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Fortelleren bak
(Tom Schulz) 

OM til venstre 
(Jarle Christiansen) 

Fung EksOM til høyre 
(Anders Bjørnholmen)

Loge 107 Torungen 
 

var 
 

30 år 
 

28.10.2013 

Dette er en skisse, 
utarbeidet av 

på veien frem til 
det endelige  

seglet for loge 
Torungen 

Det ble feiret med festloge
4. januar 2014. 

Brødre m/ledsagere 
deltok. 
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Inn Over- Over-
viet gang fra gang 

51 Fortuna 92 3 0 0 0 0 0 95 68 3
93 Kaprifol 85 3 0 0 0 0 1 87 65 2
104 Måken 82 2 0 0 0 0 0 84 67 2
116 Navigare 54 2 1 0 0 0 1 56 65 2
Sum: 313 10 1 0 0 0 2 322 66 9

Over- Over-
gang fra gang 

61 Terje Vigen 84 1 0 0 0 4 0 81 67 -3
98 Henrik Ibsen 95 2 0 1 0 1 0 95 66 0
107 Torungen 85 2 0 0 0 1 1 85 65 0
127 Gabriel Scott 83 3 1 0 0 0 4 83 64 0
128 Lyngør 80 0 1 0 1 1 2 79 65 -1
135 Mærdø 71 2 0 1 0 0 4 68 59 -3
152   Fjære 28 5 0 0 0 0 0 33 54 5
Sum: 526 15 2 2 1 7 11 524 63 -2

51 Fortuna 95 80 4 4 6 1
93 Kaprifol 87 73 4 4 4 2
104 Måken 84 2 56 25 1
116 Navigare 56 3 23 2 22 3 3
Sum: 322 158 8 0 64 25 0 27 2 30 3 5

61 Terje Vigen 81 75 1 4 1
98 Henrik Ibsen 95 2 92 1 0
107 Torungen 85 79 1 1 1 3 0
127 Gabriel Scott 83 2 3 67 5 6
128 Lyngør 79 3 32 5 36 1 2
135 Mærdø 68 63 2 1 1 1
152   Fjære 33 7 19 1 1 5
Sum: 524 231 3 4 116 69 5 33 6 40 2 15

Kommune-
analyse

Aust-
Agder

Aren- 
dal

Froland Åmli Grim- 
stad

Lille- 
sand

Birke-
nes

Risør Gjer-
stad

Tvede- 
strand

Vegårs- 
hei

Andre

Odd Fellows 846 389 11 4 180 94 5 60 8 70 5 20
Innbyggere * 113518 43755 5446 1821 21754 10088 4989 6878 2486 6042 1994 X
% OF i kom. 0,75 0,89 0,20 0,22 0,83 0,93 0,10 0,87 0,32 1,16 0,25 X

Nå er det slik at Tvedestrand kommune i vårt distrikt har oppnådd Storlogens høye mål 
om at minst 1 % av befolkningen tilhører Odd Fellow Ordenen.

Antall medlemmer i distriktets leirer
Leir 22 Viljen        107 matriarker
Leir 22 Aust Agder    178 patriarker
Leir 27 Homborside   104 patriarker

2

Andre

Fordeling mellom kommunene i Aust Agder

* Innbyggertallene i kommunene er hentet fra SSB 1.oktober 2013

Risør Gjers
tad

Tvedes
trand

Vegårs- 
hei

Åmli Grim- 
stad

Lille- 
sand

Birke-
land

Odd Fellow Loge 
Aust-Agder

Antall Aren- 
dal

Froland

Andre

Logeanalyse 31.12.2013 - Odd Fellow brødrene

Birke-
land

Ri sør Gjers
tad

Tvede-
strand

Åmli Grim- 
stad

Rebekka Loge     
Aust-Agder

Antall Aren- 
dal

Froland Lille- 
sand

Vegårs- 
hei

Netto 
tilgang

Logeanalyse 31.12.2013 - Rebekkasøstrene

Døde Av-
gang

Antall 
31.12

Al-
der

Odd Fellow Loge Antall 
01.01.

Inn-
viet

Gjen-
opptatt

Medlemsstatistikk  -  31.12.2013  -  22 Aust Agder

Av-
gang

Antall 
31.12

Al-
der

Netto 
tilgang

Rebekka Loge Antall 
01.01.

Gjen-
opptatt

Døde
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Leir nr. 22 Aust Agder 
DKP Grad 12.12.2013: 
Bjørn H. Andersen, 61 Terje Vigen, 
Torleif Nordmyr 135 Mærdø,  
 

 
 
 
 
 

Leir nr. 22 Viljen 
Håpets Grad 03.12.2013: 
Tone Hatten og Lisbeth Skoglund  
93 Kaprifol.  
 
 
 
 
 
 
 

Leir nr. 27 Homborside 
DKP Grad 12.12.2013: 
Kjell Arild Eidet og Vidar Andreas 
Tobiassen 127 Gabriel Scott. 
Graden ble tildelt i leir nr. 22 
 

Storlogegraden 
I Norge er øverste grad Storlogegraden. 
Storlogegraden er en tjenestegrad for 
dem som kan komme til å tjenestegjøre 
i Den Norske Storloge. 
Den tildeles derfor dem som er 
godkjent som kvalifisert EksOM, dvs. at 
vedkommende har alle leirgradene i 
tillegg til logegradene. 
Storlogegraden blir tildelt i et Distrikts 
Storlogemøte. Det er DSS som står for 
tildelingen og som embedsmenn med‐
virker medlemmer av Distriktsrådet. 
Møtet blir avholdt for søstre og brødre 
hver for seg, selv om det er identiske 
ritualer. 
Alle som har Storlogegraden fra før, er 
invitert til å delta. 
Brødrenes tildeling skjer fredag 7. 
februar på Odd Fellow Huset i Arendal. 
Det er 9 brødre som er kvalifisert til å 
motta graden. Søstrenes tildeling skjer 
på møtet torsdag 20. februar på Odd 
Fellow Huset i Arendal. 

Det er 4 søstre som er kvalifisert til å 
motta graden. 
 

Stor Sire Morten Buan gjestet 
distrikt 22 torsdag 05.12.2013. 
På utvidet distriktsrådsmøte torsdag 5. 
desember hadde distriktet besøk av SS 
Morten Buan i forbindelse med at 
distriktet tok for seg ”Styrkelse og 
ekspansjon” – Hva kan og bør vi gjøre? 
I tillegg til distriktets SR, både fra loger 
og leirer deltok også valgte 
embedsmenn fra de samme enhetene, 
samt CM’er (Fører fra leir). I sitt innlegg 
før gruppearbeidene viste SS til en litt 
nedadgående kurve for medlems‐
massen på landsbasis. For distrikt 22 
var det tilnærmet stillstand det siste 
året. Han fortalte videre at hele 
Frivillighets Norge opplevde svikt for 
tiden, og faktisk var Odd Fellow blant 
de organisasjonene som totalt sett 
kunne vise til de beste tallene. Videre 
viste han til en undersøkelse som er 
foretatt blant logemedlemmer i 
alderen 21 – 35 år. Denne viser klart at 
de er mer tilfreds med den rituelle 
delen av møtene våre, mens 
ettermøtene scorer langt dårligere. Det 
samme gjelder oppfølgingen mellom 
gradspasseringene og kontakten med 
logene mellom møtene. 

SS og DSS med engasjerte brødre i bakgrunn. 

Juletrefesten 2013/2014, Arendal 
Med loge 107 Torungen som arrangør 
gikk juletrefesten av stabelen søndag 
05/01‐14. Som teknisk arrangør var det 
loge 107 Torungen som denne gang 
hadde ansvaret for dette tradisjonsrike 
arrangementet, og alt tyder på at 
markedsføringen må bli mye bedre. På 
oddfellow.no er det kun en loge som 
hadde korrekt informasjon om 
arrangementet, og en av logene nevnte 
ikke arrangementet i det hele tatt i sin 
møteoversikt. 
Bare i underkant av 40 
forventningsfulle barn og kaffetørste 
foresatte samlet seg først til litt å bite i 
og tilhørende drikke. Fordelingen var 

ca 50 – 50, og det var langt færre en det 
som var forventet, men de fremmøtte 
fikk en fin opplevelse med gang rundt 
juletreet og leker for barna (takk til bror 
Eldrup Hansen for atter en gang å stille 
opp som ”lekeonkel”). Det hele ble 
avsluttet med et besøk av nissen og 
utdeling av gaveposer til de minste. 
 

Hilsen fra Frelsesarmeen 
Gryta på Harebakken kokte over i år.  

Kr. 193.372,00 . 
Tusen takk fra oss i Frelsesarmeen og 
våre brukere.  107 familier og 130 enslige 
fikk mat og hjelp til jul.  
Takk for den utrolig flotte innsatsen dere 
har gjort for Frelsesarmeen og for alle 
barn og voksne som vi har kunnet hjelpe 
til julen 2013. Vi synes det er flott at dere 
engasjerer dere og gjør noe for andre.                   
Hilsen Kjell Arne Nordbø                               

 

Seniortreffet 23. 01. 2014 
Odd Fellow huset i Arendal.  
På tross av en vinterdag med mye snø, 
hadde 48 seniorer benket seg rundt 
bordet i spisesalen. 

O 
Sverre Kvalevåg ønsket EksOM Torbjørn 
Ribe fra 127 Gabriel Scott velkommen. 
Ribe hadde selv valgt temaet, som var 
opplevelser han hadde hatt som 
reiseleder, først og fremst i Øst Tyskland 
og Øst Berlin. 
I en rekke år var han den største 
turoperatør som hadde flest turer til Øst 
Berlin. 
Han holdt et artig og humørfylt kåseri, og 
som gammel lærer var han programmert 
for 45 min. 
Som takk for innsatsen ble han overrakt 2 
fl. god italiensk vin. 
Loge 51 Fortuna v/ Eks Storrepresentant 
Inger Marie Sørensen hadde ansvaret for 
dette treffet. 
Serveringen var som vanlig smørbrød, 
kake og kaffe til en grei pris. 
                                          Tekst og foto Svein Sørensen 
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Loge nr. 51 Fortuna 
Hilsen fra Undermester 
Så er vi allerede kommet et stykke inn i 
2014 og undres nok en gang hvor fort 
tiden går. Men, det sies at tiden går 
fort når en har det hyggelig, og det kan 
vi logesøstre slutte oss til. Vi møtes 
hver 2. og 4. onsdag i måneden, og av 
og til oftere for noen av oss. Da har vi 
jo logearbeid på programmet, men så 
er det ikke minst det sosiale og 
hyggelige. Gleden over å treffe 
hverandre, den gode atmosfæren. 
Dette er viktige elementer i vårt logeliv 
som vi skal verne om.  
 

Ellers er vi midt i vinteren og for en 
vinter. I skrivende stund laver snøen 
ned og hele landskapet er hvitt. 
Utenfor mitt kjøkkenvindu er det 
derimot mange fargeglade innslag. Jeg 
har fuglebrett og det bugner av 
dompap, grønnsisik, kjernebitre, 
kjøttmeis og mange, mange flere. Det 
er et syn og gir masse glede til tross for 
været. 
 
For meg personlig har det vært en 
spesiell høst og vinter. Først og fremst 
fikk jeg en stor oppgave da jeg ble valgt 
til UM, en oppgave jeg gjerne vil utføre 
på beste måte. Men 08.11.13 skjedde 
noe som skulle snu livet litt på hodet i 
hvert fall for en tid. Et stygt benbrudd 
satte meg ut av spill for en tid og jeg 
kunne ikke virke som UM. Da var det 
godt å ha gode hjelpere, både i loge‐
møtene og privat. Jeg må få takke alle 
de logesøstrene som har trådd til og 
hjulpet meg med den store oppgaven 
og på hjemmebane. Det har vært ekte 
logearbeid og  ‐ånd i praksis.  
Takk for alle hyggelige hilsener og 
besøk. Nå håper jeg snart å være fullt 
tilbake. 
Jeg gleder meg til det og ser frem til 
arbeidet og møte med alle søstrene. 
Vi satser på en fin vår. 
Hilsen Merete M. Johnrud, UM. 

 

Nye søstre: 
18.12.13 – julemøtet: 

 
Nye søstre, bak fra v.: Torhild M. Olsen 
og Heidi Stiansen. 
Faddere: Merete Johnrud og Ragnhild 
Boye. 
 

Julemøte 18.12.13 
Julemøtet er alltid populært og salen 
fylles opp av søstre. Intet unntak i år. 
70 søstre var samlet til en flott 
seremoni med opptak av 2 søstre, og 
deretter vårt tradisjonelle lille 
julemøte.  
Etterpå gikk vi til et flott dekket bord 
og det ble servert ribbe med tilbehør, 
riskrem til dessert. Det ble sang og fine 
taler.  
Nede i salongen ble der servert kaffe 
og det var underholdning.  
En fin og verdig juleavslutning i vår 
loge.  
 

Gradspasseringer: 
Den edle kjærlighetsgrad: 
04.12.13 – Mercedes S. Marcussen 
04.12.13 – Trude Skarsfjord Pedersen 
22.01.14 – Marit K. S. Rørvik 
 

Instruksjon 08.01.14 
Instruksjon ved storrepresentant Bjørg 
Kling. En veldig fin og engasjerende 
gjennomgang. Dette er veldig nyttig for 
både nye og «gamle» søstre. Vi har 
godt av å bli minnet på de tingene vi 
allerede vet, men som er lett å 
glemme. Det er godt med jevnlig 
oppfrisking, da sitter det bedre. Vi har 
nettopp fått flere nye søstre, og da er 
det ekstra fint å få instruksjon så tidlig. 
Det var en veldig lydhør forsamling. 
Etter instruksjonen var det som vanlig 
søstermåltid, og da er det alltid 
populært med «instruksjonssangen». 
Da får vi minnet det opp igjen en gang 
til, og på en humoristisk måte. Dette 
var en fin kveld både i salen og 
søstermåltidet. 

Kjenner du til klanen? 
Mange av søstrene som har vært med en 
del år og som har formiddagen fri, er nok 
kjent med klanen. Men de av oss som er 
litt «nyere» i logen og som er i jobb, er 
kanskje dette nytt. Klanen er et treff i 
logehuset hver 1. mandag i måneden, for 
absolutt alle som har anledning. Møtet 
begynner kl 1100 og varer et par timer. 
Det er servering og alle tar med en 
gevinst, og alle vinner.  
 
Hermed oppfordres de søstre som har 
anledning til å møte. Skulle det være 
vanskelig med transport, så ta kontakt 
med OM og vi ordner det.  
 
En hustavle 
Det er en lykke i livet 
som ikke vendes til lede: 
Det at du gleder en annen 
det er den eneste glede. 
 
 Det er en sorg i verden 
som ingen tårer kan lette: 
Det at det var for sent 
 da du skjønte dette. 
 
Ingen kan resten av tiden 
stå ved en grav og klage. 
Døgnet har mange timer. 
 Året har mange dager 
                          Arnulf Øverland 
 

 
 

Møteprogram våren 2014 
12.02.14 kl 1900: O+ Fellesmøte med        
                             Navigare. 
26.02.14 kl 1900: ≡ + 
12.03.14 kl 1900: Arb.m. m/Jan Nilsen. 
26.03.14 kl 1900: ‐+ 
09.04.14 kl 1900: Arb.m. m/Etisk post. 
23.04.14 kl 1900: O+ 
14.05.14 kl 1900: ≡ + 
17.05.14 kl 1100: Sammenkomst. 
21.05.14  Sommertur. 
28.05.14 kl 1900: O  25 års Ve.Ju. 
 

Koordinator Seniortreffet: 
Inger Marie Sørensen       370 98228 
sveisoe3@online.no         906 76057 
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Loge nr. 93 Kaprifol 
 
Ny søster 

 
25.11.2013 Torill Britt Andersen med 
sin fadder Gerd Heen 
 
Gradspasseringer 

 
13.01.2014 Marit Eik og Inger Taraldsen 
Skjørestad fikk 3.grad. 
                                                                        
Gratulerer 
04.02. Eiri Sataslaatten Stene 55 år 
04.04. Berit Aanonsen 75 år 
03.05. Kirsten Irene Heimdal 65 år 
16.05. Lill Nord 55 år 
 
Valgte nevnder: 
Nevnd for Logens 
Styrkelse og Ekspensjon: 
Storrepr. Lise B. Schulz 
EksOM Ruth Hjellset   
Str. Kirsten Heimdal 
Str. Gerd Heen 
varamedlem 
EksOM Elin Halvorsen 

Nominasjonsnevnd: 
EksOM Ruth Hjellset 
EksOM Elin Halvorsen 
Str. Elna Josephsen 
Str. Astrid‐Marie Wold 
Str. Liv Cecilie Byholt 
Varamedlem 
EksOM Else Byholt 
 

Finansnevnd: 
Str.Elisabeth Lynghaug 
Str. Åshild Gregersen Moe 
Str. Liv Torill Jacobsen 
 

Nevnd for hjelp og støtte: 
Str. Wenche Vik 
Str. Solveig Gjertsen 
Str. Gunhild O.Aalia 
Str. Olaug Sell 
Str. Åse Marie Granerud 
 

Revisjonsnevnd: 
Str. Walborg Kløvfjell 
Str. Wenche Vik 
Str. Inger Kristensen 
 

Nevnd for søsterfond: 
Str. Aud Terkelsen 
Str. Torill Trollnes Knudsen 
Str. May Brit Jørgensen 
 

Nevnd for utadvendt arbeid: 
Str. Solveig Gjertsen 
Str. Solveig Christiansen 
Str. Åse Marie Granerud 
 

Nevnd for omsorg: 
Str. Janne Magelssen 
Str. Olaug Sell 
Str. Bodil Iversen 
Str. Aud Terkelsen 
Str. Wenche Magnussen 
Str. Elisabeth Lynghaug 
 

Nevnd for anskaffelser: 
Str. Emilie Terjesen 
Str. Wenche  Vik 
Str. Marit Hjertnes 
 

Husnevnd: 
EksOM Else Byholt 
Str. Astrid‐Marie Wold 
Str. Astri Halvorsen 
 

Lotterinevnd: 
Str. Else Karin  Simonsen 
Str. Bjørg Terjesen 
Str. Lisbeth Rosmo 
Str. Karin M. Fiane 
 
 

Turkomité: 
Str. Liv Torill  Jacobsen 
Str. Grethe  Salvesen 
 
Odd Fellow Huset AS: 
Str. Live Jetlund 
Str. Else Karin Simonsen 
 
Reise komité for Aust‐Agder: 
EksOM Lisbet Brune 
 
Klagenevnd: 
Storrepresentanten 
 
Grytevakter på Harebakken 

 
 
2 av grytevaktene ved innsamlingen til 
Frelsesarmeen hadde en fin opplevelse. 4 
barn hadde ventet spent i en time for å 
legge hver sin konvolutt i gryta. 
Til sammen kom det inn her  
kr. 193 375,‐. 
Honnør til brødre og søstre i våre loger 
som stiller som frivillige vakter! 
 
Dejlist av alle glæder. 
Dejlist av alle glæder 
Er glæden for slet ingen ting 
Ikke for noe du kan eller vil, 
Glæden for intet og glæden for alt, 
Glæden: fordi du er til. 
   Axel Juel 
 
Vi ønsker hverandre en god, ny termin 
der vi vil gjøre vårt beste for at 
seremoniene skal gi oss opplevelser og 
gode minner.  
 
UM Anne Grethe Lofthus 
 
Koordinator Seniortreffet: 
Aase Marie Granerud       370 96747 
helgrane@online.no         951 39391 
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Loge nr. 104 Måken 

 
 Hilsen fra OM 
Ny logetermin og nye muligheter! 
Når jeg ser meg rundt i logen ser jeg 
positive og flotte logesøstre, uten dere 
hadde ikke dette vært mulig, takk til 
alle som gjør en innsats! 
Mange loger har problemer med 
rekrutteringen og hva gjør vi for å 
rekruttere nye medlemmer?  Klarer vi å 
fremstå som attraktive nok for yngre 
potensielle medlemmer? Fadderen har 
selvfølgelig et stort ansvar, det er viktig 
å være sikker på at fadderbarnet er 
villig til å prioritere logearbeidet. 
Fadderen bør oppmuntre til aktiv del‐
tagelse i logen.  Ved å si ja takk til små 
og store oppgaver sier man ja til 
muligheter for personlig utvikling og 
vekst. Det er en tillitserklæring fra dine 
ordenssøsken, kanskje de ser et poten‐
siale i deg som du ikke ser selv? Det er 
ved å gi at du får og noe av det du får 
er et solid nettverk og søsterfelleskap. 
Nettverket og fellesskapet blir til gjen‐
nom møter med medmennesker. Det 
er naturlig at de som møter så ofte de 
kan opplever dette ekstra sterkt. 
Jeg vil oppfordre dere alle til å tenke 
gjennom om dere kjenner aktuelle 
kandidater som kan bli logesøstre i loge 
Måken!              Med hilsen i V,K og S 
                           Astrid M. Fosseli, OM 
 
Veteranjuveler 
Jeg minner om at loge Måken tildeler 
25 års veteranjuvel til 4 av våre søstre 
den 8.mai: 
Torill Rohde Andersen, Randi Gran, 
Kirsti Lykre og Mildrid Stangeland 
 

Gradspasseringer: 
21.11 2013 
Den Høye Sannhets Grad: 
Marit Rodvelt 
Cesilie Engenes Jenssen 
05.12. 2013 
Den Edle Kjærlighets Grad: 
Kristin Bentzen 
Nelly Irene Girard 

 
Loge 104 Måkens festloge 19. des. 

Jul er tradisjon, og i loge 104 Måken er 
det nok mange som håper at festlogen 
før jul skal bli en tradisjon.  
Torsdag 19.desember ble det for andre 
år på rad arrangert førjuls festloge for 
søstrene med ledsagere. Det har gått 
gjetord om den vellykkede kvelden i 
fjor, så i år var det virkelig trangt om 
plassen.  
Gallakledde og forventningsfulle 
festdeltagere ble ønsket varmt 
velkommen før alle ble ført inn i 
logesalen til den seremonielle delen av 
kveldens program. 
Etterpå ble det ryddet til julemøte. 
logesalen ble pyntet med levende lys 
og søster Ingunns flotte julekrybbe før 
alle igjen ble bedt tilbake til salen til en 
stemningsfull stund med tent 
stjernehimmel og julemusikk. Det var 
nok mange som kjente julefreden 
senke seg da bror Knut Sandsdalen fra 
127 Gabriel Scott fylte salen med 
orgeltoner mens lysene glitret i 
julekrybben og stjernehimmelen skiftet 
fra kveld og mørk natt til morgenrøde 
og ny dag. En høytidelig og vakker 
innledning til festkvelden og 
julehøytiden som stundet til. 
Som på de fleste logemøter ble 
ettermøtet og middagen et nytt 
høydepunkt. I spisesalen ventet et 
nydelig julepyntet bord. Fem blide 
brødre fra logene Gabriel Scott, Fjære 
og Henrik Ibsen sto klare til å servere 
oss kveldens meny, som bestod av 
helstekt entrecôte med grønnsaker og 
potetgrateng og deilig 
karamellpudding, hjemmelaget av 
søster Jannicke Simonsen Hovinds 
kokkesønn.  Et meget smakfullt og 

populært førjulsmåltid. Undermester, 
søster Ingebjørg Wickstrøm, ledet oss lett 
og ledig gjennom taffelet. Praten gikk 
livlig og tiden fort, og ekstra hyggelig var 
det at bror Finn Andersen fra 152 Fjære 
og bror Knut Sandsdalen underholdt med 
hyggelig julemusikk mellom hver 
servering. Festmåltidet ble avsluttet av 
bror Jan Tore Solheim fra 98 Henrik 
Ibsen, som holdt en varm og morsom 
takk for maten‐tale før vi trakk opp i 
salongen til kaffe og et imponerende 
kakebord.  
Her fikk vi først høre legenden om Santa 
Lucia, som ofret sitt eget liv for å hjelpe 
fattig og forfulgte, og deretter kom loge 
Måkens eget lille sangkor i Lucia‐
prosesjon med hvite kapper og levende 
lys. Et betagende og vakkert innslag som 
har lang tradisjon på loge Måkens 
julemøte. 
Under kaffen gikk praten videre, og for 
de ledsagerne som ikke selv er med i 
loge, ble kvelden en fin anledning til å bli 
bedre kjent både med logen og med nye 
søstre og brødre. 
Nå gjenstod bare det som i hvert fall 
mange av søstrene ventet på, nemlig 
trekningen av årets julelotteri. Det selges 
lodd gjennom hele året, og inntekten fra 
lotteriet går blant annet til å støtte 
Frelses‐arméens arbeid i Lillesand og 
Grimstad. Hvert år står stemningen høyt 
når de heldige vinnere trekkes ut. Slik var 
det denne kvelden også.  
Noen kunne gå hjem med store kurver 
fulle av fristende mat og drikke eller 
andre spennende gevinster, mens de 
fleste av oss i år igjen måtte ta seg 
tomhendte hjem i den mørke og 
regntunge desembernatten. Men uten 
unntak var det svært fornøyde 
festdeltagere som ønsket hverandre en 
riktig god jul før vi skiltes. Nok en gang 
hadde Privatnevnda gjort en strålende 
innsats for at vi skulle få en flott og 
minnerik førjulskveld i logen. Vi er dem 
stor takk skyldig. 
Så kan vi jo bare håpe på at førjuls 
festlogen med ledsagere er blitt en 
tradisjon i loge 104 Måken. 
            Januar 2014 A.G.R 

Stakkars, store naturen                                                  
på en iskald vinterkveld. 
Når vi sitter inne i varmen                                             
må den være ute i seg selv.   Dag Evjenth  

 

Koordinator Seniortreffet: 
Kirsten Moe                        372 70332 
kirstemo@online.no         951 69734 
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LOGE nr.116 NAVIGARE 

Møteprogram 
1. Halvår 2014                                        

Onsdag:                                               
12.02   0+ Fellesmøte  med nr 51 
Fortuna. I Arendal.   Galla                     
26.02   ≡ + Galla                                       
12.03   Sosialaften                                   
26.03   F   Galla                                      
09.04   ≡+   Galla                                     
23.04   0+  Galla                                    
14.05   =+                                                     
04.06  Sommertur 
 

FORFREMMELSE TIL GRADER:                 
 

Den Gode Vennskaps Grad:                  
27.11.2013                                                                        
Randi Østebømyr                                             
Anne‐Marie  Larsen                                                
                      LOGEN GRATULERER!  
 

DET LIGGER MEG PÅ HJERTET.... 
Hilsen fra OM 

“Gjør mot andre som du vil at andre 
skal gjøre mot deg.” Når du gjennom 
ditt Odd Fellow medlemskap har funnet 
frem til en livsstil og verdier du setter 
høyt, bør da ikke din første tanke være: 
“Har jeg venner og kjente jeg bør dele 
dette med?” Vær åpen og fortell om 
hvordan du kom inn og hva du følte 
den gang og senere i ditt logeliv. Se fra 
din venns side. Vil hun, når hun har fått 
tilstrekkelige opplysninger, kunne bli 
glad for å være med i vårt søsterskap?                                             
(Inspirasjon fra “Etisk Post”) 
 

«Kloke ord»                                                 
Hvis  jeg skulle leve livet om igjen –  
så ville jeg kanskje møte flere virkelige 
vanskeligheter, men jeg ville få færre av 
de innbilte.  
Teller du år, blir livet kort, 
teller du dager, går livet fort, 
teller du timer, varer livet en stund, 
men lengst varer livet 
om du nyter hvert sekund. 
Grip dagen som en himmelsk gave, 
som en rose fra selve livets have. 
Gi dagen din en ny og bedre giv,  
det er den første i resten av ditt liv. 
 

 
 
 
En hilsen til min «varme venn»                                                
Hun lå ved min side natt etter natt,                      
Om vinteren var hun min kjæreste 
skatt.                                                                
Hun varmet så deilig når kulda ble 
veldig.                                                                  
Det var som hun visket: «Du er da vel 
heldig»!                                                       
Jo, visst var jeg heldig, det vet jeg da 
vel,                                                               
Som sovnet med varmen fra henne 
hver kveld.                                                              
Det kunne ei vare, for hun ble ei mare, 
og vi var ei lenger det lykk’lige paret.                                                         
Min kjære ble fuktig, ja, lekk som en sil. 
Jeg innrømmer gjerne at jeg ble i tvil 
om jeg kunne være i seng med min 
kjære, som nå hadde fått seg en 
rennende blære.                                         
Så sa jeg farvel med en tåre på kinn‐  
Jeg sa som det var: Du er ei lenger min. 
Farvel, kjære rose. Vi kan ei mer kose. 
Nå må jeg nok få meg en ny 
varmepose!  
 
«Grytevakt» for Frelsesarmeen 

Julen 2013 
Før Julen 2012 fikk vi en henvendelse 
fra Frelsesarmeen «Risør korps» om 
brødre/søstre fra Logene kunne være 
behjelpelig med å stå «grytevakt» på 
Grisen Storsenter. Forespørselen ble 
veldig godt mottatt.  Brødre og søstre 
stilte opp etter oppsatte vaktlister og 
tjenesten ble til stor hjelp for det 
fantastiske arbeid som Frelsesarmeen  
 

 
 
 
utretter. Den samme henvendelsen fikk 
den Julen som vi nå har lagt bak oss, og 
denne gang var også medlemmene svært 
positive. 
 Vi har fått tilbakemelding om at denne 
«gryten» på Grisen innkasserte hele 
57.600 kroner Julen 2013. Et fantastisk 
tilskudd til Frelsesarmeens arbeid i 
område, Risør, Tvedestrand og Gjerstad. 
Tusen takk til brødre/søstre for en flott 
innsats. 
DETTE ER GOD LOGE‐ÅND! 
 

                  
 
Sosialaften  
Nevnd for utadvendt arbeid inviterer til 
Sosialaften 12 mars. 
I den anledning vil også brødrene i Loge 
nr. 128 Lyngør bli invitert, samt 
oppfordres søstrene til å ta med venner 
og kjente til en hyggelig aften. 
Det vil bli underholdning, utlodning og 
koselig samvær. 
 
Koordinator Seniortreffet: 
Else Margrethe Ramsdal  371 50648 
ola‐ram@online.no           479 08196  
 
 

1.rekke: Fung EksOM Wenche Rødland, OM Ragnhild Bjellås, UM Bjørg Gundersen  
 2.rekke: Sekr. Marit Valland, Skm. Vigdis Sonesen Thorbjørnsen, Kass. Marit 
Marcussen, CM Aud Angelstad                                                

Emb.kollegiet 2013 ‐ 2015
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Loge nr. 61 Terje Vigen 
Vi gratulerer jubilantene! 
Vel overstått: 
27.11: Kåre Ludvig Andersen – 75 år 
 
Kommende: 
07.05: Arild Furuholt – 70 år 
07.06: Nils Klem Nilsen – 70 år 
07.06: Arvid Engenes – 60 år 
 
Frelsesarmeens julegryte 
61 Terje Vigen var også i år invitert til å 
være grytevakter ved Frelsesarmeens 
julegryte på Harebakken, og brødrene 
har stilt velvillig opp og alle vaktene ble 
fylt. I julegryten på Harebakken kom 
det inn kr 193.372, og 107 familier 
mottok hjelp fra denne innsamlingen. 
 
Her er to oppvakte grytevakter 
foreviget: 
 

 
 
Landssaken 
61 Terje Vigen var den logen i distriktet 
som samlet inn mest penger til Odd 
Fellows landssak – SOS Barnebyer i 
Malawi. Dette resulterte i at vår loges 
navn er blitt inngravert på en vegg i 
barnebyen. Verdt å merke seg hvis 
brødrene skulle komme til å spasere i 
de trakter! 
 
 
 
 
 
 

 
Julemøtet 
Julemøtet ble tradisjonen tro  
arrangert i logehuset lørdag 14. 
desember. Ca 55 (brødre med 
ledsagere) deltok i måltidet med 
tradisjonell julemat. Vi ble geleidet 
gjennom måltidet av Jan‐Oskar Kvist ‐ 
kveldens kyndige, fyndige og myndige 
toastmaster. 
 

 
 
Etter måltidet var det dans i 
underetasjen til live music – og 
individuell adspredelse. 
 
En stor takk til Privatnevndens 
medlemmer, og især formann Arvid J. 
Nilsen, for et godt planlagt og vel 
gjennomført julemøte! 
 
Kveldens musikant: 

 
 
 

 
Installasjon 
I logemøtet 15. januar ble Petter Stiansen 
installert som CM hø ass. 
 
Gradspasseringer 
Den Edle Kjærlighets Grad: 
11.12.2013: Peter August Weber 
 
Informasjon om ettermøtene 
Generelt: 
Brødrene oppfordres til å sjekke utsendte 
serveringslister – og da fortrinnsvis for å 
finne eget navn!  
Kan brødrene ikke møte etter oppsatt 
liste, må en erstatter finnes! 
 
Når brødrene serverer i egen loge, skal 
serveringshjelpene spise sammen med 
resten av brødrene. 
 
Ettermøtet 19. februar: 
Til ettermøtet kommer  
Kjell Arne Nordbø i Frelsesarmeen for å 
informere om både bruken av 
innsamlede grytepenger og om armeens 
sosiale arbeid i distriktet. 
 
Møteprogram frem til sommeren 

NB! Fra januar 2014 byttes møtedagene 
til hver 1. og 3. onsdag i måneden.  

05.02: O – Arbeidsmøte 

19.02: O – Arbeidsmøte 

05.03: O – 40 VeJu – Galla 

19.03: = + 

02.04: O + ‐ Galla  

07.05: O + ‐ Galla 

21.05: ≡ + ‐ Galla 

31.05: Sommerfest (gjerne shorts) 
 
Møtet 2. april blir hos 17 Dag i Porsgrunn. 
Nærmere opplysninger kommer senere. 
 
 
 
 
 
 
Koordinator Seniortreffet: 
Terje Vigen:   
Ivar Tønseth                     370 22482 
i.tonseth@yahoo.no          975 61989 
 

Undermester oppfordrer brødrene til å 
bidra med ordensrelatert stoff til Terjenytt 
– enten synspunkter, tanker, dikt eller 
annet. Bidrag kan sendes til 
petter.wold@adecco.no 
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Loge nr. 98 Henrik Ibsen 
 
25‐års Veteranjuvel 

 
Einar Arnfinn Gaard 

 
Einar Arnfinn Gaard  
har vært medlem fra 06.12.1988 og ble 
tildelt 25‐års veteranjuvel 17.12.2013 
 
Gradspasseringer: 
Den Høye Sannhets Grad 
 

 
Kenneth Christensen 

 
Kenneth Christensen fikk DHSG 
3.12.2013 
 

 
Fødselsdager – runde år 
 
50 år: 
Arild Dypvik 13.03.14 
60 år: 
Finn Kristian Skage 11.04.14 
70 år: 
Anders Terkelsen 25.02.14 
Torbjørn Lykre 24.04.14 
 

Vi gratulerer! 
 
Terminliste 1. halvår 2014 
 
18.02. Arbm. Instr. 
04.03. − + 
18.03. Arbm. Fd 
01.04. ≡ + G 
22.04. Arbm. 
06.05. O + G 
17.05. Treff på huset – 17. mai  
20.05. Arbm. Fd 
08.06. Sommertur. NB! Søndag 
02.09. = + 
 
Meny 
 
18.02. Kokt laks 
04.03. Erter, kjøtt og flesk 
18.03.     Lettsaltet torsk 
01.04. Roastbeef 
22.04. Lapskaus 
06.05. Kokt laks 
17.05. Kake, is og kaffe. 
20.05. Kjøttkaker 
08.06. Selvvalgt 
02.09. Lettsaltet torsk. 
 
Juletrefest 29.12.13 
 

Endelig kom julenissen  
 
Den tradisjonelle juletrefesten gikk av 
stabelen søndag 29. desember. Det 
vanket kringle, julekake og is. Etter 
kaffen gikk vi rundt juletreet og sang 
flere av de kjente og kjære 
julesangene. 

26 forventningsfulle store og små ventet 
på kveldens høydepunkt, julenissen. Olav 
Inge Sandnes spilte rollen godt og alle 
barna fikk julegaver. Vi vil gjerne takke 
Privatnevnden for nok et fint 
arrangement.  
 
Oppsummering av logeåret 2013 
 
Logen har lagt et stabilt år bak seg. 
Det har vært forhøyet fokusering på nye 
medlemmer, men resultatet er heller 
magert. Medlemmene er oppfordret til å 
forsøke å verve en ny bror og å bli fadder. 
Ved årsskiftet var vi 95 i følge Focus. Det 
samme som forrige år. Vi har imidlertid 
en utmelding som ikke er effektuert. Det 
har vært et dødsfall og vi har pr. dags 
dato flere veldig alvorlig syke brødre.  
 
Vi klarer ikke å holde den gode trend, så 
vi trenger fortløpende nye medlemmer 
for å nå vår målsetning i vår 
Handlingsplan, om å være minst 97 
brødre innen 1.1.2015. Dette klarer vi 
ikke ved å endre terminfestede møter for 
opptagelse til arbeidsmøter. Møtene 
19.3. og 3.12. er eksempler på dette. 
 
Vi trenger også et krafttak for å få med 
de passive medlemmene. 
Fremmøteprosenten er 41,83, og 23 
brødre har ikke møtt en eneste gang. Her 
har fadderne en viktig oppgave, derfor 
oppfordrer vi disse til å få med minst en 
av sine fadderbarn. 
 
Vi har hatt informasjonsmøter to ganger i 
løpet av året i Odd Fellow Huset. I den 
forbindelse er det inngått en avtale med 
152 Fjære om fellesmøte, og om å ha 
ansvaret annen hver gang. Her er det 
viktig at alle legger seg i selene for å få 
med seg noen som de kan tenke vil passe 
inn hos oss. Det må arbeides særlig med 
vekt på rekruttering av yngre 
medlemmer.    
 

 
Koordinator Seniortreffet: 
Alf Jensen                         370 40324 
alfdive@online.no                916 97271 
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Loge nr.107 Torungen 
 
Ny bror i Loge 107 Torungen. 
På logens møte 18.11.2013 ble Lars 
Reidar Yttrelid innviet i Troskapsgraden 
med 48 brødre til stede med OM Ole 
Skjævestad og resipiendens fadder, 
Kass. Karl Otto Berntsen i spissen. Det 
var den første opptagelsen til det nye 
embedsmannskollegiet, og opptagelsen 
ble gjennomført med fin stil. Ved 
brodermåltidet, som besto av lettsaltet 
torsk med vanlig tilbehør, holdt bl. a. 
resipiendens far, Kai Yttrelid en god 
tale til sin nye bror. Blant søstrene som 
serverte var resipiendens mor så en 
kan vel si at familien var samlet til 
denne feststunden. ”Takke‐for‐maten” 
– talen ble holdt av en flått. 

 
Vår nye bror: Lars Reidar Yttrelid 

 
40 års VeJu tildelt Kåre Tonstøl. 
På logemøte 02.12.2013 ble bror Kåre 
Tonstøl tildelt Veteranjuvel for 40 års 
medlemskap. Bror Kåre rundet denne 
milepelen 10.10.2013, men utdelingen 
ble etter vår brors ønske tildelt på 
første mandag i årets siste måned. DSS 
Tom Schultz, assistert av 3 fungerende 
Storembedsmann, foretok den 
høytidelige tildelingen blant feststemte 
brødre fra distriktets loger. Blant 
gratulantene ved brodermåltidet, som 
etter veteranens eget ønske var 
Bacalao, var også nabo og fadder Jan A. 
Nilsen samt ”fadderbarna”, Leif Sell og 
John Heien. Under brodermåltidet ble 
Kåre Tonstøl også tildelt miniatyrjuvel 

av OM Ole Skjævestad og Distrikt 22’s 
Hedersdiplom av DSS Tom Schulz. 
Veteranen takket for den fine 
opplevelsen gjennom seremonien og 
for de tildelte juveler. 

 
40 års veteran Kåre Tonstøl 

 
50 års Veteran i Loge Torungen 

 
50 års veteran Martin Knutsen 

Lørdag 07.12.14 fikk Martin Knutsen 
tildelt insigniet for 50 års medlemskap i 
Odd Fellow. Veteranjuvelen ble 
overlevert av DSS Tom Schulz, assistert 
av OM Ole Skjævestad og UM Per 
Jetlund Jørgensen. 

 
Veteranen flankert av OM og DSS 

Det var en engasjert bror som var 
opptatt av Ordenens utvikling, noe han 
av helsemessige årsaker ikke fikk så 
mye informasjon om, nå som han ikke 
lenger følte seg i stand til å delta på 
møtene. Sammenkomsten hjemme hos 
Martin Knutsen, ble avsluttet med 
deilige smørbrød med tilbehør, 

etterfulgt av kaffe og kaker. At bordet var 
eksemplarisk dekket skyltes nok Martins 
bakgrunn som kelner (på Grand i Oslo!) 
og kafévert, og hans kjære kone Agnes. 
Martin Knutsen avrundet med å takke for 
besøket og den tildelte juvelen. 

 
”Privatnevnda” 07.12.13 

Ny 3.‐grads bror 
På møte 16.12.13 ble bror Kåre Lillejord 
tildelt Den Høye Sannhets Grad. 40 
brødre var tilstede på den høytidelige 
seremonien som ble ledet av OM Ole 
Skjævestad. På brodermåltidet ble vi 
traktert med svinesteik og aktuelt 
tilbehør. 
 
Festloge II – Galla lørdag 4/1‐14 
På denne festlogen m/ledsagere ble også 
logens 30 års jubileum markert. 52 
feststemte deltakere deltok på festen. 
Menyen var tradisjonell julemat og det 
var kamp til siste slutt om de 6 mandlene 
som befant seg i riskremen. Logens nye 
kor debuterte med et lite innslag og 
sammen med bror Thorleif Guttormsen 
på trekkspill, fikk deltagerne anledning til 
en svingom nede i kjellerstua etter 
festen. 
 
Terminliste våren 2014 
03.02. O+ Galla                  
17.02. =+ 
03.03. O+ Galla  Møte nr 500 
17.03. =+ 
07.04. ‐+ Besøk fra Fidelitas 
07.05.  Arbeidsmøte NB! Onsdag 
 Vi besøker Lyngør 
02.06.  25 års Ve.Ju. Galla 
 
Vi gratulerer: 
22/02 Asbjørn Kristiansen 80 år 
26/02 Ole Skjævestad  55 år 
14/03 Thorleif Guttormsen 80 år 
07/04 Vidar Josefsen  65 år 
17/04 Øystein Ytterdal  60 år 
 
Koordinator Seniortreffet: 
John Heien   370 23611  eller  917 66841 
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Loge nr. 127 Gabriel Scott 
 

Nyttårsloge 
felles med loge 98 Henrik Ibsen 

Den 08.01.2014 holdt loge 127 Gabriel 
Scott sin tillyste Nyttårsloge med 
ledsagere, felles med loge 98 Henrik 
Ibsen. Felleslogen ble holdt i logehuset 
i Grimstad. 
Fra vår møtte 35 brødre, og fra loge 98 
Henrik Ibsen møtte det 13 brødre. I alt 
22 ledsagere deltok sammen med oss. 
Dermed hadde vi en særdeles 
fremmøterik nyttårsloge med i alt 70 
deltaker.  
Spillet i logesalen ble fremført med 
innlevelse og verdighet. Spillet minner 
oss om de grunnleggende verdiene i 
logearbeidet; renhet, vennskap, 
kjærlighet og sannhet.  
 
I spillet deltok brødrene Torbjørn Ribe, 
Carl Jon Hansen, Karl From og Rolv 
Østerås, alle tidligere seremonimestre 
 
Spillet ble gjennomført på en vakker og 
verdig måte, til glede for ledsagere og 
brødre. 
 
Vi fikk lånt utstyr av loge 98, Henrik 
Ibsen, og Arne Solheim stilte velvilligst 
opp slik at vi kunne øve på spillet i 
forkant. En stor takk rettes til loge 
Henrik Ibsen og til Arne Solheim. 
 
I hyggelig samvær ble det til middag 
servert hjortestek som hovedrett med 
god drikke som naturlig følge. Etter 
middagen ble det servert kaffe og 
multekrem i salongen. Det virket som 
om alle gjester og medlemmer trivdes i 
hverandres selskap. Latteren satt løst, 
og praten gikk livlig til langt på kveld. 
 
Koordinator Seniortreffet: 
Anders Bjørnholmen         372 71421 
signeanders@gmail.com  958 81824 
 
 
 

Besøk fra 
vår vennskapsloge i Danmark 

 

 
 
I april i år får vi besøk av vår 
vennskapsloge, 115 Koldinghus, fra 
Kolding. Det er blitt en tradisjon at vi  
besøker hverandre annet hvert år.   
Vi er blitt glade i våre danske brødre, 
og de i oss. Vennskapet har utviklet seg 
gjennom de gjensidige besøkene hos 
hverandre, og har utviklet seg også på 
det individuelle planet. Flere av våre 
brødre drar på vennebesøk til Kolding 
både titt og ofte.  
 
Embedskollegiet i vår loge arbeider for 
tiden med å sette sammen en fornuftig 
ramme rundt besøket til våre danske 
gjester. Vi har til hensikt å sette 
sammen tre ulike komiteer som skal ha 
hvert sitt ansvarsområde; et for 
henting og innkvartering, et for 
aktiviteter utenom logemøtet og et for 
selve logemøtet. 
 

 
 
Odd Fellowhuset i Kolding 
 
Musikk på ettermøtet 
Sist møte i vår loge, den 15.01.2014, 
hadde vi et svært hyggelig ettermøte 
med musikalske innslag i salongen. 
Bror Karl Walle med trekkspill hadde 
fått med seg to med‐musiserende 
venner, Steinar Christoffersen (Ex Om i 
loge Fjære) på gitar og Dagfinn 
Ravnevand, også på trekkspill. De 
gjennomførte et flott potpurri over 
kjente og kjære melodier. Og siden et 
stort antall logebrødre også er med‐
lemmer av mannskoret Hermanos ble 
det flerstemt sang attåt.  

 

 
Underholdningsinnslaget er et ledd i 
embedskollegiets forsøk på å gjøre 
ettermøtene så attraktive som mulig for 
så mange som mulig. UM har invitert 
Nevnd for utadvendt arbeid til å bidra 
med innslag på noen av ettermøtene som 
vil kunne appellere til god stemning og 
trivsel. Brødrene kan se frem til 
ettermøter som inneholder både quiz og 
lotto. Nevnda er selvdreven i forhold til 
de ulike aktiviteter og til 
gjennomføringen. Disse aktivitetene er 
ment å komme i tillegg til den hyggelige 
praten rundt kaffebordene, ikke erstatte 
den. 
 
Terminlista – vår 2014 
For ordensskyld tar jeg også med 
terminlista for vårens møter: 
 
05.02 Arbm. Instr. 
19.02 O+ G 
05.03 O Arbm. Fd. Fm/�135 Mærdø 
19.03 ≡ + og 50 års VeJu G 
02.04 = + 
26.04 F� Fm/�115 Koldinghus.  
 Lørdag 
07.05 O+ G, Fm/�152 Fjære 
21.05 ‐  + 
03.09. ≡ + G 
 

Embedsmenn 2013‐2015 
 

David Ben Knudsen, OM 
Fjeldal, 4790 Lillesand 
Tlf: 37275403 Mob: 99210304,  
Epost: dbk@kaspar‐stromme.no 
Torstein Wille, UM 
Eineråsen 32, 4790 Lillesand 
Tlf: 37 27 18 18 Mob: 93281979 
Epost: torstein.wille@uia.no 
Knut Helmer Kristensen, Sekr. 
Skolegt. 31, 4790 Lillesand 
Tlf: 37275748 Mob: 91665968 
Epost; knut.kr@online.no 
 
Med vennlig hilsen i V, K og S 
Torstein Wille – UM, loge 127, Gabriel 
Scott. 
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Loge nr. 128 Lyngør 

Vår Historie 
Brødrene Eks Storrepr. Bjørn Røisland, 
Eks Storrepr. Arne Nordahl Aas, Nils 
Jørgen Gundersen og Storrepr. Inge 
Kongsbakk har, etter henvendelse til 
logen, fått tillatelse i møte 15.1.14 til at 
de etablerer en prosjektgruppe med 
formål å samle inn, systematisere og 
utgi logens historie. 
Prosjektet vil bli søkt godtatt innenfor 
NOFA (Norsk Odd Fellow Akademi) som 
prosjekt. 
Nevnte brødre har funnet tiden mer 
enn moden til å igangsette dette 
arbeidet.  Det har tidligere ikke vært 
arbeidet målrettet med dette.  Mye av 
materialet er i private hender, ‐ noe 
med risiko for å gå tapt.  
I løpet av kort tid sendes søknad til 
Akademiet for slik godkjenning.   I 
første fase vil det største arbeid som 
sagt bli å fremskaffe relevant historisk 
materiale og ordne dette, men med 20 
års etterslep vil dette naturlig nok ta sin 
tid.  Arbeidet med «å komme ajour» vil 
bli den største utfordringen.  Tid for 
ferdigstillelse av arbeidet er i ikke 
diskutert, ‐ men det hadde vært 
hyggelig om vi kunne feire vårt 25‐års‐
jubileum med en innbundet 
historiesamling  
 
 

 
 
DU BESTEMMER,   
                ikke  bare de andre…… 
Logen har på terminlisten for våren 
datofestet et opptak av en ny logebror. 
Hvem det er, vet vi ikke ennå, ‐ det er 
opp til deg å bestemme.   
Husk at det er ikke alle de andre 
brødrene som har dette ansvaret, ‐ 
men også du.  
 

UTNEVNTE EMBEDSMENN 
2013‐2015: 

CM Tom Cato Rasmussen 
Kap Eldar Andreas Aas 
Insp. Ole Petter Pettersen 
Arkivar  Asbjørn Angelstad 
OM H.ass  Tomas Hoel 
OM V.ass  Ole Pettersen 
UM H.ass  Bjørn Larsen 
UM V.ass  Knut Arild Christiansen 
CM H  ass  Arne Eeg 
CM V ass  Thor Pedersen 
IV Dag Øvernes 
YV Knud Skole 
Insp.ass Kjetil Rødland 
Musikkansv. Kjetil Skjeie 
 

Dødsfall

 

Arnt T. Rommundstad 
Bror Arnt Rommundstad døde 26. 
desember 2013, 76 år gammel.  
Arnt bodde sine første år i 
Øygardstranda i Risør, men flyttet som 
gutt til Laget. Han utdannet seg til 
elektriker hos Torskeberg Elektriske.  
Senere tok han teknisk videreut‐
danning i Grimstad og dro deretter til 
sjøs. Så flyttet han til Oslo hvor han 
jobbet i Siemens i 6 år. Neste bosted 
ble Sauda hvor han jobbet i 
Saudefaldene med modernisering av 
kraftstasjonene.  
I Sauda ble han tatt opp i Odd Fellow 
Ordenen, i Loge 41 Skaulen.  
Arnt flyttet så videre til Borgund i 
Lærdal i 1973. Her ble han sjefsingeniør 
i Østfold Energi. 
Arnt og kona, Bodil, bygde seg hus i 
Laget mens de bodde i Borgund.  Da 
Arnt ble syk, sluttet han i Østfold Energi  

og de flyttet til Laget. Nå ble han med i 
Loge 128 Lyngør hvor han hadde et godt 
oppmøte de første årene. Etter hvert 
førte sykdommen til at han møtte så ofte 
han kunne.  De siste årene møtte han 
ikke. Arnt var en stille og forsiktig bror, 
men han hadde glimt i øyet og kunne 
ofte komme med slående kommentarer. 
Våre tanker går til hans kone, barn og 
barnebarn.  
Vi lyser fred over Arnts minne. 
Svein Tore Stiansen 

Å være sterk! 
Å være sterk er ikke…                                    
å løpe raskt 
å hoppe lengst eller 
å løfte tyngst 

Å være stor er ikke 
alltid å vinne 
alltid å ha rett eller 
alltid å være best 

Å være sterk er å 
se lyset når det er mørkt 
slåss for noe man tror på 
selv om man ikke har flere 
krefter igjen 
og se sannheten i øynene                       
selv om den er hard 

Runde år 
60 år  
27.01. Bengt Tore Mikkelsen  
65 år 
18.02. Inge Kongsbakk   
03.03. Karl‐Arthur Huseby 
75 år 
26.02. Aslak Tore Løvdahl  
80 år 
14.03. Vidar Ausland,  
 

Epost 
Av logens 79 brødre, er det hele 73 
brødre som har Epost. 
 
Koordinator Seniortreffet: 
Ragnar Lofstad. 371 64152.  
Mob: 481 44495 
rlofsta@online.no 
 
BOBLER 
Noe av det fineste er boblene i oss 
Lykkeboblene som stiger mot overflaten 
som kullsyre og åpner seg 
mot lyset, mot stillheten mellom trær 
mot et annet  menneske. 

Trygve Lange‐Nielsen 
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Loge nr. 135 Mærdø 
Minneloge 13.11.2013 
Minnelogen ble dette året gjennomført 
av loge 61 Terje Vigen. 
Den ble stilfullt og flott gjennomført. 
Dette er en flott måte å minnes avdøde 
brødre på, med respekt og ære. 
Burde være et møte flere stiller opp på. 
Minnelogen ble avsluttet med kaffe og 
flotte wienerbrød. 
 
Tom Espedal UM 
 
Gradspassering 
Den 26.11.2013 ble brødrene Stian 
Evensen og Kjetil Claussen opphøyet til 
Den Høye Sannhets Grad. 
Kjetil Claussen hadde klart å booke om 
billetten sin fra Brasil, hvor han for 
tiden er i forbindelse med jobb. 
Da gjør man en innsats for å komme på 
gradspassering 

 
Stian Evensen                                               

Kjetil Claussen 
10 Års jubileum 145 Høgenhei 
OM og UM var invitert til 10 års 
jubileumsfest for vår vennskapsloge 
145 Høgenhei i Bamble. 
Der var i tillegg til Høgenheis egne 
brødre, invitert søstre fra 103 Konvall, 
som holder til i samme logehus og 

brødre fra de andre logene og leiren i 
Telemark. 
Tilstede var også DSS Jan Strøm. 
Det var overrekkelse av gaver fra 
logene. 
 

OM Knut Varnes 145 Høgenhei 
 
DSS Jan Strøm holdt en flott tale om 
hvordan logen ble stiftet. 
Blant annet at de hadde begrensede 
midler og måtte bruke fantasien for å få 
det til. 
Dette førte til at de brukte gardinstenger 
fra en trevarehandel til å kappe til 
stavene til logesalen. 
På toppen av stavene malte og lakkerte 
de ting som kunne passe. 
 
Bordet dekket til dessert 

 
OM Knut Varnes holdt en god tale og 
takket alle for gaver i form av 
økonomisk støtte, blomster og 
symboler. 
 

Hyggelig samvær etter middag 
 
Etter en flott middag med dessert, levert 
av Lasses Kafeteria i Bable og hyggelig 
sosialt samvær, begynte etter hvert 

brødrene og tenke på returen. Det var 
noen som måtte kjøre rundt 4 timer. 
Brødre i 145 Høgenhei stod for musikken. 

Julemøte 7/12 2013 
Den 7/12 holdt Loge 135 Merdø sitt 
årlige julemøte m/følge. 
Det møtte opp 28 brødre, noen med 
følge og noen alene. 
Menyen var tradisjonell norsk julemat, 
Ribbe med tilbehør og som seg hør og 
bør, Riskrem med mandel. 
Privatnevnda hadde lagt seg ekstra i 
selen og pyntet et fantastisk flott bord til 
måltidet. 
De hadde samtidig ryddet litt på gevinst 
lageret og funnet mange fine gevinster til 
de heldige med mandel i riskremen og 
det var jammen bra, for det var 
overraskende mange mandler i omløp. 
 

Etter måltidet ble Julemøtet avsluttet 
med musikk og dans i kjelleren. 
Anført av Ole Music Man 
Kvelden ebbet ut rundt kl 02.00, da de 
fleste så ut til å være fornøyde 
 

Kake og kaffe ble servert i kjelleren etter 
måltidet, kaken var sponset av en bror i 
Loge 135 Merdø. 
Stor takk for et hyggelig initiativ. 

Kaken som var veldig populær 
 
Til slutt i denne utgaven av Terje Nytt,  
vil jeg rette en takk til alle som har servert 
i andre loger dette halvår. 
Ingen klager er kommet til UM, så tusen 
takk alle sammen, fortsett slik. 
 
Koordinator Seniortreffet: 
Sverre Kvalevåg              370 85616 
sverrkv@online.no               477 56359 
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Loge nr. 152 Fjære 

 
OMs hjørne 
Vi har nå kommet i gang med det nye 
året ‐ 2014.  Takker så mye for 
hilsninger til jul og Nyttår fra andre 
Loger.  Det var riktig hyggelig og må 
bare beklage at vi ikke fikk sendt 
hilsninger tilbake. 
 
Vi ser fortsatt fram til både få besøk av, 
og gå på besøk til andre loger i form av 
fellesmøter. 
Vi håper også på at vi kan få besøk av 
brødre utenom fellesmøtene siden vi 
fortsatt er få og i voksemodus. 
De brødre som vil besøke oss og 
samtidig vil være med på broder‐
måltidet, ta kontakt med bror UM 
senest på søndag formiddag.  Dette for 
at vi kan planlegge med maten. 
 
Vinteren har så absolutt kommet til 
Sørlandet med alt dette innebærer for 
store og små.  Noen elsker snøen og 
andre ønsker den dit pepperen gror. 
 
Det er tid for Informasjonsmøte igjen.  
Dette er sammen med Loge nr 98 
Henrik Ibsen på tirsdag 4/2 kl 19.00.  
Har brødrene en eller flere potensielle 
kandidater til vår Orden så ta de med.  
Her vil de få informasjon og mulighet til 
å stille spørsmål.  Logebrødrene stiller i 
vanlig logeantrekk.  Det vil bli en enkel 
servering (kake/wienerbrød eller 
lignende samt kaffe). 
 
Håper på et godt frammøte til tirsdag 
4/2 kl 19.00 
 
Med broderlig hilsen i  
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 
 
OM Tom Rud 
 
 
 

   
 
Terminliste Våren 2014 
 
04.02 Info.m. Fellesmøte med 

 �98 Henrik Ibsen.  
NB! Tirsdag 

10.02 ‐ + Felles m/�128 Lyngør, 
  i Grimstad 
24.02 F� II, Fm/�104 Måken 
03.03 O + Felles m/�107 Torungen 
 Mandag i Arendal 
24.03 = + 
28.04 Arbm. m/Fd 
07.05 O + Felles m/�127 Gabriel  

 Scott.  
NB! Onsdag 

26.05 = + Fellesmøte med 
 �135 Mærdø. Grimstad 
08.09 � + 
 

 
Embedsmenn 2013‐2015 
 
Tom S. Rud, OM 
Solhøgda 26, 4876 Grimstad 
Tlf: 37251390, Mob: 90051751 
Epost: tom@loge152.no 
 
Geir Nerbø, UM 
Svalåsvn 16, 4645 Nodeland 
Mob: 901 06815 
Epost: geir@identecsolutions.no 
 
Geir Hovind, Sekr. 
Storgt. 45, 4876 Grimstad 
Tlf: 37044638, Mob: 95818468 
Epost: geir.hovind@gmail.com 
 
Opptak og gradspasseringer 
 
Det Gode Vennskaps Grad 
27.01.14 Arild Reinertsen 
 
Utmeldte 
 
Øyvind Johansen 
 
 
 

 
Fellesmøte 
 
Rebekkaloge � 104 Måken og 
Odd Fellow loge � 152 Fjære 
 
Ja du leste riktig, vi skal ha ”fellesmøte” 
mellom våre to loger mandag 24. februar 
på logehuset i Grimstad. Selvfølgelig er 
det ikke gradsmøter det dreier om, men 
Festloge, og det er gallaantrekk selvsagt. 
 
Ideen ble til under min siste del av 
Overmesterperioden, og etter behandling 
i Embedskollegiet gikk henvendelsen til 
daværende 
OM Borghild Omdal, i loge 104 Måken. 
Der ble ideen hilst varmt velkommen. 
 
Tenk, så er det bare kort tid før ideen blir 
en realitet. Søstre og brødre i våre to 
loger ser virkelig frem til denne Festlogen 
med stor glede og forventning. 
 
Først ut er loge 152 Fjære til å ha stolene 
og dermed vertskapet i år. Neste år er 
det 104 Måken som etter planen skal ha 
stolene. Så får vi håpe at dette kan bli 
fødselen til en kjær tradisjon og en flott 
måte å knyte gode kontakter mellom 
brødre og søstre av vår orden lokalt i 
Grimstad. 
 
Jeg er viss på at det vil bli en berikelse for 
begge loger, og jeg gleder meg stort til 
dette møtet. 
 
Med broderlig hilsen i  
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 
 
Jarle Christiansen 
Eks OM 
 

 
(www.bradford75.com) 

 
Koordinator Seniortreffet: 
Finn Fredvig Erichsen           
finnfredvig@gmail.com     91130291 
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KÅRE    VATNE – TLF: 37 02 48 13 OLAV VATNE – TLF: 37 02 13 90 

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 

 
 

 
  

 

Terjenytt skifter Trykkeri
 

Atl Grafisk AS 
 

Tlf 37 00 36 70 
Blødekjær - Arendal 

 
 

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 

 
 

 
 
 

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

Terjenytt Vinter 2014   
42 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, Våren 2014, 

kommer i april 2014.  
Frist for innlevering av stoff fra 

enhetene er  
5. april 2014.  

Stoffet sendes:  Jan A. Nilsen,  
på E‐mail: jan.a.n@online.no  
eller adr.: Kongleveien 12.,  

4844 Arendal.  

BEDRE RÅVARER 
BEDRE SMAK 

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

arrangementer 

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

Storkiosk om sommeren                

Ny skjorte 
 

Du ringer, jeg bringer 
 

Jan Stangeland 
 

Mob.: 93617613 

BRØDRENE 
  SOLBAKKEN 
V/MOLTEMYR 
ARENDAL            

  

 

Seniortreffet på kino i Arendal
Torsdag 27. februar kl. 12.00 

Filmen 12 år som slave 
Filmen er basert på selvbiografien til Solomon Northup fra 
1853. I Norge hadde filmen kinopremiere 31. januar 2014. 
Filmen forteller den sanne historien om Solomon Northup 
(Chiwetel Ejiofor), en farget mann som ble kidnappet i New 
York midt på 1800‐tallet og deretter solgt til slaveri.  
I 12 år jobbet han rundt på plantasjer i sørstaten Louisiana før 
han omsider slapp fri. 
Filmen vant publikumsprisen i Toronto, og seiler opp som en 
sterk Oscar‐kandidat, nominert til 9 Oscars. 
Filmfestivalen i Toronto (TIFF) er over for denne gang, og 
årets vinner av den gjeve publikumsprisen er Steve 
McQueens drama "12 Years a Slave". 
Med så langt svært gode kritikker er filmen allerede en Oscar‐
snakkis mange har stor tro på. 

Etter filmen 

 Lunchtallerken på Egon,   
naborestaurantenten 

Påmelding 
til 

logens 
Koordinator 

for  
Seniortreffet 

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

 
 

 

 

 

       

         
 
 

 
 

Retur adresse: Kongleveien 12, 4844 Arendal

Til: 

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

 

Harebakken Senter 
4846 ARENDAL  

        Telefon:   37015813   
                   

                   Epost: mix.harebakken@ngbutikk.net   

Støtt våre annonsører 
De støtter oss 

Lagervare 

Jan Stangeland 
Loge nr. 98 Henrik Ibsen  

Ta kontakt 
Grøgårdsmyrveien 18 
4790 Lillesand

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

Bookkeeper Agder AS Olav Brottveit 
                                                              Aut.regnskapsfører 

   Bedriftsrådgiving       Tlf./Fax 370 12 244 
   Regnskapsførsel       Mobil    959 30 276 
   Etablering                  E-post   olav@obokonomi.no 
   Kurs                          Adr.  Teknologiveien 1, 4846 Arendal


