014: Juletrefest. 
 

Sommertur 2013 
Årets sommeravslutning er planlagt 
lørdag 8. juni 2013 på eiendommen 
til Br. Torjus Siring. Sett av datoen 
så kommer det invitasjon senere. 

 

Fødselsdager 
24.04.1943 Henry Eilif Nicolaisen  70 år 
28.05.1943 Svein Gjennestad    70 år 
03.08.1948  Christian Grundesen  65 år 
15.09.1948 Kai Reidar Yttrelid   65 år 
19.09.1948 Hans Carlsen                65 år 

 
 

Besøk hos loge 57 Fidelitas 
Torsdag 4. april 2013 reiste 13 brødre på 
besøk til vår vennskapsloge 57 Fidelitas i 
Skien. 
 
Sjåfør og reiseleder: Vidar Josephsen 

Foto: O.S. 
Møtet var en gradspassering i DEK for en 
bror fra 57 Fidelitas. I tilegg til brødrene 
fra 107 Torungen var det 2 andre gjester 
og hele 60 brødre fra 57 Fidelitas. 
Besøkene til Fidelitas er en tradisjon som 
går tilbake til 1986. Tidligere var det 2 
ganger i året, men nå er besøket lagt til 
møte i april, og slik at i 2014 får vi besøk 
fra Skien. Menyen følger fast tradisjon 
med Torsk i Arendal og Wienersnitzel i 
Skien. 

Foto: O.S. 
Vi som har vært med noen ganger setter 
veldig stor pris på disse turene. Neste tur 
til Skien blir på våren 2015, og da håper vi 
at det blir mange brødre som kan være 
med.                                        Ref: UM. 

Hilsen fra UM 
Dette er siste nummer av Terje Nytt som 
jeg har ansvaret for, selv om jeg skal 
hjelpe neste UM med første nummer til 
høsten. Det har vært litt jobb, men en 
hyggelig sådan. Takk til dere som har 
bidratt med innlegg på siden vår. Terje 
Nytt er spesielt viktig for de av våre 
brødre som av forskjellige årsaker ikke 
kan møte på loge møtene våre.  
Med hilsen i V. K. og S. Ole Skjævestad  
Veteranjuveler: 
50 år Olav M. Myhre             06.05.13 
40 år Thorleif Guttormsen   03.06.13 
25 år Lars Brekka                   03.06.13 
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Loge nr. 127 Gabriel Scott   
Endring av møter: 
= + på møte 8.mai går ut da det ikke 
passer for resipienden. 
På ettermøtet får vi besøk av Turid 
Hartmann fra SOS‐Barnebyer som vil 
orientere bl.a. om San Vicente. 
Det blir også lotteri denne kvelden hvor 
innkomne midler går til SOS‐Barnebyer, 
så pass på at dere har med nok penger 
den kvelden. 
 

Jubilanter: 
60 år.  Karl Skaar 10. september. 
 

Gradspasseringer: 
Troskapsgraden 13.3.13: 

 
Oddmund Nicolaisen. 
 

Det Gode Vennskaps Grad 
13.2.13 

 
Svein Eide. 

Den Edle Kjærlighets Grad 
8.2.12: 

 
Kurt Østerberg. 
 
Den annsame. 
Han har ikkje stund til å stogge 
og  ikkje tid til å sjå. 
Menneske som han møter, 
Dei ansar han aldri på. 
 
Mangt har han å rekkje over 
Det gjeld um å fara fort. 
Mykje var det å gjera. 
Det auka dess meir han fekk gjort. 
 
Så lid det til endes på dagen. 
Han står der, studd over stav 
Og spør: Kva har livet gjeve 
og kvar er det vorte av? 
 
Slik jaga han gjennom livet 
utan å få det fatt. 
Ei glede sprang etter på vegen 
Men nådde han aldri att. 
  Jan‐ Magnus Bruheim 
 

Vinsmakings kveld. 
30. januar møtte 33 forventningsfulle 
brødre på ny opp hos bror Lars Annfinn 
Ekornseter på Julebauen til ny kveld 
med vinsmaking. Dette var 9. gang 
dette arrangementet ble gjennomført 
og også dette året var det bror 
Torbjørn Ribe som var vinprater.  
Denne gangen fikk deltakerne i 
oppgave å bestemme hvilken drue 
vinen var laget på, hvilket land den 
kom fra, årgang på vinen og ca. 
prisklasse. Ut fra dette ble det en litt 
artig konkurranse i tillegg til selve 
smakingen. Det ble også servert en 
Hiabatta til vinen. 
Stemningen var svært god hele kvelden 
og i pausen ble det litt allsang med Lars 
Annfinn som forsanger med sin gitar. 

Han tok også et par solo nummer for oss. 
Stor takk til sosialnevnda som arrangerte 
denne kvelden og en spesiell takk til bror 
Torbjørn som på ny stod for opplegget 
rundt selve vinsmakingen (vi fikk fasit 
svarene da vi gikk) og bror Lars Annfinn 
som stiller lokale og strør til med musikk 
gang etter gang. 
    UM. 
Data kurs. 
Datamann i Gabriel Scott, Anstein 
Nørsett, ble engasjert av sosialkomiteen 
til å holde kurs for logebrødre. Onsdag 
20. mars stilte 8 spente og datasugne 
brødre med Laptopp opp i eldresenteret i 
Lillesand. Anstein fordelte sin viten ut 
over oss uvitende, både i gruppe og 
enkeltvis. Noe av det første vi fikk høre 
var "tålmodighet". Vent alltid til den 
første beskjeden som du gir maskinen, er 
gjennomført før du går videre til neste. 
I tillegg til diverse oppjusteringer, rydding 
av datamaskinen og oppdateringer av 
antivirus ble mye tid brukt til å bli kjent 
med sider av datalivet som var mer fjerne  
for oss elever. 
Anstein kom også med en del råd for 
vedlikehold og kjøp av datautstyr. 
Selv om vi var ganske oppegående elever, 
så trengs det repetisjon(er). Og det får vi 
til høsten. 

Gleder oss, og da blir det vel også tid til 
en kaffekopp. Det hadde vi ikke tid til 
denne gangen. 
Takk for nærmere 4 timers dataunder‐
visning, Anstein, ser fram til fortsettelsen.
   
 Sosialnevnda v/ bror Yngvar 
 

Alltid 
Takk for at du var der 
I bakgrunnen 
sikker og trygg  
for  alltid. 

          

Du er klippen jeg har bygget 
mitt  liv  på. Alltid var du der 
med din kjærlighet, din støtte, 
din  visdom og din latter. 
 

Takk pappa. 
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Loge nr. 128 Lyngør. 

Nye  brødre: 

 
Kjetil Rødland. 
Overgang fra 

70 Kvitbjørn, Hammarfest  
 til 128 Lyngør,  09.01.2013 

 
Roald Kristensen 
Gjenopptatt den 

06.02.2013 
 

VI  GRATULERER 
07.03 Roald Kristen Kristensen,    55 år 
09.05 Einar    Bjerkholt                   65 år  
04.06 Geir Egil Egilsson 65 år 
19.06 Olav Aamund Hovland,       75 år 
13.07 Davidsen, Gunnar H. K.  80 år 
19.07 Lundberg, Svenn Erik  70 år 
25.07 Lofstad, Ragnar  70 år 
31.07 Rødland, Lars  75 år 
  
  Terminliste Høst 2013. 
04.09.   O  EI. +  Galla   
18.09.   O   =  +  N.  NEVNDER. 
02.10.   O  N V.  NEVNDER.  
16.10.   O  Arbm. Besøk fra 120   
               COLIN ARCHER     
 06.11.   O + Galla  
20.11.   MINNELOGE. 
04.12.   Arbm. Instruksjon. 
18.12.   O  Arbm.  Julemøte 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
15.01.2014. O  Arbm.  Fd. 

GRADSPASSERING: 
 DEN HØYE SANNHETS GRAD 

06.03. 2013 
 
 
 
 
 

Arne Eeg 
  

Thor Pedersen 
Vi gratulerer. 

 

FEIRING AV  
LOGEGRUPPEN AMISTAD,  

SITT 15 ÅRS JUBILEUM 
 I TORREVIEJA, SPANIA, 

Det var samlet 95 søstre, brødre og 
gjester fra hele Skandinavia. 
Stor Sire Erling Stenholdt Poulsen fra 
Danmark var kommet ned for å kaste 
glans over feiringen. 

 
Den Danske Stor Sire 

Festlogen ble åpnet av gruppens leder, 
bror Olav Brattberg. 
 Eksleder bror Jan D. Danielsen,  førte 
deretter inn Stor Sire.  
Vi fikk opplest Amistads historie av bror 
Ernst Flom‐Jacobsen fra 120 Colin 
Archer som var en av 2 brødre som tok 
initiativ til å starte gruppen Amistad, 
som betyr Vennskap på Spansk.  

Som avslutning på jubileumsmarkeringen 
ble det fremført en kabaret, utført av 
Amistads kor.  
Bror Jan D. Danielsen hadde skrevet de 
fleste av tekstene. Akkompagnert av en 
glimrende musiker, bror Sigmund Lind, 
ble dette en flott opplevelse fremført av 
amatører. 
 

 
Kabareten 

Banketten ble holdt i restaurant Dinastia. 
Meget god stemning med taler og 
hilsninger fra alle de Nordiske 
Storlogene. Den Norske, Danske, Svenske 
og Finske nasjonalsangene ble sunget. 
Det ble en minnerik kveld for alle 
frammøtte. 

 
Dessert bordet. 

Odd Fellow gruppe Amistad, hører inn 
under den Danske Juristdiksjonen, men 
er åpen for alle medlemmer i de 
Nordiske Odd Fellow Logene.  
Setet er i Torrevieja på Costa Blanca. 
Møtene holdes i restaurant Dinastia i 
Punta Prima. 
Det møter mellom 40 – 50 søstre og 
brødre på hvert møte, som er mandag 
hver 14 dag i januar – februar ‐ mars og i 
begynnelsen av april. 

Lenke til Amistads hjemmeside: 
www / amistad.n. nu 

OM Kjell Monrad. 
Loge 128 Lyngør. 

 
 

Tilslutt vil jeg få ønske 
embedsmenn og brødre en riktig 

god sommer.  
Takk for et hyggelig og fint 

vårhalvår. 
GOD SOMMER! 

UM. 
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Loge nr. 135 Mærdø 
Fra Undermester 
Da er vinteren endelig snart over, og vi 
har heldigvis allerede fått smake litt på 
våren/sommeren. 
Håper at alle brødrene fremdeles har 
tid og lyst til å komme på møtene frem 
mot sommeravsluttning. 
Som det så ofte er sagt tidligere, møt så 
ofte dere kan, så er vi sammen om å 
utvikle logen videre, og å gjøre den til 
et hyggelig sted å være. 
Vil med dette ønske alle brødre en 
hyggelig og varm vår/sommer 
 
Sekretæren informerer. 
Åremålsdager 
31.03 Arne Martin 60år 
03.06 Arild Opdahl 50år 
Gradspasseringer 
Troskapsgraden 
12.03.2013.    Oddbjørn Jensen 

 
 
Det Gode Vennskaps Grad 
12.02.2013     Odd Jacobsen 

 
 

12.03.2013   Rune Simonsen 

 
Den Edle Kjærlighets Grad 
26.02.13 Kjetil Clausen 

 
Stian Evensen 

 
 
25 års veteranjuvel 
09.04.2013 Erik Steller 

 

Sosial aften 
Omvisning på gamle Arendal Rådhus 
Det stilte 26 stykker totalt, brødre med 
følge og andre venner. 
Det ble en interessant omvisning med 
god informasjon om historien til bygget 
av Øyvind Rosenvinge. 

 
Etter omvisningen samlet følget seg på 
Øyvinds Pub, her ble det servert pølse‐
gryte a la Øyvind, den smakte fortreffelig. 
Videre fortsatte kvelden med hyggelig 
samvær blant gjestene rundt bordene, og 
alle så ut til å stortrives. 

 
 
Under omvisningen på rådhuset så vi 
dette bildet av Anne E Olsen, og flere dro 
kjensel på vedkommende, da hun også 
henger på logehuset.  
 

 
Historien om henne er som følger,  
Anne Elisabeth Olsen, født Aanonsen, var 
født i 1824. Hun ble gift med 
handelsborger i Arendal, Christen Olsen. 
Ved testamente av 30 september 1881 
og kodisil av 24 mars 1896 opprettet hun 
en rekke legater, således blant annet et 
legat på ca kr. 50.000,‐ kroner til et 
“begyndene grundfond til et vordene 
børnehjem eller oppdragelsesanstalt i 
Arendal for fattige børn, hvis forældre 
eller foresatte ikke have raad eller 
leilighet til, at drage omsorg for børnenes 
christsømmlige oppdragelse” Videre 
skjenket hun et legat til “Værdige 
trængene enker og jomfruer af den bedre 
stand i Arendals by” 
Hun døde 20 november 1900 
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Loge nr. 152 Fjære 

Vi har hatt en fin utvikling på medlems‐
siden i vår loge.  Informasjonsmøtet 
sammen med loge nr 98 Henrik Ibsen, 
resulterte i at vi sannsynligvis tar opp 4 
nye brødre på møtet den 22. april.  
Dermed kan vi øke til 33 brødre. 
 
Som nevnt så endrer vi vårt møte den 
22/4 fra Arbm. Fd. til O+ N Galla. 
 
Vi har vært på besøk i distriktet og har 
hatt det veldig bra i logene.  
Det har også vært til hjelp for oss, som 
da bror Bjørn K. Tellefsen fikk den Høye 
Sannhets Grad i Loge nr 128 Lyngør. 
 
Vi ser fram til en fortsatt fin logevår og 
snart kommer kanskje sommeren. 
 
Siden dette er siste nummer før 
sommeren, ønsker jeg OM og alle 
brødre med familier en riktig god 
sommer, med mye sol og varme. 
 
En stor takk til alle hjelpere og brødre, 
som har ført til at vi nå har gjennomført 
våre 2 første år som egen loge. 
 
Vi ønsker oss fortsatt mye besøk med 
ønske om at dere som kommer gir oss 
beskjed på forhånd.  Vi har automatisk 
påmelding til hvert møte.  Dermed må 
brødrene melde avbud til ettermøtene 
hvis de ikke kan møte.  Dette gjør vi for 
å tilpasse mat til antall gjester/brødre 
på ettermøtene. 
 
Møt så ofte dere kan og kom gjerne på 
besøk hos oss. 
                                                          UM 
 
Ølbrygging i Grimstad 
Lørdag 16. mars arr. Bryggerne Geir 
Hovind og Tore Wickstrøm fra Loge nr 
152 Fjære ølkurs med smaking på 
logehuset. 
Det skulle produseres Pale Ale til Loge 
152 Fjære.  Det var 20 glade ølhunder 
tilstede da vi startet kl 12.00. 

3 stk fra Loge nr 61 Terje Vigen. 
3 stk fra Loge nr 98 Henrik Ibsen 
2 stk fra Loge nr 107 Torungen 
4 stk fra Loge nr 152 Fjære 
8 stk venner til bror Tryge Jakobsen fra 
Loge nr 152 Fjære (mulige kandidater 
til Ordenen). 
 
Det var en veldig hyggelig lørdag med 
brygging og smaking av 9 sorter øl.  Det 
var fra lyst til svart, hvor noe var 
produsert av Tore Wickstrøm og resten 
kjøpeøl (blant annet Nøgne Ø og Aas) 
 
I og med at Loge nr 152 Fjære var tom 
for logeøl, så fikk vi låne litt fra bror Per 
Inge Haavik i Loge nr 98 Henrik Ibsen.  
Det ble servert karbonader og salat 
underveis, samt mye ølfagelig teori 
med smaking. 
Vi avsluttet kl 17.30 med resultatet, 77 
ltr. Pale Ale logeøl. 
Alle var enig om at dette må gjentas 
 
Tore Wickstrøm 
 
Fødselsdager – runde tall 
55 år: 
02.05.13  Bjørn Kjetil Tellefsen 
08.09.13  John Idar Case 
 
65 år: 
10.09.13  Roar Fiskerstrand 
 
70 år: 
19.06.13  Harald Mjåland 
18.07.13  Finn Fredvig Erichsen 
 
75 år: 
01.07.13  Sven Magnus Løvik 
 
Opptak og gradspasseringer 
Den Høye Sannhets Grad 
06.03.13  Bjørn Kjetil Tellefsen 

 
 
 

Terminliste Våren 2013 
17.04 – + felles m/�128 Lyngør NB! 

Onsdag i Tvedestrand 
22.04 O+ N Galla (Endret fra term.l.) 
13.05 – + felles m/�135 Mærdø 
17.05 Treff på logehuset i Grimstad, 

eget opplegg 
27.05 NV Arbm. 
Juni Sommertur – egen invitasjon. 
 
Høsten 
09.09 EI. Galla 
 
Landssaken – Malawi 
Vi jobber fortsatt med saken og nå er det 
salg av solsikkefrø som gjelder.  Vi skal 
også gjøre en innsats med bøssene. Stå 
på alle sammen ☺ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Storsatsing! 
for alle som har fri 

 
Humørfullt Kåseri

Humoristen 
 

HC Hansen 
 

Logehuset i Arendal 
 

Torsdag 25. april kl. 12.00.
 

Enkel bevertning              Seniortreffet

E.I. høsten 2013 er: 
 
      Kaprifol:   26.08. 
      Navigare:   28.08. 
      Leir Viljen  03.09. 
      Fortuna:   04.09. 
      Måken:    05.09. 
 
      Gabriel Scott 28.08 
      Torungen:   02.09. 
      Henrik Ibsen: 03.09. 
      Lyngør:   04.09. 
      Fjære:   09.09 
      Mærdø   10.09. 
      Terje Vigen: 11.09. 
      Leir Aust Agder: 12.09 
      Leir Homborside     16.11  
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Solflaten 9 –4790 Lillesand 
Tlf. 372 71 205 – Fax 372 70 370 

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 

Entreprenør 
 

BJØRN RØISELAND 

 

Tvedestrand 
Tlf. 37162412 

 
 

 

Tannlegene i Grimstad 
 

 

 

www.profilsenteret.no 
Grafisk – Copyshop 
 
Durapart, Bedriftsveien 9, 
Krøgenes, 4841 ARENDAL 
 
Tlf:        37 05 86 00  
Mob:     41 90 01 19 

 
 

Tlf. 37015166        www.ferdigmatas.no 
Lapskaus.Gryterett.Laksesuppe.Komper.Frokost.Lunch 

AGDERPLAN A/S 
RÅDGIVENDE INGENIØRER I 

BYGGETEKNIKK 
KOMMUNALTEKNIKK OG GEOTEKNIKK 

 
Storgaten 2 – 4890 Grimstad 

Tlf. 37 04 36 00 . Telefax 37 04 49 16 
  

 
 

 

Støtt våre annonsører 
De støtter oss 

 
  
 
 
 
 
 
KÅRE    VATNE – TLF: 37 02 48 13 OLAV VATNE – TLF: 37 02 13 90 

BEDRE RÅVARER 
BEDRE SMAK 

Vi lager og leverer ferdige måltider til:
Stevner, turneringer og andre typer 

arrangementer 

OBØkonomi AS   Olav Brottveit 
                                                              Aut.regnskapsfører 

   Bedriftsrådgiving           Tlf./Fax 370 12 244 
   Regnskapsførsel           Mobil    959 30 276 
   Etablering                      E-post   olav@obokonomi.no 
   Kurs                              Adr.      Bedriftsv. 13, 4841 Arendal

SKREDDESYDDE 
GRUPPEREISER 

Sigurd Holthe 
Henr. Ibsensgt. 8 
Tlf. 37 04 12 20 

Erik Granhaug 
Hestetorget 
Tlf. 37 04 17 33 

 

BRØDRENE

  SOLBAKKEN 
V/MOLTEMYR 
ARENDAL             

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

Storkiosk om sommeren                 

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

Våren 2013              Terjenytt             41 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 er redaktør for stoff fra sin loge.  

Hovedredaktør er EksDSS Jan A. Nilsen.  
Neste Terjenytt, Høsten 2013, kommer midt i sept 2013.  

Frist for innlevering av stoff fra enhetene er 14. september 2013.  
Stoffet sendes:  Jan A. Nilsen, på E‐mail: jan.a.n@online.no  

eller adr.: Kongleveien 12., 4844 Arendal.  

Ny skjorte 
 

Du ringer, jeg bringer 
 

Jan Stangeland 
 

Mob.: 93617613 
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                Myreneveien 21, 4847 Arendal | Telefon: 37009888 | Fax: 37009889 | Mobil: 93269880 | Epost: 
firmapost@badenett.no 

 
 

 

 

 

       

         
 
 

 
 

Retur adresse: Kongleveien 12, 4844 Arendal

Ta kontakt 
Grøgårdsmyrveien 18 
4790 Lillesand 

Tlf. priv: 37 27 01 87 
Mobil    : 936 17 613

Lagervare 

Jan Stangeland 
Loge nr. 98 Henrik Ibsen

Til: 

Velkommen til 
hyggelig og 
personlig service. 
Vi fører logetøy. 
(Elinette) 

Ung – voksen – dame

www.suzuki.no   www.fiat.no   www.isuzu.no   www.alfaromeo.no 

 

Harebakken Senter 
4846 ARENDAL  

        Telefon:   37015813   
                   

                   Epost: mix.harebakken@ngbutikk.net   




